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prefeito de Bonfiin a abrir créitos su-
plementars ..................	840

DECRETO N. 1.293 de 30 de julho de 1938 - Autoriza o
prefeito de Rio Espera a abrir crédito
suplementar ..................	841

DECRETO N. 1.294 de 30 de julho (lo 1938 - Autoriza o
prefeito de Carangola a desaproriar
imóveis e abrir crédito especial .	841

DECRETO N. 1.295 de 30 de julho de 1938 - Autoriza o
prefeito de Passos a abrir crédito es-
pecial....................	841

DECRETO N. 1.296 de 30 de julho de 1938 - Autoriza o
prefeito de S. Domingos do Prata a
abrir crédito especial
	 842

DECRETO N. 1.297 de 30 de julho de 1938 - Autoriza o
prefeito de Januária a abrir crédito es-
pecial	......... ............	842

DECRETO N. 1.298 de 30 e julho de 1938 - Autoriza o
pref. ito de Itamarandiba a abrir cré-
dito especial ................	842

DECRETO N. 1.299 de 1.0 de agôsto de 1938 - Reconhece o
sr. Guiltrermo Bianchi Bianchi, cônsul
geral do Chile no Brasil com jurisdi-
ção neste Estado ..............	843

DECRETO N. 1.300 de 1.0 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito ele Três Corações a abrir cré-
ditos suplementares ............	843.

DECRETO N. 1.301 de 1.0 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Aimorés a abrir crédito es-
pecial	....................	844

DECRETO N. 1.302 de i.° de agôsto de 1938 - Autoriza o
prfeito de Alferias a abrir créditos es-
peciais ....................	844

DECRETO N. 1.303 de 1.0 de agôsto (te 1938 - Autoriza o
prefeito de Arari a abrir crédito es-
pecial ....................	844

DECRETO N. 1.304 (te 1.° de agôsto do 1938 - Autoriza o
prefeito de Arassual a abrir crédito es-
pecial	....................	845

DECRETO N. 1.305 de 1.0 do agosto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Bambul a abrir créditos es-
peciais ....................	845

DECRETO N. 1.306 cio 1.° de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Bonfim a abrir crédito es-
pecial....................	846
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DECRETO N. 1.323 de 1.° de agôsto de 1938 - Autoriza o
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prefeito de Paracatú a abrir crédito es-
pecial

DECRETO N. 1.324 de 1.° de agôsto de 1938 - Autoriza o

846	
prefeito de Pirapora a abrir créditos
adicionais	....................

DECRETO N. 1.325 de 1.0 de agósto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Pirapora a abrir créditos es-
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DECRETO N. 1.307 de 1.0 de agôsto de 1138 - Autoriza o
prefeito de Caeté a abrir créditos es-
peciais	....................

DECRETO N. 1.308 de 1. 0 dc agôso de 1938 - Autoriza o
prefeito de Carangola a abrir crédito
especial	....................

DECRETO N. 1 309 de 1.° de ugósto de 1938 - Autoriza o
prefeito cio Caxarnbfi a abrir crédito es-
pecial	....................

DECRETO N. 1.310 de 1.0 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Diamantina a abrir créditos
especais ....................

DECRETO N. 1.311 (10 1.° de ogôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Divinópolis a abrir crédito
especial	..................

DECRETO N. 1.312 de 1.° de ag'3Sto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Extrema a abrir crédito es-
pecial	....................

DECRETO N. 1.313 de 1.° cio agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Figueira a abrir crédito es-
pecicol	....................

DECRETO N. 1.314 de 1.0 de agôsto de 1938	Autoriza o
prefeito de Figueira a abrir crédito es-
pecial	....................

DECRETO N. 1.315 de 1.0 de agôslo de 1938 - Autoriza o
prefeito de Gearará a abrir crédito es-
pecial	....................

DECRETO N. 1.316 de 1.° cio agôsto de 1938	Autoriza o
prefeito de Ibirací a abrir crédito es-
pecial	....................

DECRETO N. 1.317 de 1.° de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de itajubá a abrir crédito es-
pecial....................

DECRETO N. 1.318 de 1.0 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Itanhomi a abrir créditos es-
peciais	......................

DECRETO N. 1.319 de 1 . 0 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de ItapeceriCa a abrir crédito
especial	......................

DECRETO N. 1.320 de 1.0 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Manhuassú a abrir crédito
especial	......................

DECRETO N. 1.321 de 1 . 0 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Monte SiSo a abrir créditos
adicionais	....................

OECRETO N. 1.322 de 1.0 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Nova Rezende a abrir crédito
especial	.......................
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prefeito de Uberaba a abrir crédito es-
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prefeito de Carandal a abrir créditos
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DECRETO N. 1.334 de 2 de agôsto de 1938 - Dá a deno-
nação especial de "Domingos Justino
Ribeiro" ao grupo escolar de Mateus
Leme, município de Pará de Minas	857

DECRETO N. 1.335 de 2 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Aimorés a fazer doação ao
Estado de um lote de terra para cons-
trução da cadeia local ............	857

DECRETO N. 1.336 de 3 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito do Prata a adquirir imóvel	858

DECRETO N. 1.337 de 3 de agôsto de 1938 - Autoriza a
prefeito de Vigia a abrir crédito espe-
ial.............................	858

DECRETO N. 1.338 de 3 de agôsto de 1938 - Autoriza
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Matos a pesquisar jazida de cristais e
mica em terrenos do Estado, situados
no planalto denominado "Terreiro de
Pedra", distrito de Urucú", municí-
pio de Teófilo Otoni ............

DECRETO N. 1.339 de 3 ele agôsto de 1938 - Autoriza, a
título provisório a cidadã brasileira
Hildegarda Rodrigues de Melo a pes-
quisar jazida de mica e associados no
lugar denominado "Morro Redondo" ou
"Serra do Carrapato", no distrito de
Coroaci, município de Peçania

DECRETO N. 1.340 de 3 ele agôsto de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
Fausto Machado a pesquisar jazida (te
mica e associados no lugar denominado
"Safirinha" ou "Chá", situado na ser-
ra da Safira, distrito de Poáia, municí-
pio de Santa Maria do Suassui

DECRETO N. 1.341 de 3 de agôsto de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório o cidadão brasileiro
Paulo Macedo Gontijo a pesquisar ja-
zida ele galena argentífera em terrenos
situados na "Fazenda do Chumbo", mu-
nicípio de Potes ..............

DECRETO N. 1.342 de 3 de agôsto de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, a Companhia Técnica
e Construtora Ltda., do Rio de Janei-
ro, a pesquisar jazida de minério de
ferro situada no lugar denominado
"Barra do Distrito de Itumirim", muni-
cípio de Lavras ..............

DECRETO N. 1.343 de 3 de agôsto de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, a Companhia de Mi-
neração de Ferro e Carvão S. A. a
pesquisar jazida de minério de ferro
na fazenda "Córrego do Meio", sita no
distrito (la cidade de Sabará ......

DECRETO N. 1.344 de 3 de agósto de 1938 - Autoriza, a titulo
provisório, o cidadão brasileiro Paulo
de Freitas Castro a pesquisar jazida de
mica e associados cru terrenos de sua
propriedade, situados no lugar denomi-
nado "Arranca Toco", no município de
Piranga......................

DECRETO N. 1.345 de 3 de agôsto de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro

o	Arlindo de Oliveira Magalhães a pes-
quisar jazida de manganês, ferro e alu-
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mínio, em terrenos de sua propriedade,
situados no lugar denominado "Lavras
do Romão", no distrito e município de
Mariana ......................	874

DECRETO N. 1.346 de 9 de agôsto de 1938 - Abre crédito
especial de 201:600$000 para pagamento
a Trajano Madeiros & Cia.......	876

DECRETO N. 1.347 ele 9 de agósto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Pedro Leopoldo a alienar
imóvel cm hasta pública ........	876

DECRETO N. 1.348 de 11 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Pouso Alio a efetuar per-
muta de terrenos ..............	877

DECRETO N. 1.349 de 12 de agôsto de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro,
José de Souza Coelho a pesquisar jazi-
da de mica em terrenos devolutos, si-
tuados no lugar denominado "Medonho",
no município de Figueira ........	877

DECRETO N. 1.350 de 12 de agôsto de 1938 - Autoriza, a
título provisório, o cidadão brasileiro,
Seleme Hilel a pesquisar jazida de mica
em terrenos devolutos, situados nas ca-
beceiras elo "Ribeirão do Bugre" e do
"Córrego do Cândido", no município
de Figueira ................	879

DECRETO N. 1.351 de 12 de agósto de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro,
Luiz de Souza Coelho a pesquisar jazi-
da de manganês, ferro e associados em
terrenos de sua propriedade, situados no
lugar denominado "Campos Altos", no
distrito da Pratiaha, município de
Ibiá............................	881

DECRETO N. 1.352 de 17 de ag5sto de 1938 -.- Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro,
Ricardo Martins do Nascimento a pes-
quisar jazida de turmalinas e associa-
dos em terrenos de sua propriedade, si-
tuados no lugar denominado "Pedra
Bonita", distrito de Lajão, município
Itanhomi ....................	884

DECRETO N. 1.353 de 13 de agósto de 1938 - Autoriza, a
título provisório, o cidadão brasileiro,
Ruas Miguel Massad a pesquisar jazida
mica em terras denominadas "São Ga-
briel", situadas no município de Rio
Preto......................	886
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DECRETO N. 1.354 de 13 de agôslo de 1938 - Autoriza, a

titulo provisório, a firma J. R. Azo-
vedo a pesquisar jazida de mica, Co-
luinhita, rutilo e cianita em terras de-
nominadas "Caxambú", no município
de Andrelândia ..............888

DECRETO N. 1.355 de 13 de agsôto de 1938 Autoriza, a
titulo provisório, a cidadã brasileira,
Tereza Gonçalves Nogueira a pesquisar
jazida de minério de ferro no lugar de-
nominado "Candf", situado na serra do
de Funil, no distrito de Brumadinho,
município e comarca de Bonfim .

DECRETO N. 1.350 de 20 de agOsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Arassual a abrir créditos
adicionais ......................

DECRETO N. 1.357 de 20 de agOsto de 1038 - Autoriza o
prefeito de Alto Rio Doce a abrir cré-
ditos adicionais ..............

DECRETO N. 1.358 de 20 de agOsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Extrema, a abrir crédito su-
plementar ..................

DECRETO N. 1.359 de 20 de agOsto de 1938 Autoriza o
prefeito de Rezende Costa a abrir cré-
dito suplementar ..............

DECRETO N. 1.300 de 20 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Vargiriha a abrir crédito
adicionais ..................

DECRETO E 1.361 ele 20 de agôsto de 19:18 - Aprova con-
tratos celebrados pelo prefeito munici-
pal de Juiz de Fora e autoriza a aber-
tura de crédito especial ..........

DECRETO N. 1.362 de 20 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Elói Mondes a firmar con-
trato......................

DECRETO N. 1.363 ile 20 de ngôStO de 1038 - Autoriza o
prefeito de Elói Mondes a abrir crédi-
tos adicionais ................

DECRETO N. 1.304 de 20 de agOsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Formiga a alienar terre-
nos	......................

DECRETO N. 1.365 de 22 de agOsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Vigia a abrir crédito espe-
cial....................

DECRETO E 1 . 3r,6 de 22 de agOsto de 193S - Autoriza o
prefeito de Paraopeha a abrir créditos
adicionais ..................

DECRETO N. 1.367 de 22 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Canipanba a abrir créditos
suplensentares ................

DECRETO N. 1.368 de 22 de agOsto de 1938 Autoriza o
prefeito de Entre Rios a abrir créditos
adicionais ..................

DECRETO N. 1.369 de 22 de agOsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Itapecerica a abrir créitos
suplementares ................

DECRETO N. 1.370 de 22 de agOsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de São João dei Rei a cele-
brr contrato com a Emprésa Cine Ttea-
trai Limitada ................

DECRETO N. 1.371 de 22 ele agôslo de 198 - Autoriza o
prefeito de Mui iaé a abrir créditos su-
plementares ..................

DECRETO N. 1.372 de 22 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Conselheiro Lafaiete a abrir
créditos suplementares ..........

DECRETO E. 1.373 de 22 de agOsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Guanhães a abrir créditos
suplementares ................

DECRETO E. 1.374 de 22 de agOsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Peçanha a abrir créditos su-
plementares ................

DECRETO N. 1.375 de 22 de agOsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Cláudio a abrir créditos su-
plementares ..................

DECRETO N. 1.376 de 22 de agOsto de 1938 Aprova con-
trato firmado pela Prefeitura de Bom
Sucesso e autoriza a abertura de crédi-
to especial	................

DECRETO N. 1.377 de 22 de agOsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de São Romão a abrir cré-
ditos suplementar ..............

DECRETO E. 1.378 de 23 de agOsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Cataguazes a abrir créditos
adicionais ..................

DECRETO N. 1.379 de 23 de agOsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Contagem a abrir créditos
especiais	..................

DECRETO N. 1.180 dc 23 de agOsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Extrema a abrir créditos es-
peciais....................

DECRETO N. 1.381 de 23 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Ituiutaba a doar um terre-
no pau a construção de um asilo de
dementes ..................
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DECRETO N. 1.382 de 23 de agôstode 1938 - Autoriza o
prefeitG de João Pinheiro a abrir cré-
dito especial ................

..ECRETO N. 1.383 de 23 de agôsto (te 1938 - Autoriza o
prefeito de Manga a abrir crédito es-
pecial	....................

- DECRETO N. 1.384 de 23 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Passa Quatro a abrir cré-
ditos especiais ................

DECRETO N. 1.385 de 23 de agôsto de 1038 - Autoriza o
prefeito de Patrocínio a abrir créditos
adicionais	..................

DECRETO N. 1.386 de 23 de agôsto de 1938 - Aprova ato
prefeito de Sabará ..............

DECRETO N. 1.387 de 23 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Tiradentes a abrir crédito
especial	....................

DECRETO N. 1.388 de 23 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Ubá a abrir créditos adi-
cionais	....................

DECRETO N. 1.389 de 23 de agôsto de 1938	Autoriza o
prefeito de Virgínia a abrir créditos
adicionais	..................

DECRETO N. 1.390 de 24 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Ainorés a abrir créditos su-
plementares ..................

DECRETO N. 1.391 de 24 de agôsto de 1038 - Autoriza o
prefeito de Barbacena a abrir crédito
especial ....................

DECRETO N. 1.392 de 24 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de DivinópoliS a abrir créditos
adicionais ..................

DECRETO N. 1.393 de 24 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Ferros a abrir créditos su-
plementares ..................

DECRETO N. 1.394 de 24 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Nova Lima a doar imó-
vel........................

DECRETO N. 1.395 de 24 de agôsto de 1938 Autoriza o
prefeito de Formiga a abrir créditos
adicionais ..................

DECRETO N. 1.396 de 25 de agôsto de 1938 - Restabelece
o funcionamento do Colégio "N. Senho-
ra das Dôrcs", de Diamantino, como Es-
cola Normal de prímeiro grau ......

DECRETO N. 1.397 de 25 de agôsto de 1938 - Dá a de-
nominação especial de "Dr. Justino Pe-
reira" ao grupo escolar de Mirai
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DECRETO N. 1.398 de 25 de agósto de 1938 - Autoriza o

prefeito de Caeté a adquirir terrenos	913
DECRETO N. 1.399 de 25 de agôsto de 1938 - Autoriza o

prefeito de Itajubá a abrir crédito su-
plementar ..................	913

DECRETO N. 1.400 de 26 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Camanducaia a abrir cré-
ditos suplementares ............	914

DECRETO N. 1.401 de 26 de agôsto de 1038 - Autoriza o
prefeito de Silvianópolis a abrir cré-
ditos adicionais ..............	914

DECRETO N. 1.402 de 26 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Barbacena a conceder terre-
nos em aforamento ............	915

DECRETO N. 1.403 de 26 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Santa Catarina a abrir cré-
ditos suplementares ............	916

DECRETO N. 1.404 de 26 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Montes Claros a abrir cré-
ditos suplementares ............	oie

DECRETO N. 1.405 de 26 ele agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Santo Antônio do Monte a
alienar imóvel ................	917

DECRETO N. 1.406 de 26 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Cachoeiras a abrir créditos
suplementares ................	918

DECRETO N. 1.407 de 26 de agôsto de 1038 - Aprova ato
do prefeito de Itulutaba ..........	918

DECRETO N. 1.408 de 26 do agôsto etc 1938 - Autoriza o
prefeito de Santa Catarina a adquirir
imóveis e a abrir créditos adicionais	919

DECRETO N. 1.409 de 29 de agõsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Santa Catarina a abrir cré-
ditos adicionais ..............	919

DECRETO N. 1.410 de 29 de agôsto (te 1938 - Autoriza o
prefeito de Araxã a alienar imóvel	920

DECRETO N. 1.411 de 20 de agôsto de 1938 - Reconhece
o senhor Edmundo T. Calcano, cônsul
geral da República Argentina no Brasil
e residente no Rio de Janeiro, com ju-
risdição em todo o território dêste Es-
lado......................	920

DECRETO N. 1.412 de 30 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Guarani a abrir crédito su-
plementar ..................	920

DECRETO N. 1.413 de 30 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Três Pontas a abrir créditos
suplementares ................ 921
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DECRETO N. 1.414 de 30 de agósto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Jequitinhonha a abrir cré-
dito especial ................

DECRETO N. 1.415 de 30 de agôsto de 1038 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
Marçal Cirlàco da Silva a pesquisar ja-
zida de nuca e associados em terrenos
do Estado, situados no lugar denomina-
do "Montes Claros", no Ribeiro S. Ma-
tias Grande, distrito de Ramalhete, mu-
nicípio de Peçanha ............

DECRETO N. 1.416 de 30 de agôslo de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
Pergentino Edgar de Aguiar a pesquisar
jazida de cristal de rocha em terrenos
de sua propriedade, situados no lugar
denominado "S. Felix", na Fazenda de
Rio Preto, localizada na Serra do Ca-
bral, distrito de Conceição do Barreiro,
município de Bocaiuva ..........

DECRETO N. 1.417 de 30 <te agôsto de 1938 - Autoriza, a
título provisório, a Cia. Técnica e Cons-
trutora Ltda., do Rio de Janeiro, a pes-
quisar jazida de minério de ferro no
lugar denominado "Serra do Tunil",
município de Lavras ............

DECRETO N. 1.418 ele lo de agôsto de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, a firma M. C. Fon-
seca & Cia. a pesquisar jazida de mau-
ganês no lugar dënominado "Pinheiros",
município de Conselheiro Lafaiele .

DECRETO N. 1.419 de 30 de agôsto de 1938 - Autoriza, a
título provisório, o cidadão brasileiro
Orlando Tomaz Garcia a pesquisar jazi-
da de manganês e associados, situada na
Fazenda do Cascavel, município de
Luz....................

DECRETO N. 1.420 de li de agôsto de 1938 Autoriza o
prefeito de Lambari a abrir créditos
suplenientareS ................

DECRETO N. 1.421 de 31 de tugôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Silvestre Ferraz a abrir
créditos supleunentares.. .... ......

DECRETO N. 1.422 de 31 de agôsto de 1938 - Autoriza o
prefeito de Itanhorni a abrir créditos
suplementares ................

DECRETO N. 1.423 de 31 de agôsto de 1938 - Autoriza, a
título provisório, a Companhia Minas
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da Jangada SIA. a pesquisar jazida de
minério de ferro, sita na Fazenda da
Jangada, distrito dle Piedade do Parao-
peba, município de Nova Lima

	934

DECRETO N. 1.424 de 31 de agôsto de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, H. Lodi e Cia. Socie-
dade Comercial Brasileira, a pesquisar
Jazida de minério de ferro, situada no
lugar denominado "Bahelo", município
de Nova Lima ................	937

DECRETO N. 1.425 de 31 de agôsto de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
Teófilo Badin a pesquisar jazida de
cristal de rocha na Fazenda "Rio do
Cruzeiro", município do Montes Claros	939

DECRETO N. 1.426 de 31 de agsôto de 1938 -.- Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão Teóf.iIo
Badin a pesquisar jazida de cristal de
rocha em terrenos de sua propriedade,
situados no lugar denominado "S. Je-
rônimo", município de Grão Mogol	941

DECRETO N. 1.427 de 31 de agôsto de 1938 - Autoriza, a
título provisório, o cidadão Roberto
Balão dos Reis a pesquisa jazida de
mica e associados em terrenos de sua
propriedade, situados na fazenda deno-
minada "Gameleira", município de Je-
queri............................	944,

DECRETO N. 1.428 de 31 de agósto de 1938 - Autoriza, a
título provisório, o cidadão brasileiro
Antônio Luiz Ferreira Guimarães a
pesquisar jazida de mica, columbita,
pedras coradas e associados, em terre-
nos devolutos deste Estado, situados no
lugar denominado "Safirão", distrito de
S. Sebastião dos Cristais, município de
Santa Maria do Suassui..........	946

DECRETO N. 1.429 de 31 de agósto de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão Otávio
Soares Ferreira .a pesquisar jazida da
nuca e associados em terrenos devolu-
tos, situados no Ribeirão do Ferreiri
nh, município de Figueira ......	948

DECRETO N. 1.430 de 1.° de setembro de 1938 - Desliga
o cargo ele oficial do registro de imó-
veis do primeiro oficio do judicial e

	

notas tio térmo de Formiga ........	950.'
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DECRETO N. 1.431 de 1 . 0 de setembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Carmo do Rio Claro a
adquirir terreno e abrir crédito espe-
cial......................

DECRETO N. 1.432 de 1.° de setembro de 1938 - Autoriza,
a titulo provisório, o cidadão bra-
sileiro Necésio Tavares a pesquisar jazi-
da de minério de ferro cm terreno si-
tuados no Parque Vera Cruz, distrito
e comarca de Belo Horizonte.....

DECRETO N. 1.433 de 1.0 de setembro de 1938 - Autoriza,
a titulo provisório o cidadão brasileiro
Paulo de Oliveira Santos a pesquisar
jazida de minério de ferro em terrenos
de sua propriedade denominados "Vila
Santana", bairro da Serra, distrito desta
Capital	........................

DECRETO N. 1.434 de 1 . 0 de setembro d.e 1938 - Autori-
za, a titulo provisório, o cidadão bra-
sileiro, Necesio Tavares, a pesquisar
jazida de minério de ferro e associa-
dos nos lotes 1 e 2, quarteirão 5, da
8.' secção urbana da cidade de Belo
Horizonte ..................

DECRETO N. 1*85 de 1.0 de setembro de 1938 -. Autori-
za, a titulo provisório, a firma M. C.
Fonseca & Cia., a pesquisar jazida de
minério de manganês em terrenos de
propriedade de Antônio Paula Vieira,
situados no lugar denominado "Fazen-
da Cruz das Almas", município de Con-
selheiro Lafaiéte ................

DECRETO N. 1.436 de 1.0 de setembro de 1938 - Autori-
za, a titulo provisório, a firma M. C.
Fonseca & Cia. a pesquisar jazida de
manganês em terrenos de propriedade
do se. Olímpio de Paula Vieira, situa-
dos no lugar denominado "Fazenda Sap-
ta Clara", município de Conselheiro
Lafaiéete	....................

DECRETO N. 1.437 de 2 de setembro de 1938 - Autori-
za, a título provisório, a cidadã bra-
ilelra, Delfina Maria de Freitas a pes-

quisar jazida de minérios de ferro,
manganês e tintas minerais, sita na
"Fazenda do Faria", município de Con-
selheiro Lafaiét.e ................

DECRETO N. 1.438 de 2 de setembro de 1938 - Autori-
za, a titulo provisório, o cidadão Jaime

xxxv"

Págs.
Nunes de Miranda a pesquisar jazida
de cristal de rocha e minerais associa-
dos, situada entre os ribeirões "Cansa-
ção Grande" e "Pequeno", município de
S. João Evangelista ..............	964

DECRETO N. 1.439 ele 2 de setembro de 1938 - Autori-
za o prefeito de São João del-Rei a ad-
quirir terreno ................	966

DECRETO N. 1.440 de 2 de setembro ele 1938 - Autori-
za o prefeito de Estréia do Sul a abrir
créditos adiciunais ..............	967

DECRETO N. 1.441 de 2 de setembro de 1938 - Autori-
za o prefeito de Fortaleza a abrir cré-
ditos adicionais ..............	067

DECRETO N. 1.442 de 2 de setembro de 1938 - Autori-
za o prefeito de Guaranésia a abrir cré-
ditos adicionais ................	968

DECRETO N. 1.443, de 3 de setembro de 1938 - Autori -
za, a titulo provisório, o cidadão Joa-
quim Soares de Oliveira a pesquisar
jazida de mica em terrenos devolutos
situados no lugar denominado "Veado",
município de Peçonha ..........	968

DECRETO N. 1.444 de 3 de setembro de 1938 - Autori-
za, a titulo provisório, o cidadão Was-
hington José Vieira da Silva a pes-
quisar jazida de mica e associados em
terrenos do Estado situados no lugar
denominado "Escadinha", município de
Peçanha ....................	970

DECRETO N. 1.445 de 10 de setembro de 1938 - Autori-
za o prefeito de Lagõa Dourdda a abrir
créditos suplementares ............	973

DECRETO N. 1.440 de 13 de setembro de 1938 - Autori-
za o prefeito de Muzambinho a abrir
créditos adicionais .............	973

DECRETO N. 1.447 de 13 de setembro de 1038 - Autori-
za o prefeito de Cambuquira a abrir
crédito especial ................	974

DECRETO N. 1.448 de 13 de setembro de 1938 - Autori-
za o prefeito de Ituiutaba a celebrar
contrato de aforamento ..........	974

DECRETO N. 1.449 de 13 de setembro de 1938 - Autori-
za o prefeito de Jequcri a efetuar ope-
ração de crédito ..............	975

DECRETO N. 1.450 de 13 de setembro de 1938 - Autori-
za o prefeito de Caeté a abrir créditos
adicionais .................... 975
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DECRETO N. 1.451 de 13 de setembro de 1938 - Autori-

za o prefeito de Araguari a doar !mó
vel.........................976

DECRETO N. 1.452 de 14 de setembro de 1938 - Autori-
za , a titulo provisório, o cidadão José
Dias Neto a pesquisar jazida de mica e
outros minerais situada no lugar deno-
minado "Córrego S. Domingos", no mu-
nicípio de Carangola ............976

DECRETO N. 1.453 de 14 do setembro de 1938 - Autori-
za, a titulo provisório, o cidadão Fran
cisco Bartolomeu Cordeiro a pesquisar
jazida de mica e associados em terre-
nos denominados "Paulas" o "Caldei-
rões", no município de Ponte Nova .	978

DECRETO N. 1.454 ele 14 de setembro de 1938 - Autori-
za, a título provisório, o cidadão Er-
viro Riegert a pesquisar jazida de cris-
tal de rocha e associados no lugar de-
nominado "Pedregulho", situado entre
os córregos Mondassúia e Pindaíba, Fa-
zenda Casa Nova, município de Bocaiu-
va............................980

DECRETO N. 1.455 de 14 de setembro de 1938 - Autoriza,
a título provisório, o cidadão José Rai-
mundo Guerra -a pesquisar jazida de
hematita em terrenos de propriedade do
do dr. Miguel Maurício da Rocha, si-
tuados no bairro da Serra, em Belo
Horizonte ....................983

DECRETO N. 1.456 de 14 de setembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Monte Carmelo a doar
terrenos ......................985

DECRETO N. 1.457 de 15 de setembro de 1938 - Autoriza
-o prefeito de Santa Maria do Suassui a
abrir créditos adicionais ..........985

DECRETO N. 1.458 de 15 de setembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Guararã a abrir créditos
suplementares ................986

DECRETO N. 1.459 de 15 de setembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Rio Pardo a abrir crédi-
tos suplementares ..............986

DECRETO N. 1.460 de 15 dc setembro de 1938 Autoriza
o prefeito de Cristina a abrir crédito
especial ........................986

DECRETO N. 1.461 de 15 de setembro de 1938 - Aprova
ato do prefeito de S. Domingos do
Prata..........................987

Págs.
DECRETO N. 1.462 de 15 de setembro de 1938 - Autoriza

o prefeito -de Prados a abrir créditos
adicionais	...................	987

DECRETO N. 1.463 de 15 de setembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Mercês a abrir créditos
adicionais ......................	988

DECRETO N. 1.464 de 22 do setembro de 1938 - Reconhece
o sr. Loánidas Londolo, cônsul da Re-
pública da Colômbia em S. Paulo, com
jurisdição neste Estado ............	988

DECRETO N. 1.465 (te 22 de setembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Malacacheta a abrir cré-
dito especial ..................	988

DECRETO N. 1.460 -de 22 do setembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Teófilo Otoni a desa-
propriar um terreno e abrir crédito
especial ..........................	989

DECRETO N. 1.467 de 22 de setembro -d'e 1938 - Autoriza
o prefeito de S. João Nepomuceno a
abrir créditos adicionais ..........	989

DECRETO N. 1.468 de 27 de setembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Uberlândia a abrir cré-
dito especial ..................	990

DECRETO N. 1.469 de 10 de outubro de 1938 - Perdôa
oficiais e praças da Fôrça Pública	990

DECRETO N. 1.470 CC 15 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de São João dei-Rei a reali-
zar operação de crédito como antecipa-
ção de -receita ................	991

DECRETO N. 1.471 de 17 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Extréma a abrir crédito
especial	......................	991

DECRETO N. 1.472 de 17 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Ponte Nova a abrir cré-
dito especial ..................	991

DECRETO N. 1.473 de 17 -de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Ubá a abrir crédito es-
-pedal	........................	992

DECRETO N. 1.474 de 17 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de S. Lourenço a abrir cré-
dito especial ..................	992

DECRETO N. 1.475 de 17 de outubro de 1938 - Autoriza
a municipalidade de Uberlândia a cele-
brar contrato ...................	993

DECRETO N. 1.476 de 17 de outubro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Oliveira a abrir créditos
suplementares ...................	993
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994

994

995

995

996

096

996

997

997

998

998

1.009

1.005

DECRETO N. 1.477 de 17 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Brazópolis a abrir créditos
adicionais	....................

DECRETO N. 1.478 ele 17 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Matias Barbosa a abrir
créditos suplementares ..........

DECRETO N. 1.479 de 17 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de S. D mingos do Prata a
abrir créditos suplementares ......

DECRETO N. 1.480 de 17 te utubro de 1038 - Autoriza
o prefeito de Ibiá a abrir crédito es-
pecial........................

DECRETO N. 1.481 ele 17 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Três Pontas a alienar imó-
vel cm hasta pública ............

DECRET ON. 1482 ele 17 de outubro de 1038 - Autoriza
o prefeito de Ibiraci a abrir crédito es-
pecial	........................

DECRETO N. 1.483 ele 17 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Caldas a abrir crédito es-
pecial	.......................

DECRETO N. 1.481 de 17 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito d.e Ouro Preto a dar escri-
tura de transferência de imóvel

DECRETO N. 1.485 ele 17 de outubro de 1938 Autoriza
o prefeito de Cambuquira a abrir cré-
ditos suplementares ............

DECRETO N. 1.486 de 17 de outubro de 1038 - Autoriza
o prefeito de Janu5rtoi a desapropriar
imóvel e abrir crédito especial -

DECRETO N. 1.487 de 17 de outubro de 1938 -. Autoriza,
a titulo provisório, o cidadão João Jo-
vino Mota a pesquisar jazida de mica
em terrenos devolutos, situad s no lu-
gar denominado "Alto do Rochedo",
município de Itambacuri ..........

DECRETO N. 1.488 de 17 de outubro de 1038 - Autoriza,

a titulo provisório, a firma Barbosa
Meio & Scarpcli a pesquisar jazida de
manganês e ferro em terrenos de sua
propriedade, no município de Maria-
na............................

DECRETO N. 1.489 de 17 de outubro de 1038 - Autoriza,
a titulo provisório, o cidadão Terêncio
Antônio Fernondes a pesquisar jazida
de cristal de rocha e associados em
terrenos devolutos, situados na Serra
do Cabral, município de Diamantina

DECRETO N. 1.400 de 18 (k outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Paraisópolis a abrir cré-
ditos adicionais................

DECRETO N. 1.492 de 18 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Ponte Nova a abrir cré-
dito especial ....................

DECRETO N. 1.492 de 18 de outubro de 1938 - Autoriza,
a titulo provisório, o cidadão Terêncio
Antônio Fernandes a pesquisar jazida
de quartzo e minerais associados em
em terrenos devolutos, situados no mu-
nicípio de Teófilo Otoni ..........

DECRETO N. 1.493 de 18 de outubro de 1938 - Autoriza,
a título provisório o cidadão Vitor Re-
ener a pesquisar jazida de Quartzo
(cristal de rocha) em terrenos devolutos,
ocupados por Corinto Rufino Pereira,
no município de Itambacuri ......

DECRETO N. 1.494 de 18 de outubro de 1938 - Autoriza,
a titulo provisório, o cidadão João Dai-
rei Pinto Ferreira a pesquisar jazida de
diamantes no rio Abactá, município de
Tiros	.........................

DECRETO N. 1.495 de 18 de outubro de 1938 - Concede
à Cia. Cimento Portland Itaú S. A. a
pesquisar jazida de calcáreo em terre-
nos dc sua propriedade, no município
de passos ......................

DECRETO N. 1.490 de 19 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Varginha a abrir créditos
suplementares ..................

DECRETO N. 1.407 (te 21 do utubro de 1938 - Autoriza
o cidadão Alvaro Lobo Leite Pereira a
pesquisar jazida de manganês, no mu-
nicípio de Conselheiro Lafaiéete

DECRETO N. 1.498 de 22 de outubro de 1938 - Autoriza
o cidadão João Francisco Ferreira a
pesquisar jazida de ferro e associados,
quartzo e calcáreo, no município de
Sabará	......................

DECRETO N. 1.499 4e 22 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Guaxupá a desapropriar
imóvel e abrir créditos adicionais

DECRETO N. 1.500 do 22 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Rezende Costa a abrir
créditos suplementares ..........

DECRETO N. 1.501 de 22 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Uberlândia a abrir cré-
ditos espeicais ................
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DECRETO N. 1.502 de 22 de outubro -de 1938 - Autoriza
o prefeito de Mesquita a abrir crédi-
tos adicionais ..................	1.020

DECRETO N. 1.503 de 22 de outubro cio 1938 - Autoriza
o prefeito de Carmo do Paranalha a 1.020
abrir crédito especial ............

DECRETO N. 1.504 de 22 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Uberaba a abrir crédito 1.020
especial	......................

DECRETO N. 1.505 cio 22 de -outubro de 1938 - Autoriza
-e- prefeito de Montes Claros a alienar 1.021
imóvel......................

DECRETO N. 1.500 de 22 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Sento Antônio do Monte a 

1.021abrir créditos suplementares
DECRETO N. 1.507 cie 22 de outubro de 1933 - Autoriza

o prefeito de Jequeri a abrir créditos 1.022
suplementares ................

DECRETO N. 1.508 de 22 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Varginha a desapropriar 

1.022imóveis	....................
DECRETO N. 1.500 do 22 de outubro de 1938 - Autoriza

1.023o prefeito do Pomba a adquirir imóvel
DECRETO N. 1.510 de 22 de outubro de 1938 - Autoriza

o prefeito de Passos a abrir créditos
1.023adicionais	..................

DECRETO N. 1.511 de 22 de -&utubro de 1933 - Autoriza
o prefeito de Lavras a abrir créditos

1.024suplementares ...................
DECRETO N. 1.512 de 22 de outuhéo de 1938 - Autoriza

o prefeito de S. Tom-az de Aquino a 1.024
abrir créditos suplementares .

DECRETO N. 1.513 do 25 de outubro de 1938 - Autorizas
o prefeito de Machado a abrir crédito 1.025
especial ....................

DECRETO N. 1.514 de 25 de outubro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Campos Gerais a abrir cré-

 1.025ditos adicionais ................
DECRETO N. 1.515 de 25 de outubro de 1938 - Autoriza

o prefeito de Carmo do Rio Claro a 1.026
abrir créditos suplementares ......

DECRETO N. 1.516 de 9 de novembro de 1038	Autoriza
o prefeito de S. Manuel a abrir crédi-

1.026tos adicionais ..................
DECRETO N. 1.517 de 9 de novembro de 1938 - Autoriza

o prefeito de Itanhandú a- abrir crédi-
 1,027to especial ........-	........
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'DECRETO N. 1.518 de 9 de novembro -ele 1938 - Autoriza
o prefeito da Botelhos a -abrir créditos
adicionais ..................	1.027

DECRETO N. 1.519 de 9 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Atmorés a abrir crédito
-especial ......................	1.028

DECRETO N. 1.520 de 9 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Rio Preta a abrir créditos
suplementares ..................	1.028

DECRETO N. 1.521 de 9 de novembro de 1938 - Autorize
o prefeito de Juiz de Fora a adquirir
um imóvel e abrir crédito especial

	1.029
DECRETO N. 1.522 de 9 de novembro de 1938 - Autoriza

-o prefeito de Santa Catarina a abrir
crédito especial ................	1.029

DECRETO N. 1.523 -de 9 ite novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Itamarandiba a abrir cré-
dito suplementar ..............	1.030

DECRETO N. 1.524 etc 9 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de S. Gonçalo do Sapucai a
a abrir -créditos suplementares	1.030

DECRETO N. 1.525 de 9 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito 4e Conselheiro Lafaidete a
abrir crédito suplementar ........ 1.031

DECRETO N. 1.526 de 9 de novembro de 1938 - Reconhece
o sr. Germano Castellaui como cônsul
da Itália nesta Capital, com jurisdição
cm todo o território do Estado de Minas
Gerais ......................	1.031

DECRETO N. 1.527 de 9 de novembro de 1938 - Perdôa
praças da Fôrça Pública por crime de
deserção ....................	1.031

DECRETO N. 1.528 cio 11 de novembro de 1938 .- Autoriza
o prefeito de Coromandel a abrir cré-
ditos adicionais ..............	1.032

DECRETO N. 1.529 de 11 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Rio Branco a abrir cré-
ditos suplementares .............. 1.032

DECRETO N. 1.530 de 11 de -novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Barbacena a conceder ter-
renos em aforamento ............ 1.03

DECRETO N. 1.531 de 11 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Pedra Branca a -abrir cré-
ditos adicionais ................	1.033

DECRETO N. 1.532 de 11 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito 4-e Alfenas a permutar Imó-
vel ..............................	1.034
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DECRETO N. 1.533 de 11 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Prata a abrir créditos
suplementares

DECRETO N. 1.534 de 11 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Januária a abrir crédito
suplementar ....................

DECRETO N. 1.535 de 11 de novembro de 1038 - Autoriza
o prefeito de Virginópolis a abrir crédi-
toespecial ......................

DECRETO N. 1.536 de 11 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Conoto a desapropriar
imóveis e abrir crédito especial .

DECRETO N. 1.537 de 11 de novembro (te 1938 - Autoriza
o prefeito de Andradas a abrir crédi-
tos suplementares ................

DECRETO N. 1.538 de 11 cIo novembro de. 1938 - Autoriza
o prefeito de Arassual a vender ter-
reno	..........................

DECRETO N. 1.539 de 11 (te novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Pará de Minas a abrir
créditos adicionais ............

DECRETO N. 1.540 de. 11 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Maria da Fé a abrir cré-
ditos adicionais ..............

DECRETO N. 1.541 de 11 de novembro de 1038 - Autoriza
o prefeito de Peçanha a abrir crédito
suplernentor ..................

DECRETO N. 1.542 de 14 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Manhuassú a abrir créditos
adicionais ......................

DECRETO N. 1.543 de 14 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de. Uberaba a abrir créditos
suplementares ................

DECRETO N. 1.544 de 14 de novembro de 1038 - Autoriza
o prefeito de S. Gelando a abrir crédi-
tos suplementares ................

DECRETO N. 1.545 de 16 de novembro de 1038 - Autoriza
o prefeito de Rio Casca a abrir crédito
especial	......................

DECRETO N. 1.546 de 16 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Santa Catarina a abrir cré-
dito especial	...................

DECRETO N. 1.547 de. 10 de novembro de 1938 - Autoriza
o prefeito de Nepomuceno a abrir cré-
dito especial ....................

DECRETO N. 1.548 de 16 de novembro (10 1938 - Autoriza
o prefeito de Cataguazes a abrir créditos
especiais ......................

Págs.
DECRETO N. 1.549 de 16 de novembro de 1938 - Autoriza

o prefeito de Guapá a abrir crédito es-
pecial	........................	1.042

DECRETO N. 1.550 de 16 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Cassia a abrir crédito es-
pecial	 1.042

DECRETO N. 1.551 de 16 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Cabo Verde a abrir créditos
adicionais ..................	1.042

DECRETO N. 1.552 de 16 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Rio Piracicaba a abrir cré-
ditos adicionais ..............	1.043

DECRETO N. 1.553 de 16 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Brejo das Almas a abrir
créditos adicionais	 1.043

DECRETO N. 1.554 de 17 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de S. Francisco a abrir cré-
ditos suplementares	 1.044

DECRETO N. 1.555 de 18 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Belo Horizonte a abrir um
crédito especial de 2.140:000$000 .. -	1.044

DECRETO N. 1.556 de 18 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Belo Horizonte a abrir um
crédito suplementar de 5:025:000$000	1.045

DECRETO N. 1.557 de 18 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Rio Casca a abrir créditos
adicionais ..................	1.045

DECRETO N. 1.558 de 21 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Ponte Nova a alienar lotes
de terreno	 1.046

DECRETO N. 1.559 de 21 do novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Viçosa a abrir créditos adi-
cionais	..................	1.047

DECRETO N. 1.560 de 21 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Dôres da Boa Esperança a
abrir créditos adicionais ........ 1.048

DECRETO N. 1.561 de 21 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Juiz de Fora a adquirir ter-
renos	....................	1.048

DECRETO N. 1.562 de 21 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Paracatú a doar imóvel	1.049

DECRETO N. 1.563 de 21 de novembro de 1938	Autoriza o
prefeito de S. Rouião a abrir créditos
suplementares ................	1.049

DECRETO N. 1.564 de 21 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Carandai a abrir créditos
suplementares ................	1.050



ECBETO N. 1.505 de 21 de novembro de 1038	Autoriza O

prefeito de Rio Novo a abrir créditos 1.050
adicionais ..................

DECRETO N. 1.566 de 21 de novembro de 1938 - Autoriza O

prefeito de ParagUaSsú a abrir créditos 1.051
suplementares ..............

DECRETO N. 1.567 de 21 de novembro de 1938 - Autoriza O

prefeito de Monte Carmelo a abrir cré-
 1.051ditos suplementares ............

DECRETO N. 1.568 de 21 de novembro de 1038 - Autoriza O

prefeito de Cambui a abrir créditos adi-
 1.052

cionais	....................
DECRETO N. 1.560 de 21 de novembro de 1938 - Autoriza o

prefeito de Rio Paranalba a abrir cré-
 1.052ditos suplementares ............

DECRETO N. 1.570 de 21 de novembro de 1V38	Autoriza o
prefeito de Pedro Leopoldo a conceder
área para localização de pósto de auto-  1,053móveis ....................

DECRETO N. 1.571 de 21 de novembro de 1038 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
Agostinho Bossi a pesquisar jazida de
cristal em terrenos devolutos, situados
no lugar denominado "Córrego Verme-
lho", distrito de Cristais, município de 1.053
Santa Maria do Suassui, neste Estado

DECRETO N. 1.572 de 22 de novembro de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
Osvaldo Cesar Pereira da Silva a pes-
quisar jazida de diamante em terrenos
que constituem o lote diamantino deno-
minado "Córrego Formiga", situado no 1.055
distrito e município de Diamantina

DECRETO N. 1.573 de 22 de novembro de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileir(
João Máfia a pesquisar jazida de mi-
nério de ferro e associados eia terre
nos de sua propriedade situados à mar
gein da E. F. Leopoldina, entre as es
tações de Cajuri e Coimbra, comarca d 1.057
Viçosa ...................

DECRETO N. 1.574 de 22 de novembro de 19:18 - Autoriza,
titulo provisório, o cidadão brasileir
Teófilo Soares de Souza Lima a pes
quisar jazidas de cuolim e associado
em terrenos de sua propriedade, si
tuados na "Fazenda da Brasileira", di$	

1.060vtrito de Tocantins, Ubá .......

Págs.
DECRETO N. 1.575 de 23 de novembro de 1938 - Autoriza o

prefeito do Uberaba a conceder favo-
res	......................	1.062

DECRETO N. 1.576 de 23 de novembro de 1038 - Autoriza o
prefeito de Barbacena a abrir créditos
especiais ..................	1.062

DECRETO N. 1.577 de 24 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Monte Carmelo a abrir cré-
dito especial ................	1.063

DECRETO N. 1.578 de 25 de novembro de 1038 - Autoriza o
prefeito de Oliveira a abrir crédito es-
pecial	....................	1.063

DECRETO N. 1.579 de 22 de novembro de 1038 - Autoriza o
prefeito (te Rio Espera a abrir crédi-
tos suplementares ............	1.063

DECRETO N. 1.580 de 22 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Juiz de Fora a adquirir
imóvel e abrir crédito .......... 1.064

DECRETO N. 1.581 de 25 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Jacutinga a abrir créditos
adicionais ..................	1.064

DECRETO N. 1.582 de 25 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Vigia a abrir créditos su-
plementar ................	1.065

DECRETO N. 1,583 de 25 de novembro (te 1938 - Autoriza o
prefeito de São João dei Rei a doar ter-
reno ao Instituto dos Industriários	1.065

DECRETO N. 1.584 de 25 de novembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Ipanema a abrir créditos
adicionais ..................	1.060

DECRETO N. 1.585 de :0 de novembro de 1938 - Dispõe
sôbre abertura de créditos especiais	1.066

DECRETO N. 1.586 de 1.0 de dezembro de 1938	Autoriza o
prefeito de Prados a abrir crédito es-
pecial	....................	1.067

DECRETO N. 1.587 de 1. 1 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Arari a abrir créditos su-
plementares ................ 1.067

DECRETO N. 1.588 de 1.0 de dezembro de 1938 -Autoriza o
prefeito de Três Pontas a abrir créditos
suplementares ................	1.068.

DECRETO N. 1.589 de 1.0 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Mercês a abrir crédito es-
pecial	....................	1.068

DECRETO N. 1.590 de 1.° de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Luz a abrir crédito espe-
cial ......................	1.069

a
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1.069 DECRETO N. 1.607 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Paracatú a abrir créditos
suplementares ................

DECRETO N. 1.608 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
1,070	 prefeito de Cristina a abrir créditos su-

plementares ..................
DECRETO N. 1. 609 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o1.070	

prefeito de Sacramento a abrir créditos
suplementares ................

DECRETO N. 1.610 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
1.071	 prefeito de Tiros e abrir créditos adi-

cionais ....................
DECRETO N. 1.611 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o1.072	 prefeito de Ouro Fino a abrir créditos

suplemenlares ................
DECRETO N. 1.612 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o

1.072	 prefeito de Entre Rios a abrir crédito
especial ....................

DECRETO N. 1.613 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o1.073	 prefeito de Brazópolis a abrir créditos
suplementares ................

DECRETO N. 1.614 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o1.073
prefeito de Passa Quatro a abrir crédito
especial	....................

DECRETO N. 1.015 da 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o1.074	
prefeito de Salinas a abrir créditos su-
plementares ................

DECRETO N. 1.616 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o1.074	 prefeito de Patos a abrir créditos adi-
cionais	....................

1.075 DECRETO N. 1.617 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Palma a abrir créditos adi-
cionais ....................1.075	 DECRETO N. 1.618 de 10 de dezembro de 1938 -. Autoriza o
prefeito de Varginha a desapropria imó-1.075 veis	......................

DECRETO N. 1.619 de 10 de dezembro de 1938 - Aprova
1.076	 contrato para calçamento e autoriza o

prefeito de Lavras a abrir crédito es-
pecial	....................

1.076 DECRETO N. 1.620 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Santa Luzia a abrir créditos
suplementares ................

1.077 DECRETO N. 1.621 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Barbacena a abrir crédito
suplementar ................

Págs.

1.077

1.078

1.078

1.078

1.079

1.079

1.080

1.080

1.080

1.081

1.081

1.082

1.082

1.083

1.083
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DECRETO N. 1.591 de 1.0 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Tombos a abrir créditos su-
plementares ............

DECRETO N. 1.592 de 1.0 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Pouso Alegre a abrir cré-
ditos adicionais ..............

DECRETO N. 1.593 de 1.0 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Uberlândia a abrir créditos
suplementareS ................

DECRETO N. 1.594 de 1.° de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Itauna a abrir créditos su-
plementares ................

DECRETO N. 1.595 de 1.0 de dezembro (te 1938 Autoriza o
prefeito de Campo Belo a abrir créditos
suplementares ................

DECRETO N. 1.596 de 9 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Uberaba a doar e permutar
terrenos ....................

DECRETO N. 1.597 de 9 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Bambui a abrir créditos adi-
cionais	....................

DECRETO N. 1.598 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Pomba a abrir crédito es-
pecial....................

DECRETO N. 1.599 de 10 de dezembro dè 1938 - Autoriza o
prefeito de Itanhandú a abrir créditos
adicionais	..................

DECRETO N. 1.600 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Monte Santo a abrir cré-
ditos suplementares ............

DECRETO N. 1.601 de 10 de dezembro de 1938	Autoriza o
prefeito de Passos a conceder terrreno

DECRETO N. 1.602 do 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Abaeté a abrir créditos adi-
cionais	..................

DECRETO N. 1.603 de 10 de dezembro de 1938 - Aprova
ato do prefeito de Antônio Dias .

DECRETO N. 1.604 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Extrema a abrir créditos
suplementares ................

DECRETO N. 1.605 de 10 de dezembro de 1938 Autoriza o
prefeito de Piranga a abrir créditos su-
plementares ................

DECRETO N. 1. 606 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Jequitinhonha a abrir cré-
dito suplementar ..............



L

DECRETO N. 1.622 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de SilvianóPOlis a abrir crédito
suplementar ................

DECRETO N. 1.623 de 10 de dezembro de 1933 - Aprova
ato do prefeito de Alvinópolis ......

DECRETO N. 1.624 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Passa Quatro a abrir cré-
ditos suplementares ............

DECRETO N. 1.625 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Sete Lagoas a abrir crédito
suplementar ...................

DECRETO N. 1.626 de 10 de dezembro de 1938 - Aprova
ato do prefeito de Ubá ..........

DECRETO N. 1.627 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Curvelo a abrir créditos adi-
cionais....................

DECRETO N. 1.628 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Rio Branco a abrir créditos
adicionais	..................

DECRETO N. 1.629 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Guarani a abrir créditos su-
plementares	................

'DECRETO N. 1.639 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de João Pinheiro a abrir cré-
ditos suplementares ............

DECRETO N. 1.631 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Espinosa a abrir créditos
adicionais	..................

DECRETO N. 1.632 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Brejo das Almas a abrir
crédito especial ..............

DECRETO N. 1.633 de 10 de dezembro (te 1938 - Auloriza o
prefeito de Diamantina a abrir créditos
suplementares .............

DECRETO N. 1.634 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Divinúpolis a abrir créditos
suplementares ................

DECRETO N. 1.635 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Pedro Leopoldo a abrir cré-
dito especial ................

DECRETO N. 1.636 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Santa Quitéria a abrir cré-
ditos adicionais ..............

DECRETO N. 1.637 de 10 de dezembro de 1038 - Autoriza o
prefeito de Bocaiuva a abrir créditos
suplementares ................1.090

LI

Págs.
DECRETO N. 1.638 (te 10 (te dezembro de 1938 - Autoriza o

prefeito de Carangola a doar terreno
no cemitério local ..............	1.091

DECRETO N. 1.639 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Campanha a conceder área
para localização de pósto de gasolina	1.091

DECRETO N. 1.640 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de S. João Evangelista a abrir
créditos suplementares ..........	1.091

DECRETO N. 1.641 de 10 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Corinto a abrir crédito su-
plementar ..................	1.092

DECRETO N. 1.642 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Ouro Fino a abrir crédito

especial ....................	1.092
DECRETO N. 1.643 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza o

prefeito de Sapucal-Mirim a abrir cré-
ditos adicionais ..............	1.092

DECRETO N. 1.644 de 14 de dezembro de 1038 - Autoriza o
prefeito de Caxambú a abrir créditos
suplementares ................	1.093

DECRETO N. 1.045 de 14 de dezembro de 1938 - Concede
autorização ao prefeito de Contagem pa-
ra vender e adquirir imóvel ........ 1.093

DECRETO N. 1.646 de 14 de dezembro de 1038 - Autoriza o
prefeito de Dôres da Boa Esperança a
abrir crédito especial ............	1.094

DECRETO N. 1.647 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Frutal a abrir crédito es-
pecial....................	1.094

DECRETO N. 1.648 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Uberlândia a abrir crédito
especial ....................	1.095

DECRETO N. 1.649 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Rio Preto a abrir crédito
especial	..................	1.095

DECRETO N. 1.650 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Alvinópolis a abrir créditos
adicionais ..................	1.095

DECRETO N. 1.651 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Andradas a adquirir imó-
veis......................	1.096

DECRETO N. 1.652 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Prata a abrir crédito es-
pecial	....................	1.096

DECRETO N. 1.653 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, a firma Azevedo, Gon-
tijo e Cia. Lida, a pesquisar jazida de

Págs.

1.084

1.084

1.084

1.085
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1.086

1.086

1.087
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1.089

1.089
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Págs.
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1.112
o

1.113
a
o
a

a
a

1.113

1.116

1.118

1.118

1.119

1.119

1.120

1.120

1.121

1.121

1.121

DECRETO N. 1.660 de 16 de dezembro de 1938 - Autoriza
prefeito de Sabará a abrir créditos ad
cionais	...................

DECRETO N. 1.661 de 16 de dezembro de 1938 - Autoriza
prefeito de Araxá a abrir créditos st
plenientares	...............

DECRETO N. 1.662 de 16 de dezembro de 1938 - Autoriza,
titulo provisório, o cidadão brasileir
João Gonçalves de Azevedo e Souza
Pesquisar jazida (le minério (te man
ganés no lugar denominado "Ralo", n
fazenda cIo Engenho, distrito de Serra
do Capapuan, município de Entre Rio

DECRETO N. 1.663 de 16 de dezembro de 1938 Autoriza,
titulo provisório, o cidadão brasileiro
Homero E. Teixeira a pesquisar jazida
de mica e associados situada no
lugar denominado "Córrego Grande",
distrito de Santo António do Grama,
município de Rio Casca ..........

DECRETO N. 1.664 de 24 de dezembro de 1938 - Perdoa
praças da Fôrça Pública ........

DECRETO N. 1.665 de 28 de deiembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Leopoldina a abrir créditos
adicionais	..................

DECRETO N. 1.666 de 28 de dezembro de 1918 Autoriza o
prefeito de S. Sebastião do Paraíso a
abrir crédito especial ..........

DECRETO N. 1.667 ele' 28 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Santos Duniont a adquirir
imóvel	....................

DECRETO N. 1.668 de 28 de dezembro de 1938 Autoriza o
prefeito de Três Pontas a conceder áreas
para localização de postos de gasolina

DECRETO N. 1.669 de 28 de dezembro de 1938 - Autoriza 
prefeito de Ponte Nova a abrir créditos
suplementares................

DECRETO N. 1.670 de 28 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Tiradentes a abrir crédito
especial	..................

DECRETO N. 1.671 de 28 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Sêi-ro a abrir créditos su-
plernentares ..................

DECRETO N. 1.672 de 28 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Bicas a adquirir imóvel e
abrir crédito ................

1..

minério de manganês e associados no
lugar denominado "Conquistinha", si-
tuada no distrito de Brumadinho, mu-
nicípio e comarca de Bonfim ...... 1.097

DECRETO N. 1.654 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
Raimundo Silva de Assis a pesquisar
jazida de mica e associados em terre-
nos devolutos, situados no lugar deno-
minado "Lava-pés", distrito de Poáia,
município de Santa Maria do Suassut 1.099

DECRETO N. 1.055 de 14 de ãezenibro de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
Quintiliano de Carvalho Guerra a pes-
quisar jazida de mica e associados em
terrenos de sua propriedade, situados na
Fazenda da Cachoeira, distrito de San-
ta Maria, município e comarca de Ita-
Lira....................	1.101

DECRETO N. 1.656 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
José Moreira de Alvarenga a pesquisar
jazida de minério de manganês e as-
sociados situada na fazenda Cainhui, de
sua propriedade, no distrito de Prati-
nha, município de ibiá, comarca de
Araxá....................	1.103

DECRETON. 1.657 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
João Napoleão de Andrade a pesquisar
jazida de cristal de rocha na fazenda do
"Pacú", distrito de Inhauma, município
de Sete Lagoas ..............	1.106

DECRETO N. 1.658 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
Redelvim ATidrade a pesquisar jazida de
crista! (te rocha na fazenda do "Pacú",
distrito de Inhauma, município de Se-
teLagoas ..................	1.108

DECRETO N. 1.659 de 14 de dezembro de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, a Sociedade Brasi-
leira Monteiro e Aranha Ltda. a pes-
quisar jazida de minério de ferro situa-
da nas fazendas denom'inadas "Maqui-
nó", "Jacutinga" e "Cachoeira do Me-
io", no distrito de Morro Vermelho, mu-
nicípio de Caeté ..............	1.110
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1.122

1.122

1.123

1.123,

1.124

1.124

1.124

1.125

1.125

1.126

1.126

1.126

1.127
o
a

1.127
o

• 1.128

DECRETO N. 
1.673 de 28 de dezembro de 1938 - Autoriza O

prefeito de Bicas a abrir créaitoS adi-
cionais ..................

DECRETO N. 1.674 de 28 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito dc ItapeCeriCa a abrir crédi-
to especial ..................

DECRETO N. 1.675 de 28 de dezembro de 1938	Autoriza o
prefeito de Muzambinho a conceder ter-
reno	.................

DECRETO N. 1.676 de 28 de dezembro de 1938 - Autoriza O

prefeito de Campo Belo a abrir crédi-
tos suplementares ..............

DECRETO N. 1.677 de 28 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito (te GuanhãeS a abrir crédito su-
plementar ..................

DECRETO N. 1.f,78 (te 28 de dezembro de 1938 - Autoriza O

prefeito do AndradaS a abrir créditos
adicionais ..................

DECRETO N. 1.679 de 28 de dezembro de 1938 - Autoriza O

prefeito de itabira a abrir créditos SU-

plementares ..................

DECRETO N. 1.680 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza O

prefeito de CarangOla a abrir créditos
suplementares ............

DECRETO N. 1.081 de 29 de dezembro de 1938	Autoriza O

prefeito de Jequeri a desapropriar imó-
veis	.....................

DECRETO N. 1.682 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de PatrocifliO a abrir crédito
suplementar ..................

DECRETO N. 1.683 do 29 de dezembro do 1938 - Autoriza o
prefeito de Montes Claros a abrir cré-
ditos suplementares ............

DECRETO N. 1.684 de 29 de dezembro de 1038 - Autoriza o
prefeito de Monte Sião a adquirir imó-
vel e abrir crédito ..............

DECRETO N. 1.685 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza
prefeito de Pedro Leopoldo a abril
créditos suplementares .........

DECRETO N. 1.686 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza
prefeito de Rio Branco a abrir crédit
especial ...................

DECRETO N. 1. 687 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza
prefeito de Peçanha a abrir crédito su
plementar .................

Págs.
DECRETO N. 1.688 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza o

prefeito de Jacul a abrir créditos adi-
cionais ....................	1 128

DECRETO N. 1.689 de 29 do dezembro de 1038 - Autoriza o
prefeito de Parreiras a abrir créditos
suplcmentares ................	1.128

DECRETO N. 1.690 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito do S. Lourenço a abrir cré-
ditos suplementares ............ 1.129

DECRETO N. 1.691 de 29 de dezembro de 1938 -. Autoriza o
prefeito de Ferros a abrir crédito su-
plementar ....................	1.129

DECRETO N. 1.692 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Canibuquira a adquirir imó-
veis......................	1.130

DECRETO N. 1.693 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Monte Carmelo a doar imó-
vel......................	1.130

DECRETO N. 1.694 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Conceição a abrir créditos
suplementares	 1.131

DECRETO N. 1.695 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Aiuruoca a abrir créditos
adicionais ....................	1.131

DECRETO N. 1.696 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
Godofrcdo Gonçalves Guimarães a pes-
quisar jazida de cristal de rocha loca-
lizada na fazenda denominada "Chico
Alves", situada no distrito e municí-
pio de Itamarandiba .......... 1.132

DECRETO n. 1.697 de 29 de dezembro de 1938 - Concede
ao cidadão brasileiro Joaquim de San-
ta Cecilia a lavra, a titulo provisório,
da jazida de ferro (hematita) situada
no lugar denominado "Cubango", na
fazenda "Taquaril", distrito de Belo
Horizonte ..................	1.134

.DECRETO N. 1.698 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
Teófito Badin a pesquisar jazida de
cristal de rocha situada no lugar deno-
minado "Macacos", distrito de Jequital,
município de Coração de Jesús	1.135

'1.
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DECRETO N. 1.609 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza, a
titulo provisório, o cidadão brasileiro
António Silva a pesquisar jazida de
diamantes no leito do Rio Abaeté, entre
os municípios de Tiros e Patos ....1.137

DECRETO N. 1.700 de 29 de dezembro de 1938 - Autoriza, a
título provisório, o cidadão brasileiro
Miguel Manuel da Silva a pesquisar
jazida de cristal de rocha e associados
no lugar denominado "Ribeirão da Es-
tiva", fazenda do Retiro, distrito de
Carlos Alves, município e comarca de
S. João Nepomuccno ..........1.140

DECRETO N. 1.701 de 30 de dezembro de 1938 - Autoriza o
prefeito de Itambacuri a abrir créditos
adicionais	................1,142.

i..
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DECRETO N. 1.043

Aprova contes da Prefeitura de São João Ncpomuceiw
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 preteito de São João
Nepoinuceno, Coronel Lindolfo Barbosa do Carmo, rela-tivas ao período de 1.0 de janeiro a 16 de julho de 1936,e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1935 ................29OO
Renda arrecada ..............269:730$300
Outras operações ............ 95:259$500

364:992$700
Despesa:

Despesa realizada ..............152 :O698t)()
Outras Operações ............212 :3770(H)
Saldo para 17 de julho de 1936 .. ..	545900

364:992$700
Situação patrimonial em 16171936:

Ativo....................1.162:031$200
Passivo ...................993:077$100

Patrimônio líquido ..............168 :954$100

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 5 de ja-
neiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.044

Aprova unium Decreto Municipal da Prefeitura de
Silvianópolis

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve aprovar o Decreto Munici-
pai n. 13, de 13 de novembro próximo passado, da Pre-
feitura de Silvianópolis, sôbre abertura de créditos su-
plementares.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 de ja-
neiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.045

Marca o dia 15 de janeiro de 1938 para a instalação do
município de Figueira

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve marcar o dia 15 de janeiro
corrente para a instalação do município de Figueira,
criado pelo decreto-lei n. 32, de 31 de dezembro de
1937.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de janeiro
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.046

Marca a instalação do município de Figueira
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve marcar para o dia 30 de ja-
neiro corrente a instalação do município de Figueira,
criado pelo decreto-lei n. 32, de 31 de dezembro de
1937, ficando revogado o decreto n. 1.045, de 8 do cor-
rente mês.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de janei-
ro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrnim
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DECRETO N. 1.047

Autoriza o prefeito de Belo horizonte a abrir uni cré-
dito especial de 1:449000.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
(Ia atribuição que lhe é outorgada pelo artigo 4.°, letras
e e f do decreto-lei n. 11, de 13 de dezeinbro de 1937,
resolve autorizar o prefeito de Belo Horizonte a abrir
uni crédito especial da importância de um Conto, qua-
trocentos e quarenta e nove mil réis (1:449$000) para
pagamento a Artur Ramos de Oliveira de indenização
pela desapropriação de terreno, nesta Capital, para
alargamento da rua Pouso Alegre.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte s 21 de janeiro
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.048

Autoriza o prefeito de Belo Horizonte a abrir crédito
especial de 200:000$000

O Governo cio Estado de Minas Gerais, usando de
atribuição que lhe: confere o artigo 4. 1 letra f", do
decreto-lei, estadual n. 11, de 1937, resolve autorizar
o Prefeito de Belo Horizonte a abrir um crédito especial
de duzentos contos de réis (200 :000$000), para paga-
mento de terrenos já adquiridos e dos que foram desa-
propriados para construção da reprêsa da Pampulha e
de outras obras públicas.

Êste decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de
jneiro de 1938.

BENEDITO VALADAIIES RIBEIRO.
José Maria de Alkmiin.

DECRETO N. 1.049

Autoriza o prefeito de Belo horizonte a desapropriar
terreno, na Capital

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de atribuição legal, resolve autorizar o prefeito de Belo

ILL
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Horizonte a desapropriar terreno situado no bairro do
Calafate, nesta Capital, para prolongamento da rua Ca-
lafate até à rua Campos Sales, entrando êste decreto em
vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de ja-
neiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkznim.

DECRETO N. 1.050

Autoriza o prefeito de Bela Horizonte a desapropriar
terreno, na Capital

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de atribuição legal, resolve autorizar o prefeito de Belo
Horizonte, a desapropriar parte do quarteirão número
cento e dezesete (117) do bairro do Calafate, nesta Ca-
pital , para prolongamento da rua Conselheiro Dantas,
entrando êste decreto em vigor na data de sua publica-
ção.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de
janeiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.051

Autoriza o prefeito de Belo Horizonte a desapropriar o
quarteirão 36 da IX secção urbana da Capital

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de atribuição legal, e tendo em vista a justificação que
lhe fez o Prefeito de Belo Horizonte, resolve autorizar
a desapropriação por utilidade pública, do quarteirão
número trinta e seis (36) da nona (IX) secção urbana
da Capital. Éste decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de
janeiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmirn.
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DECRETO N. 1.052

Autoriza o prefeito de Belo Horizonte a dcsapzo prior
terrenos na Capital

O Governador do Estado de Minas Gerais usando
de atribuição legal, e tendo em vista a impossibilidade
de aquisição amigável de, todos os terrenos necessários
à reprêsa da Pampulha, que ora se constroi no municí-
pio de Belo Horizonte para garantir futuro abasteci-
mento dágua à Capital, resolve autorizar a desapropria-
ção dos terrenos que forem necessários à bacia de
inundação, declarando, ao mesmo tempo, a urgência da
desapropriação, dado o adeantamento das referidas
obras. Êste decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Plácio da Libredade, em Belo Horizonte, 21 de
janeiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkrnim.

DECRETO N. 1.053

Iarea o dia 20 de fevereiro corrente para a instalação
município de Vigia

O Governador do Estado de Minas Gerais, no cxci'-
'íCio de suas atribuições, resolve marcar para o dia 20
de fevereiro corrente a instalação do município de Vi-
gia, criado pelo decreto-lei n. 58, de 12 de janeiro
próximo passado.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 7 de feve-
reiro de 1938.

BENEDITO VALADAIIES R1DEIH0,
José Maria de Alkinim.

DECRETO N. 1.054

Autoriza o prefeito de Abaeté a abrir crédito suplementar
O Governador do Estado de Minas Gerais , usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Abae..
Lê a abrir um crédito suplementar de 14:000$000, dis-
tribuído "às seguintes verbas do orçamento de 1937:

1
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Veitba III - A	2 - h-.	5:000$000
Verba III - B	2 ..........7 :000$000
Verba VI - 1 ............2:000$000
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fe-

vereiro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.055

Aprova um ato do prefeito de Campo Belo

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve aprovar o ato do prefeito
de Campo Belo, sôbre a abertura do crédito especial de
réis. 10:000$000, para pagamento, por antecipação, das
prestações devidas ao senhor Diocósio Barbosa, nos
exercícios de 1938 a 1939.

Palácio da Liberdade, em Belo 1-lorizonte, 7 de fe-
vereiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmím.

DECRETO N. 1.056

Autoriza o prefeito de Lavras a emtir um titula de dívida

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o artigo 4. 1 , letra
"e", do decreto-lei n. 11, de 13 de dezembro de 1937,
resolve autorizar o prefeito de Lavras a emitir um títu-
lo de dívida, no valor de 100:000$000, ao engenheiro
Romeu Scorza, por fôrça do contrato firmado para a
execução do serviço do abastecimento de água potá-
vel à cidade , reconhecido que seja que os serviços exe-
cutados comportam a emissão.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fe-
vereiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkrniin.
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DECRETO N. 1.057

Autoriza o prefeito de Leopoldina a abrir crédito
especial

O Governador do iEstado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições resolve autorizar o prefeito de Leo-
poldina a abrir um crédito especial de 3 :675$416, para
pagamento a Luiz Augusto da Silva e outros, do que
lhes cabe, por liquidação da ação movida contra a
feitura e de acôrdo com a sentença final proferida nos
respectivos autos, em data de 23 de novembro de 1935.

Palácio !a Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fe-
vereiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.058

Autoriza o Prefeito de Mariana a desapropriar terrenos
'O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ma-
riana a desapropriar, por utilidade pública, terrenos
situados à margem do Córrego do Catete, próximos à
Ponte da Areia, de propriedade de Amâncio Duarte e
Adelaide Barreto da Trindade, e medindo respectiva-
mente 80ms2. e 99nis2., para terminação da estrada de
rodagem que liga a cidade ao distrito de Passagem, da-
quele município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fe-
vereiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkznirn.

DECRETO N. 1.059

Autoriza o prefeito de Ponte Nova a fazer doações de
terrenos

01 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições resolve autorizar o prefeito de Ponte
Nova a doar:

- à União, para construção do prédio destinado
ao funcionamento da Agência Postal-Telegráfica daquela
localidade, um terreno medindo 647ms2., à rua Vai e
Volta;
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- à Leopoldina Railway, para construção de um
desvio ferroviário, urna faixa de terreno triangular, me-
dindo 200 ms. por 3,ms.,40 à rua da Estação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 7 de
fevereiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkrniin.

DECRETO N. 1.060

Aprova ato do prefeito de Estréia do Sul

O Governador do Estado de Mina; Gerais, usando
de suas atribuições, resolve aprovar o ato do prefeite
de Estréia do Sul, pelo qual foi adquirido um imóvel
no povoado de Dolerrina, para o fim de instalação de
urna escola rural.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de
fevereiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkrniin.

DECRETO N. 1.061

Autoriza o prefeito de Campo Belo a adquirir imóveis e
(1 abrir créditos especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito dc
Campo Belo a adquirir, por compra um terreno situa
do nos fundos cio Forum local, com a área de 626,91
metros quadrados pertencentes ao sr. José Ribeiro Fi-
lho, para construção de prédio destinado à instalação
da Prefeitura, e por compra ou desapropriação, urna
pedreira situada eia terrenos do sr. Antônio Fernandes
Lima, para a extração de pedra e brita destinada aos
serviços municipais, abrindo para esses fins os créditos
especiais necessários.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fe-
vereiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkrnim.
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DECRETO N. 1.062
Autoriza o prefeito de Santa Luzia a realizar operações

de crédito
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

(le Suas atribuições, resolve autorizar o prefeito 
(ICSanta Luzia a realizar, como 'antecipação de receita,

Operações de crédito, até a importância máxima dc
30:000$000

'
 resgatáveis irnpror rogavei fl fl pela Prefei-tura até o mês de abril do corrente exercício.

Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, 7 de fe-vereiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmj,n.

DECRETO N. 1.063
Autoriza o prefeito de São João Nepornuc,10 a abrircredi/os especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais usandode suas atribuições e, tendo em vista o 
parecer do De-partamento de Assistência aos Municípios resolve auto-rizar o prefeito de São João Nepomuce0, a abrir os se-guintes credjtos especiais:

	

Rs. 4:229000	pagamento a Francisco Gomes deAzevedo, de serviços de reconstrução 'do p redio escolarde Taruasstj'

	

Rs. 
1:285$000	pagamento a Américo AugustoAlves, de serviços e material emp regado na Construçãomia ponte sôbre o Ribeirão de São Manuel, no districtode Descoberto.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de feve-reiro de 1938.

BENEDITO VA LADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmiin

DECRETO N. 1. 064
Au/onze o prefeito de Itapecenica a conceder isenção de

ifl7 posto
O Governador do Estado de Minas Gerais, usandode suas atribuições resolve autorizar o prefeito de Itape-
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cerica a conceder isenção de imposto predial, durante o
exercício de 1938, a um imóvel pertencente à Santa Casa
local, situado na sede do município.

Pálacio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de fe-
vereiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEiRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1. 065
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de março próximo futuro a instalação do município de
Vigia, criado pelo decreto-lei n. 58, de 12 de janeiro do
corrente ano, ficando revogado o decreto n. 1.053, de
7 do corrente mês.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de feverei-
ro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Atkiriiin

Autoriza o prefeito de Divinópolis a doar um terreno
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Divi-
nópolis a doar, à União, para instalação de um Tiro de
Guerra, um terreno de sua propriedade, situado no Ca-
pão do Santo, naquele município, e com a área de 8.000
metros quadrados.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de fe-
vereiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.066

Reconhece como de 2. 1 gróa a Escola Normal mantida
pela Associação Uberabense (te Ensino, na cidade de

Uberaba
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve reconhecer como estabeleci-
mento de ensino normal de 2.° gráu a Escola Normal
mantida, na cidade de Uberaba, pela Associação Ube-
rabense de Ensino.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de fe-
vereiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RmEmo
Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 1.067

Marca para o dia 1. o de março a instalação do muizici-
pio de Vigia

O Governador do Estado de Minas Gerais, no exe-
cicio de suas atribuições, resolve marcar para o dia 1.°

DECRETO N. 1.068

Transfere pura o dia 6 de março a instalação do muni-
cípio de Vigia

O Governador do Estado de Minas Gerais, no exer-
cício de suas atribuições, resolve transferir para o dia
6 de março próximo a data da instalação do município
de Vigia, criado pelo decreto-lei n. 58, de 12 de janei-
ro ultimo, ficando derrogado o decreto ii. 1.067, de
15 do corrente.

Palácio do Govêrno, em Poços de Caldas, 26 de fe-
vereiro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.069

Autoriza o prefeito de Santa Luzia a abrir crédito
adicional

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Santa
Luzia a abrir crédito especial na importammcja de vinte
e seis contos, oitenta e sete mil e oitocentos réis
(26:087$800), destinado ao pagamento de despesas reali-
zadas no exercício de 1937 e não liquidadas em tempo
oportuno.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de mar-
ço de 1938

BENEDITO VALADARES RHIEIBo
José Maria de Alkinim

r
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DECRETO N. 1. 070

Autoriza o prefeito de Leopoldina a adquirir e permutar
terrenos, doando-os à União, para a construção do
aeroporto municipal.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Leo-
poldina a praticar os seguintes atos:

a) -- adquirir urna área de terreno, situada no local
Vargem Linda, distrito de Piacatuba, pertencente a Ma-
nuel Caetano Gomes e a iAmérico Olivier e Otacilio Fa-
jardo; bem corno outra área, com cêrca de 3.500 (Ires
mil e quinhentos) metros quadrados, pertencentes a Vai-
demar e Lindolfo Barbosa e a Francisco Esmério Fa-
jardo, permutando-a por um terreno, de propriedade da
Companhia Fôrça e Luz Cataguazes-Leopoldina;

b) doar à União os terrenos referidos na letra a,
para neles ser construido o aeroporto municipal.

c) abrir um crédito especial de 35:000$000 (trin-
ta e cinco contos de réis), afim de ocorrer às despesas
que se tornarem necessárias ao cumprimento dêste de-
creto, utilizando para isso o saldo proveniente do exer-
cício de 1937.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, O de mar-
ço de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.071

Autoriza o prefeito de Lavras a fazer doação de um
terreno

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de La-
vras a fazer doação ao Banco de Crédito Real de Minas
Gerais, para construção do prédio destinado ao funcio-
namento de sua agência, um terreno de 11,m50 de fren-
te por 21 de fundos, dividindo com terrenos de proprie-
dade da Prefeitura e dando frente para a Praça Barão
de Lavras, naquela cidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de
março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinim
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DECRETO N. 1. 072

Autoriza o prefeito de Caran gola a conceder perdão de
impostos

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, e tendo em vista os relevantes ser-
viços prestados à causa do ensino pela Congregação das
Servas de Maria do Brasil, resolve conceder ao prefeito
de Carangola, conforme lhe foi solicitado, autorização
para cancelar o débilo da referida Congregação para
com a Prefeitura, na importância de 2:308$900, Prove-
niente de impostos atrazados.

Palácio (Ia Liberdade, cm Belo Horizonte, 12 de
março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.073

Autoriza ao prefeito de Antônio Dias abrir créditocrédito
adicional

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve conceder ao prefeito de
Antônio Dias autorização para abrir crédito especial na
importância de um conto e duzentos mil réis ......
(1 :200$000), destinado à aquisição de veiculo para o
serviço de lirnpesa de ruas da cidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 de
marco de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.074

Autoriza o prefeito de Lavras a emitir títulos de divida

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Lavras
a emitir titulos de dívida em favor (10 engenheiro Ro-
meu Scorza, de acôrdo com  cláusula quinta do con-
trato Firmado paar o serviço de abastecimento dúgua à
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sede do município, na proporção em que forem sendo
devidos.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14	1emarço de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkjnjrn

DECRETO N. 1. 075

Aprova o ato do prefeito de Uberlândia
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de sua satrihuiçõcs, resolve aprovar o ato do prefeito de
Uberlândia isentando do imposto de diversões a Compa-
nhia Jaime Costa, que Visitou aquela localidade sob o
Patrocínio do Ministério da Educação e Saúde Pública.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de marçode 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrnirn

DECRETO N. 1. 076

Autoriza o prefeito de Santo Antônio do Monte a adquirir
imóveis

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de Suas atribuições, resolve conceder ao prefeito de San-
to Antônio do Monte autorização para adquirir um terre-
no medindo 1.460  metros quadrados, situado na esquina
das ruas Princoza Isabel e Barão do Rio Branco, Pelo
preço de novecentos mil réis (900000), e outro medin-
do 425 metros quadrados, com uma Pequena casa, situa-
do entre o Primeiro e os fundos do edifício da Prefeitu-ra Municipal, na rua Barão ido Rio Branco pelco preço
do oitocentos mil réis (800$000), áreas essas a serem
destinadas á construção de um curral do Conselho e ali-
nhamento da parte final da referida rua Barão (lo RioBranca.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de mar-ço de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBJOB()
José Maria de Alkmjm
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DECRETO N. 1.077

Autoriza, a título provisório, a Sociedade "Mineração
Anglo Brasileira Limitada" a pesquisar jazida de
cromila nos terrenos da "Fazenda da Seria", situada
no distrito, município e comarca de Pizunhi, dêste
Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constituição
Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fe-
deral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a titulo provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decreta-
das, a Sociedade "Mineração Ang1oBrasileira Limitada" a
pesquisar jazida de eremita em uma área de quinhentos
(500) hectares, área esta localizada nos terrenas da "Fa-
zenda da Serra", sitos no distrito, município e comarca
de Piumhí, dêste Estado, confrontando com terrenos de
Viriato Silva, Carlos Alvarenga Filho, herdeiros de José
Leite e José Antônio Rodrigues da Costa, mediante as se-
guintes condições:

1 - O titulo da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do 40 cio art.
18 do Código de Minas, será pessoal e sómente transmis-
sívél nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do referi-
do Código';

II esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campa da pesquisa é O

indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do Govêrno', ouvido o Serviço da Produção Mine-

IV - o Govêrno fiscalizará a execução cio plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os córtes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a

N^"1



- 660 -

inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada dei mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessários
para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - do minério e material extraído, a autorizada
sómente poderá se utilizar, para análises e ensáios indus-
triais, de quantidades, que não excedam a dez (10) to-
neladas, na conlorruidarje do disposto na tabela constan-

•te dai art. 3. do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispor cio mais, depois de iniciada a
lavra;

VII à autorizada ficará assegurada a concessão
da lavra, nos termos e condições gerais, acidentais e es-
peciais do Código de Minas, incluindo-se dentre estas
a de tratamento industrial do minério no país, para o
que o poder l)ÚhliCO daria seu concurso desde que a jazi-
da não seja considerada, pelo órgão competente, básica à
defesa militar e econômica da Nação;

VIII * ficam ressalvados eis interesses de terceiros,
ressarcindo a autorizada, danos e prejuízos que ocasi-
onar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oiposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização aerá considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4.° dêste decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisas, por
iguai espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

111 se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, 'dentro deis três (3) primeiros meses, do prazo
ai que alude o n. 1, dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êste
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que se refere o art. 4•0 dêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
flo apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, lias condições especificadas no ii. V do
artigo anterior;

V - se não apresentar provas de que foram satisfei-
tas as exigências contidas no n. IV do § 1.0 do art. 2.°
cio Decreto-lei federal li. 66, de 14 de dezembro de 1937,
dentro do prazo ai que refere o número anterior.

Art. 3.° Se a autorizada infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0, ou não se submeter às exigências da fisca-
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lização, será anulada esta autorização, na forma do arli-
go 28 do Código de Minas.

Art. 4.° 10 título a que alude o •n. 1 rio' art. 1.0 dês-
te decreto pagará de sêlo a quantia de cem mil réis
(100$000), e só será válido, depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço do Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5.1 Revogam-se as disposições em contra-
rio.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.078

Autoriza, a titulo provisório, o cidadão brileiro João
Nerí Guimarães a pesquiswl jazida de minério (te
ferro (hematita) em terreno situado nas proxiin ida-
des da Estação de "Sabará", distrito, município e
comarca de Subw-ó, dêste Estado.

O Governador do ESstado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lle confere o art. 181 da Constitui-
ção Federal e tendo eiii vista o decreto-lei federal ii.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935.

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro João Nerí Guimarães a pes-
quisar jazida de minério de ferro (hematita) numa árc
de cincoenta (50) hectares, área esta localizada no terre-
no situado nas proximidades da Estação de "Sabará",
distrito, município e colflarCa de Sabará, clêste Estado,
confrotando a leste com terrenos pertencentes ao dr.
Joaquim Santa Cecilia, a oeste, norte e sul com terre-
nos de propriedades do autorizado, mediante as seguin-
tes condições:

1 - O título cia autorização de pesquiza, cine será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4.1 cio art. 18 do Código de Minas, Será pessoal e 5Ó-
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do art.
19 do referido Código;

J
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'II Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é o
ndicado nêste artigo, não podendo exceder a área no

mesmo marcada;
III - A ipesquisa seguirá um plano ,presta'belecido,

que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mines
ral;	 -

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos tarabaiLos;

- Na conclusão dos trabalhos de quesquisa, seu'
prejuízo •de quaisquer informações pedidas pelo iGo,
vêrno no curso deles, o autorizado deverá apresentar à
Secretaria da Agricultura um relatório circunstanciado
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os córtes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação 'da jazida;

VI - Do ferro extraído, o autorizado sómente pode-
rá se utilizar, ipara, análise e ensãios industriais, de
quantidade que não excedam a dez (10) toneladas, na
conformidade do disposto na tabela constante do art.
3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - Ficam ressalvados os interesses de terceiros,
ressarcindo o autorizado, danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi.
ção dos ditos direitos.

Art. 2.1 iEsta autorização será considerada abando-
nada, para o' efeito do parágrafo único do art. 27 do-
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data 'do registro a que alude o art. 4. 1 dêste decreto;

II - Se interromper os trabalhos 'de pesquisas, por
igual espaçol de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dois três (3) primeiros meses, do prazo
a que alude o n. 1 dêste artigo;

IV	Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
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registro a que alude o art. 4.° dêste decreto, sem ter si-
do renovado, na forma do art. 20 'do Código (te Minas,
não apresentar, dentro cio iprazo de trinta (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior.

Art. 3.1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o o.
VI do art. 1.0 clêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4.° O título a que alude o o. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mine-
ral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o pa-
rágrafo 1.0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposições elo contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.079

Autoriza, o título provisório, o cidadão brasileiro Geor-
ge Smilh a pesquisar jazidas de diwnarite e subs-
tâncias associadas no lo/e n. 73 dos Terrenos Dia
mantinos situados imo lugar (leIlotfliIlado "Ilha das
Vassouras", distrito 'de Mendanha, município e co
marca de Diamantina, dês te Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
tia atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal o.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das 'disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro George Smith a pesquisai-
jazida de diamante e substâncias associadas em uma
área de quarenta e oito hectares e (luarenta áres
(48,40 'ha) área esta localizada nos terrenos do lote ri.
73, situado à margem direita cio Rio Jequetinhonha,
e no lugar denominado "Ilha das Vassouras", 'do dis
trito •de Mendanha, município e comarca de Diaman-
tina dêste Estado, 'mediante as seguintes conidções
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1 - O título Ida autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4.° do artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e
sômente transmissível nos casos previstos no n. 1, do
artigo 19 do referido Código;

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa á
o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada.

III - A pesquisa seguirá um plano preestabeleci~
do, que será organizado pelo autorizado' e submetido à
aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do Plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no rio curso deles, o autorizado deverá apresentar á Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão us perfu-
rações que se houverem antingido os trabalhos de
pesquisa, inclinação e direção dos depósitos ou cama
das que se houverem descoberto, espessura média e área
dos mesmos, teor médio em diamante por metro cubico
do material diamantífero, bem como outros esclareci-
mentos que se tornarem necessários para o reconheci-
mento e apreciação da jazida;

VI - Do material extraído, o autorizado sàmente
poderá se utilizar, para análise e cnsái'os industriais,
de quantidades que não excedam a cem (100) metros
cubicos, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante do artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispôr do mais, depois de inicia-
da a lavra;

VII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo, o autorizado, danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo •o Govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao titulo, da opo-
sição dos ditos direitos.

Art. 2.' Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar so trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
a data do registro a que alude o artigo 4. 1 dêste de-

creto;
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II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV —Se, findo o prazo da autorização, prazo êste
que não excederá de dois (2) 'anos, contados da data
do registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto, sem
ter sido renovado na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
ri. V do artigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infrijigir o ri. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4. 1 O título a que alude o n 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
parágrafo 1.0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5.° Revogam-se a disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21

de março de 1938.
BENEDITO VALADARES BIBEIRo

Israel Pinheirõ da Silva

DECRETO N. 1.080

Autoriza, o título provisório, o cidadão brasileiro Pedro
José de Azevedo pesquisar jazida de imin ério de
manganês nos terrenos denominados "Cacho eii'a",
situados no Castro, distrito da Serro da Canwpuan,
município e comarca de Entre Rios, dêste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 181, da Consti-
tuição Federal e tendo em vista o Decreto-Lei federal
n. 66, de 14 de dezembro de 1937 , que revigo ra o de-
creto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedro

José de Azevedo a pesquisar jazida de minério de man-
ganês em uma área de trinta (30) hectares, área esta
localizada nos terrenos denominados Cachoeira", situa-



dos no Castro, distrito da Serra do Camapuan, niunici
1)10 e comarca de Entre Rios, dêste Estado, confrontan-
do com terrenos da viuva Francisco Pedro da Cruz,
herdeiros de Cassiano Severino de Araújo e do autori-
zado, mediante as seguintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do 't.° do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sàmente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19
do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa e
o indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à
aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço 'da Produção
Mineral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão (los trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os córtes
que se houverem feito no terreno, o máximo da profun-
didade que houverem atingido os trabalhos •de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito (IUC Se-
houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos , que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - do manganês extraído, o autorizado sõmente
poderá se utilizar, para análises e ensáios industriais,
de quantidades que não excedam a dez (10) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do
artigo 3.1 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,
ressarcindo, o autorizado, danos e prejuízos que oca
sionar a quem de 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 de Minas, nas seguintes condições:

1 se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) meses, contados da data
do registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, l)OF
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) Primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1, dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êste
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto sem ter
sido renovado na forma do artigo 20 do Código de MiA
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI ,do artigo 1.0 'dêste decreto, ou não se submeter àa
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28 do Códi go de Minas.

Art. 4.° O título a que alude o n. 1 do artigo 1.,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será valido, depois de transcrito no registro comnpe_
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi'-
neral, do Ministério da Agricultura, corno preceitua o §
1.0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5.1 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21

de março de 1938..
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.081

Auloróza, ci título provisório, cidadão brasileiro Joa-
quim Ribeiro de Carvalho a pesquisar jazida de
Jnwzganês no lugar denominado "Sumaré", distrito
de Nazaré, município de São João dei-Rei, déste
Estado.	 .. ..
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-Lei federal, n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revi gora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado, a título provisório e

sem prejuízo das disposições legais que vierem a ser
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decretadas, o cidadão brasileiro Joaquim Ribeiro de
Carvalho a pesquisar jazida de minério de manganês
em urna área de quarenta (40) hectares, área esta loca-
lizada no terreno denominado "Sumaré", distrito de
Nazaré, IfluniCípio de São João dei-Rei, dêste Estado,
confrontando pela frente, fundo, esquerda e direita, res-
pectivamente, com terrenos de José Sotéro de Carva-
lho, José da Silva, Joaquim Roinão Sobrinho e do su-
plicante, mediante as seguintes condições:

1 - O titulo da autorização de pesquisa, que será
urna via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4° do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e so-
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do
art. 19 cio referido Código.

II	Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada na conformidade do disposto no

20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder a área no
mesmo marcada.

III A pesquisa seguirá um plano preestabele-
cido, que será organizado pelo autorizado e submetido
á aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral.

IV -- o Govêreo fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação (Ia marcha dos trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
J)rejuizo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geologicos e plantas, em téla e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo cia profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem co-
mo outros esclarecimentos que se tornarem necessários
pura o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI -- do manganês extraído, o autorizado sómente
poderá se utilizar, para análises e ensaios industriais, de
quantidades que não excedam a dez (10) toneladas, na
conformidade cio disposto na tabela constante do art.
3. 1 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,
ressarcindo, o autorizado, danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe
las limitações que o possam sobrevir ao título, da opo-
sição dos ditos direitos.
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Art. 2.° Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 cio
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro cio seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrmio;

III se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos Ires (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o ii. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que alude o artigo 40 deste decreto, sem
ter sido renovado na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V, do artigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1 .o dêste decreto, ou não se submeter iu
exigências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 - O título a que alude o n. 1 do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo cio Serviço cio Fomento da Produção Mi-
neral, no Ministério da Agricultura, como preceitua o
1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 50	Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.082
Autoriza, a titulo provisório, o cidadão brasileiro Ernes-

to Martins Guiniarães a pesquisar jazida de diaman-
tes em uni trecho do Rio "lndaió', entre os distri-
tos de Santo António dos 'J'ij.os e de Abaeté, muni-
cípio de Abaelé, désle Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constituição
Federal e lendo em vista o decreto-lei federal n. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
o. 371, de 8 de outubro de 1935,
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Decreta:
Art. 1.0 - Fica autorizado, a título provisório e

sem prejuizo das disposições legais que vierem a ser de-
cretadas, o cidadão brasileiro Ernesto Martins Guima-
rães a pesquisar jazida de diamantes em mil e quinhen-
tos (1.500) metros de trecho citado Rio "Indaiá", com-
preendido entre os lugares denominados "Pôrto do Ca-
milo" e "Pôrto dos Pintores", situado entre os distritos
de Santo Antônio (los Tiros e Abaeté, município de
Abaeté, dêste Estado, mediante as seguintes condições:

1 O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na fôrma do § 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente
transmissivel nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do
referido Código;

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do art. 20 do
Código de Minas, e o campo da pesquisa é o indicado
neste artigo, não podendo exceder à extensão quilomé-
trica no mesmo marcada;

III A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação (lo Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisas, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêi-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura uni relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão as perfura-
ções que se houverem feito no campo de pesquisa, o
máximo da profundidade que as mesmas houverem atin-
gido, inclinação e direção dos depósitos ou camadas,
que se houverem descoberto, espessura média e área dos
mesmos, teor médio em diamante por metro cúbico do
material diamantífero, bem como outros esclarecimen-
tos que se tornarem necessários para o reconhecimento
e apreciação da jazida;

VI - do material diamantífero extraído, o autori-
zado sómente poderá se utilizar, para análises e ensáios
industriais, de quantidades que não excedam a cem
(100) metros cúbicos, na conformidade do disposto no
art. 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936,
só podendo dispôr do mais depois de iniciada a lavra;

VII - o autorizado não poderá prejudicar o traba-
lho dos garimpeiros por ventura existentes no campo
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de pesquisa, objeto desta autorização desde que o refe-
rido trabalho se exerça na forma da respectiva legis-
lação (decreto a. 1.193, de 11 de novembro de 1936);\T111 - ficam ressalvados os intei-êsses da navega-
ção e da flutuação no trecho do rio a que se refei-c a
presente autorização, sujeitando-se, portanto, o au [ori-
zado, as exigências que lhe forem impostas neste senti-
(10, pelas autoridades competentes;

IX - Ficam ressalvados os direitos de terceiros,
ressarcindo o autorizado, danos e prejuízos que oca -
sionar, a quem de direito, uSo 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 efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, p01'
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses, do Prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êste
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
(lo registro a que alude o art. 4,0 dêste decreto, sem ter
sido renovado, na fóm-ma do art. 20 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias,
o relatório final, nas condições especificadas no n. V
do artigo anterior.

Art. 3. 1 - Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
ria fórma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4.° O título a que alude o n. 1 do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o §
1.' do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5,0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de

março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

israel Pinheiro da Silva
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DECRETO N. 1.083

Autoriza a título provisório, o cidddão brasileiro Fran
cisco Ribeiro de Carvalho a pesquisar jazida de
minério de manqunês no lugar denominado "Voitb
Grande", distrito de Nazaré, município de São João
dei-Rei, dês/e Estado.

O Govêrno do Estado de Minas (jerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 181, da Constituição
Federal e tendo em vista o DecretcLei federal n. 66,
de . 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral n. 371, de 8 de OUtIll)ro de 1935.

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decreta-
das, o cidadão brasileiro Francisco Ribeiro de Carva-
lho a pesquisar jazida de minério de manganês em urna
área de quarenta (40) l.ectares, área esta localizada nos
terrenos situados no lugar denominado "Volta Grande",
distrito de Nazaré, município de São João del-Rei, dês-
te Estado, confrontando pela frente, fundo, lado direito
e lado esquerdo, respectivamente, com terrenos de Jo-
sé Rezende Campos, Rio das Mortes e terrenos de Fran-
cisco Ernesto de Carvalho, mediante as seguintes con-
dições:

1 - o título da autorização de pesquisa, que será
urna via autêntica dêste decreto, na fcirrna do § 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do art. 19
do referido Código;

II -- esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo de pesquisa é o
indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mine-
ral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V	na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo •de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à
Secretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
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cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisas, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como Outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - do manganês extraído, ó autorizado sómen-
te poderá se utilizar, para análises e ensáios industriais,
de quantidades que não excedam a dez (10) toneladas, na
conformidade do disposto na tabela, constante do art.
3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII ficam ressalvados os direitos de terceiros,
ressarcindo o autorizado, danos e prejuízos que oca-
sionar a quem de direito, não respondendo o Govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao título, da cipo-
sição dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de pres-
quisa dentro dos seis (6) meses, contados da data de
registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - se ;não apresentai- o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV	se, findo o prazo da autorização, prazo êst
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o art. 4.° dêste decreto sem ter
sido renovado na forma .do art. 20 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias,
O relatório final, nas condições especifica;das no n. V
do artigo anterior.

Art. 3.1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, ns
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4.1 O título a que alude o n. 1 do art. 1.0 pa-
gará de sêlo a quantia de cem mil réis (100l000), e só
será válido, depois de transcrito no registro competente
a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mineral, do
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Ministério da Agricultura, como preceitua o § 1.0 do art.
81 do Código de Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de

março de 1938.

BENEDITO 'VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.084

Autoriza, a título provisório, a Sociedade de Goulart,
Moia & Picordi, a pesquizar jazida de diamantes em
um trecho do Rio São Francisco e respectivas mar-
gens devolutas, situados no distrito de São Roque,
município e comarca de Piumlií, dêste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constitui.
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal a. 371, de 8 de outubro de 1935.

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a Sociedade Goulart Maia & Picardi a pesquizar
jazida de diamantes em vinte e cinco (25) quilômetro
de leito do rio São Francisco e respectivas margens de-
volutas, compreendidos no treck.o que vai da Cachoeira
de Casca d'Anta à ponte da Fazenda de Urias Alves Pe-
reira e situados no distrito de São Roque, município e
comarca de Piumrhí, dêste Estado, mediante as seguin-
tes condições:

1 - O título da autorização de pesquiza, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágra-
fo 4.° do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e
sómente transmissível nos casos previstos no n. 1 do art.
19 do referido Código;

II esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do art. 20 do
Código de Minas, e o campo de pesquisa é o indicado
nêste artigo, não podendo exceder a extensão quilomé-
trica no mesmo marcada;

III - •a pesquiza seguirá um plano preestabeleci-
do, que será organizado pela autorizada e submetido à
aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;
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IV -o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trablahos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso dêles, a autorizada deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão as perfura-
ções que se houverem feito no campo de pesquiza, o
máximo da profundidade que as mesmas houverem atin-
gido, inclinação e direção dos dopósitos ou camadas,,
que se houverem descoberto, espessura média e área dos
mesmos, teor médio em diamante por metro cúbico do
material diamentífero bem comocomn outros esclarecinien-
tos que se tornarem necessários para o reconhecimento
e apreciação da jazida;

VI	do material diamantífero extraído a autori-
zada sómente poderá se utilizar, para análises e ensáios
industriais, de quantidades que não excedam a cem
(100) metros cúbicos, na conformidade do disposto no
art. 3.° do decreto ri. 585, de 14 de janeiro de 1936, só
podendo dispor do mais, depois de inciada a lavra;

VII - a autorizada não poderá prejudicar o trabalho
dos garimpeiros por ventura existentes no campo de
pesquiza objeto desta autorização, desde que o referido
trabalho se exerça na forma cia respectiva legislação
(decreto n. 24.193, de 3 de maio de 1934);

VIII - ficam ressalvados os interesses da navega-
ção e da flutuação no trecho do rio a que se refere a
presente autorização, sujeitando-se, portanto, a autoriza-
da, às exigências que lhe forem impostas neste sentido
pelas autoridades competentes;

IX - ficam ressalvados os direitos de terceiros,
ressarcindo a autorizada, danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem de direito, não respondendo o ( jovêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título , da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se a autorizada não iniciar OS trabalhos de
pesquiza dentro dos seis (6) primeiros meses, contado,
da data do registro a que alude o art. 4.' dêste decreto-
lo;

II - se interromper os trabalhos de pesquiza, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;
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III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquiza, dentro dos três (3) primeiros meses, do pra-
zo a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se não apresentar iprovas de que foram satis-
feitas as exigências contidas no n. IV do parágrafo 1.°
do art. 2.° do decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezem-
bro de 1937, dentro do prazo a que se refere o número
anterior;

se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contado da data do
registrei a que alude •o art. 4.° dêsle decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior.

Ah. 3.° se a autriznda infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências do fiscalização, será anulada esta autorização,
na forme do art. 28 do Código de Minas.

Ari. 4•0 Q título a que alude o n. 1 do artigo 1.°,
pagará de sido a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi-
neral, d0 Ministério da Agricultura, como preceitua o
parágrafo 1.° do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21

de março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1085

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Or
lando de Carvalho Campos a pesqtvsor jazidas de
caulim e mica no lugar denominado "Pasto do Si
tio", situado na "Fazenda Santa Rosa", de sua pro-
priedade, distrito de Pequeri, município e comar-

ca de Bicas, désle Estado
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1 .0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
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tadas, o cidadão brasileiro Orlando de Carvalho Cam
pos a pesquisar jazidas de caulim e mica numa Saca de
quatro (4) heciares, área esta localizada nos terrenos de
sua propriedade no lugar denominado "Pasto cio Sitio",
situado na "Fazenda Santa Rosa", distrito de Pcquerí,
município e comarca de Bicas, dêste Estado, mediante
as seguines condições:

1 - o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.°, do
artigo 18, do Código de Minas, será pessoal e sômente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19
do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do ari!o 20 do
Código de Minas, e o campo da pesquisa é o indicado
neste artigo, uão podendo exceder à área no mesmo
marcada;

III - a pesquisa seguirá uni plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à
aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alte
rá-lo para melhor orientação da marcha dos traba-
lhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidos pelo Govêr
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, cru e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os córtes que
se houverem feito no terreno, o máximo da piofundi_
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - dos minerais extraídos, o autorizado Smente
poderá se utilizar, para análises e ensáios industriais,
de quantidades que não excedam a cinco (5) tonela-
das, na conformidade do disposto na tabela constante
do artigo 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 interêsses de terceiros,
ressarcindo, o autorizado, danos e prejuízos que oca
sionar a quem de direito, não respondendo o Govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao título, da opo-
sição dos ditos direitos.

L	 1
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Art, 2.° Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, conta-
dos da data do registro a que alude o artigo 40, dêste
decreto;

Ii - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo •do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro do três (3) Primeiros meses, (10 prazo
a que se refere o n. 1, dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êste
que não excederá de dois (2) anos, contados da data do
registro a que se refere o artigo 4•0 dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V, do artigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28, do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério (Ia Agricultura, como preceitua o §
1.0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5.1 Revogainse as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de

março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1086

Autoriza, a título provisório, o ci(lad(70 brasileiro João
Evangelista de Rezende o pesquisar jazida de mi-
nério de manganês nos lugares denominados "En-
genho" e 'Buraco do Pôço", situados na "Fazenda
do Britmcjjnho", distrito da Serra do Camapuan,
município e comarca de Eitre Rios, déste Estado

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181 da Consti-
tição Federal e tendo em vista o Decreto-Lei federal n.
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66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.1 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro João Evangelista (le Rezeis-
de a pesquisar jazida de minério de manganês em uma
área de cincoenta (50) hectares, área esta localizada
nos terrenos denominados "Engenho" e "Buraco do
Poço", situados na "Fazenda do Brumadinho", de sua
propriedade, distrito da Serra do Camapuan, 'municí
pio e comarca de Entre Rios, •dêste Estado, confron
tando com terrenos de Carlos Ferreira da Fonseca, Au-
gusto Ferreira da Fonseca e Manuel Ferreira da Fon
seca, mediante as seguintes condições:

1 - o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.°,
do artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sômen0
te transmissível nos casos previstos no n. 1 •do artigo
19 do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
do mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço -da Produção Mi
neral;

IV - o Govêrno fiscalizrá a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo a1terálo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

- na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, cm tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os córtes
que se houverem feito no terreno, o máximo da profun-
didade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se

houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - do manganês extraído, o autorizado sàmente
poderá utilizar-se, para análises e ensáios industirais,
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de quantidades que não excedam a dez (10) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do
artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936,
6 podendo dispor do mais, depois de iniciada a

lavra;
VII - ficam ressalvados os iriterêsses de terceiros,

ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem de direito, não respondendo o Govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao titulo, da
oposição dos ditos direitos.

Art. 2. 1 Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, conta
dos da data do registro a que se refere o artigo 4.°, dês-
te decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que 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 artigo 4•0,
dêste decreto, sem ter sido renovado, na forma do art. 20
do Código de Minas, não apresentar, dentro do prazo
de trinta (30) dias, o relatório final, nas condições es-
pecificadas no n. V do artigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado, infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0, ou não se submeter às exigências de
fiscalização, será anulada esta autorização, na forma do
artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o §
1.0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21
de março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.087

Aprova contas da Prefeitura de Uberaba

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 do Depitaniento
de Assistência aos Municípios, as contas prestadas pelo
prefeito de Uberaba, dr. Menelick de Carvalha, relativas
ao período de 1.0 de janeiro a 23 de junho de 1937, e
assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1936 ................232:556$100
Renda arrecadada ............1.210:277$100
Outras operações ..............464 :408$40(j'

Despesa:	
1.907:241$600

Despesa realizada	.............1.118:134$700
Outras operações ................503 :451$600
Saldo para 24 de junho de 1937 . . . .	285:655$300

Situação patrimonial em 23171937:	
1.907:241$600

Ativo ....................3.841 :201$200
Passivo ....................2.319:133$700

Patrimônio liquido ..............1.522 :067$500

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de
março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.088

Aprova contas da Prefeitura de Santa Luzia

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 do Departa-
mento de Assistência aos Municípios, as contas presta-
das pelo prefeito de Santa Luzia, sr. Emílio Bernardo
Zeimer, relativas ao exercício de 1937 e assim demons-
tradas:
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Receita:
Saldo de 1936................9 :073700
Renda arrecadada ................241 :424400
Outras operações ................49:616$701

300:114$800
Despesa:

Despesa realizada ..............211 :334$00
Outras operações ................77:211$800
Saldo para 1938 ................11 :569$000

300:114$800
Situação patrimonial:

Ativo ......................1.223:096$100
Passivo (dívida flutuante)	 62:021$300

Patrimônio líquido .. .. .. .. .. ..	1.160:474$800.160:474$800
Palácio da Liberdade, em Belo 1-lorizonte, 21 de

março de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alk,nirn.

DECRETO N. 1.089

Autoriza ,o prefeito de Santa Luzia a abrir crédito
adicional

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Santa Luzia a abrir um crédito suplementar na impor-
tância de quarenta e nove contos, oitocentos e trinta
e dois mil réis (Rs. 49:832$000), destinado a coinple-
lar as autorizações de 1937 e regularizar a escrita mu-
nicipal.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de
março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.090
Aprova contas da Prefeitura de Cambuquira

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na ali-.
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, resolve
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aprovar, nos termos do parecer do Departamento de
Assistência aos Municípios, as contas prestadas pelo pre-
feito d'e Cambuquira, doutor Edson Alvores da Silva,
relativas ao período de 16 a 31 de dezembro de 1937,
e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de seu antecessor ............4 :809$500
Renda arrecadada ..............5:601$200
Outras operações ................5:765$400

16:176$100
Despesa:

Despesa realizada ..............10:010$400
Saldo para 1938 ................6:165$700

16:176$100
Situação patrimonial em 3111211937:

Ativo ..................1.216:979$200
Passivo ...................1.008:817$400

Patrimônio liquido ............208:161$800
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de

março de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.091

Autoriza o prefeito de Camanducain a alienar um
imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais , usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ca-
manducai,a a alienar, em hasta pública, um prédio em
rumas, de propriedade da Prefeitura, situado na sede
do município, aplicando o produto da venda na cons-
trução do mercado municipal.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de
março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkinim.

DECRETO N. 1.092

Autoriza a venda de imóvel da Prefeitura de Ubá
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve conceder ao prefeito de
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Ubá autorização para, mediante hasta pública, vender
um prédio em rumas e respectivo terreno, situado na
sede do distrito de Tocantins e de propriedade do mu-
nicípio.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de
março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.093

Aprova aecreto municipal da Prefeitura de Carmo do
Rio Claro

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve aprovar o decreto n. 6, de
21 de fevereiro de 1938, da Prefeitura de Carmo do
Rio laro, que concede subvenção ao Grêmio Esporti-
vo Carmelitano daquela cidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de
março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkrnim.
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DECRETO N. 1.095

Aprova contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal
de Palma e a Cia. Telefônica Brasileira

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve aprovar o contrato cele-
brado, "ad referendum" do Govêrno do Estado, em 28
do julho de 1936, entre a Prefeitura Municipal (te Palma
e a Companhia Telefônica Brasileira, para exploração
do serviço telefônico no município, e cujas cláusulas
com êste se publicam.

Cláusula 1
O presente contrato é feito com aprovação cio Con-

selho Consultivo Municipal, de acôrdo com o parecer
de hoje e o decreto n. 41, também desta data e "ad-
referen dum" dos poderes competentes.

Cláusula Ii
A Companhia obriga-se a reformar e melhorar a

rêde eIefônica local na cidade de Painia, no perímetro
determinado na planta n. X 1 3152 , assinada pelas partes
contratantes, e que fica fazendo parte integrante (lêste
contrato, comprometendo-se a concluir esses serviços
dentro de dezoito (18) meses a contar da data da apro-
vaçao dêste contrato pelos poderes referidos na cláusu-
la 1, salvo caso de fêrça maior.

-

Cláusula III

DECRETO N. 1.094

Autoriza o prefeito de lIa jubá a abrir crédito
adicional

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita
jubá a hrir um (:éLULO especial na importância de doze
contos de rua (réis 12:000$000), destinado ao paga-
mento do engenheiro municipal.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de
março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmjm.

A Companhia manterá ligada a rede telefônica da
Cidade de Palma à sua rêde geral, de modo a fornecer
um serviço satisfatório de comunicações telefônicas in-
terurbanas e manterá êsse serviço em 1)0111 estado de
funcionamento, salvo caso de fôrça maior.

Cláusula IV
A Companhia obriga-se a empregar o sistema de

circuitos metálicos na zona urbana da cidade de Palma,
para transmissão de comunicações telefônicas e a ins-
talar mesas de ligações do sistema de magneto.

Cláusula V
Será obrigatória a instalação de cabos aéreos em to-

das as vias públicas em que seja necessária a colocação
de mais de vinte (20) circuitos, excetuando-se os pontos
em que essas linhas sejam usadas exclusivamente para
o serviço interurbano e de fazendas.

JJ
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Cláusula VI
A Companhia instalará aparelhos públicos na ci-

dade de Palma à razão de um aparelho para cada grupo
de cem (100) telefones de assinantes em funcionamen-
to. As ligações locais pedidas dêsses aparelhos públi-
cos para quaisquer outros telefones pertencentes e liga-
dos à rêde local da cidade de Palma serão cobradas a
razão de trezentos réis ($300) por cinto minutos.

Cláusula VII
A Companhia obriga-se a manter as linhas interdis-

tiiais que possue no Município no estado em que se
acham reconstruindo aquelas que produzam uma ren-
(la bruta média mensal de 25$000 por quilômetro de cir-
cuito. Fica ehtendido, que as taxas de ligações nas li-
nhas inter-distritais, serão aquelas estabelecidas na le-
tra "ns" da cláusula XIV.

Cláusula VIII
A Companhia poderá colocar suas linhas, cabos aé-

reos e subterrâneos, postes e suportes, em quaisquer
praças, ruas e logradouros públicos, por onde tver de
estender o seu serviço e bem assim nos estabelecimentos
públicos ou prédios particulares, urna vez obtida prévia
permissão dos responsáveis pelos referidos estabeleci-
mentos ou prédios.

Cláusula IX
A Companhia, entrando em acôrdo com as emprê-

sas que tenham canalizações ou postes assentados nas
vias públicas, poderá utilizar-se dessas canalizações ou
dêsses postes para a instalação de seus cabos aéreos ou
subterrâneos, linhas, etc.

Cláusula X
A Companhia poderá cortar ou podar as árvores

existentes na via pública, no trajeto de suas linhas,
sempre que as mesmas possam trazer embaraços ou
interrupções ao serviço telefônico, solicitando nos casos
necessários, prévia licença dos proprietários ou da ad-
mninistração pública.

Cláusula XI
Durante o prazo dêste contrato, a Companhia gozará

de isenção de todos os impostos, taxas, ônus, ou contri-
buições municipais de qualquer natureza, presentes ou
futuros, relativos ao serviço telefônico, seus edifícios,
instalações e acessórios.
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Cláusula XII
A Prefeitura Municipal de Palma, mediante solici-

tação especial da Companhia, se obriga a requisitar, de
quem de direito, isenção ou redução de impostos e
taxas federais, e estaduais, de qualquer natureza, inclu-
sive os aduaneiros, para o material referente ao serviço
telefônico do município, seus edifícios, instalações e
acessórios, sempre que a legislação federal ou estadual
autorize a concessão de tais favores.

Cláusula XIII
E' permitido à Companhia explorar o serviço tele-

fônico internacional diretamente ou em tráfego mútuo
com quaisquer emprêsas autorizadas a funcionar no
País.

Cláusula XIV
Os preços dos serviços da rêde local serão os seguin-

tes, sem limitação de número de telefonemas, dentro da
rêde local respectiva: - a) Para as classes de coinér-
cio e as profissões 330$000 por ano. Para as residên-
cias particulares, 276$000 por ano. b) Para as linhas
destinadas ao uso conjunto de mais de um assinante: -
Se de classe de comércio e profissão, por aparelho,
288$000 por ano. Se de residências particulares, por
aparelho, 228$000 por ano. (e) As taxas fixas de assi..
natura a que se referem os itens "a", "b" e "h" da pre-
sente cláusula são relativas apenas aos telefones de pa-
rede, sendo permitido à Companhia cobrar mais a taxa
de vinte e cinco mil réis (25$000) por ano para cada
telefone de mesa, d) A Companhia terá o direito de
cobrar uma joia de instalação de trinta mil réis
(30$000•) para cada linha geral instalada e de vinte mil
réis (20$000) para cada extensão telefônica. A Compa -
nhia terá também o direito de cobrar as seguintes taxas
nos casos abaixo indicados , a saber: - pela mudança de
aparelho, de um edifício para outro, vinte e cinco mil
réis (25$000); pela mudança do aparelho no mesmo
edifício , de um para outro cômodo quinze mil réis
(15$000); pela mudança do aparelho no mesmo cômo-
do de um para outro ponto, seis mil réis (6$000). e) A
Companhia terá o direito de cobrar quinze mil réis
(15$000) para cada nova ligação das linhas do assi-
nante quando as mesmas tenham sido desligadas por
falta de pagamento do serviço loca] ou interurbano, uso
indevido do telefone, etc., ou pela transferência de res
ponsabilidade da assinatura a terceiros antes de expi-
rado o prazo respectivo. f) Nos casos de o assinante de-
sejar retirar ou desligar o telefone antes de terninmido
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o prazo do contrato anual, nenhum abatimento será fei-
to pelo prazo que faltar para a terminação do contrato.
g) Para instalação especial ou para qualquer serviçc
não compreendido nos mencionados acima, os preços
serão combinados entre a Companhia e o assinante. De-
penderão também de acôrdo prévio entre a Compa
nhia e o assinante a instalação e a respectiva taxa, para
qualquer linha cujo número d.o aparelho, a pedido do
interessado, não deva figurar na lista de assinantes.
h) Por um segundo aparelho que o assinante tenha no
mesmo edifício para seu uso exclusivo e derivado de
sua linha geral , a Companhia terá o direito de cobrar
sessenta mil réis (60000) adicionais por ano. i) Ne-
nhum assinante poderá intervir no aparelho e acces
'órios telefônicos pertencentes à Companhia, nem con.
sentir que pessoas estranhas ao serviço da mesma o
façam. Não poderá também empregar no mesmo apare-
lho e respectiva linha quaisquer instrumentos, accessó-
rios, derivações ou linhas de extensão, senão os ins-
talados pela Companhia, ficando tudo sob a guarda e
responsabilidade imediata do assinante. No caso de in-
fração do disposto nesta letra terá a Companhia o direi-
to de desligar e retirar o seu aparelho, acce•ssi-ios, de-
rivações e linhas de extensão, bem assim de suspender
o respectivo serviço telefônico, ficando o assinante res
ponsável perante a Companhia pelos prejuízos e despe-
sas causados por tal infração. O uso do telefone é li-
mitado ao assinante, sua família e empregados, não po-
dendo ser franqueado a outra qualquer pessoa, nem utili-
zado para correspondências contrárias à moral, aos
bons costumes , ou à ordem e segurança públicas, sob
pena de sei- cortada a ligação e retirado o aparelho, sem
que o assinante tenha direito a qualquer reclamação
ou indenização. j ) Todos os preços acima se aplicam ao
perímetro determinado na planta da cidade, constante da
:cláusula II do presente contrato. O ipreço adicional para
conservação corrente de instalação de linhas de distância,
além do perímetro acima, não excederá de sessenta mil
réis (60$000) por ano para cada quilômetro de circui
to ou fração fora do mesmo perímetro. Por conserva-
ção corrente entendem-se os reparos nas instalações e
não sua reconstrução ou substituição, as quais correrão
por conta do assinante. k ) Sempre que qualquer ins-
talação nova, modificação ou mudança de instalação já
existente fora do perímetro constante da cláusula II
determinar despesas anormais de construção, poderá a
Companhia cobrar , antes de iniciar os trabalhos respe-.
ctivos uma compensação adicional correspondente ao
custo do serviço, mediante um orçamento. Sempre que

,qualquer instalação nova, modificações ou mudança de
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instalação já existente dentro do perímetro referido de-
terminar despesas anormais de construção, poderá a
Companhia cobrar, antes de iniciar os trabalhos corres-
pondentes, uma compensação adicional equivalente ao
custo do serviço tora da rêde existente, correndo sem-
pre por conta dos assinantes as despesas necessárias
à instalação de linhas, colocação ou mudança (te pos-
tes, dentro da propriedade em que tiver de ser insta-
lado o telefone ou dentro da propriedade de terceiros.
1) A Companhia não será oljrignda a aceitar as assina-
turas por prazo inferior a um (1) ano, devendo o pa-
gamento das mesmas ser feito adiantadamente no es-
critório da Companhia por prestações mensais, em re
gra geral, ou trimestrais, semestrais, ou anuais, à opção
da Companhia. m) Pelo serviço interurbano dentro do
Município a Companhia cobrará as taxas que vigora-
rem no Estado, de acôrdo com o contrato celebrado
entre a Companhia e o Estado de Minas Gerais, em 3
de julho de 1933, para exploração do serviço telefônico
Inter-municipal e interurbano no Estado.

Cláusula XV
A Companhia terá o direito de recusar os serviços

de que trata o presente contrato a todos aqueles que se
acham em débitos de contas anteriores, relativas a
serviço local, interurbano, intermunicipal, interesta-
dual ou internacional, ou qualquer outro serviço, assim
como de exigir uma caução ou depósito razoável de
todos aqueles que a seu juízo devam garantir prévia-
mente o pagamento das contas de serviço, ficando ou-
trossim com direito de descontar de tais cauções ou de-
pósitos o valor das contas de serviço que não sejam
liquidadas dentro de 15 dias após a apresentação das
mesmas.

Cláusula XVI
A presente concessão é outorgada pelo prazo de

vinte e cinco (25) anos, contados da data em que entrou
em vigor o contrato entre a Companhia Telefônica Bra
'sueira e o Govêrno do Estado de Minas Gerais, assinado
em três (3) de julho de mil novecentos e 'trinta e três
(1933) para exploração dos serviços interinunicipal e
interurbano no Estado. No fim dêsse prazo a Compa-
nhia poderá continuar a explorar o seus serviços em
regime livre continuando para tal fim com a proprie-
dade, uso e gôzo das instalações, bens e aparelhos.

Cláusula XVII
A Companhia fornecerá, com abatimento de cinco-

enta por cento (50%) sôbre os preços estabelecidos nas
44



letras "a" e "b" da cláusula décima quarta, 1 aparelho
para o serviço telefônico local da Municipalidade e mais
1 aparelho com serviço local gratuito quando por esta
solicitados e para serem instalados nas repartições mu-
nicipais dentro da cidade de Palma, no perímetro deter-
minado na planta citada na cláusula II.
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jeito ao pagamento das taxas estabelecidas na cláusula
décima quarta dêste contrato. Nessas construções, as
plantas, os materiais a -serein usados e os trabalhos a
serem executados deverão ser aprovados e fiscaiizados
Pela Companhia.

Cláusula XXI!
Cláusula XVIII

A Companhia terá o direito, independente de qual-
quer ônus, de arrendar OU transferir a presente con-
cessão e todos os seus bens, direitos, ônus 'e vantagens
nos termos dêste contrato à Companhia ou emprêsa na-
cional ou estrangeira, que lhe convier ou que venha a
,ser organizada ficando reciprocamente mantidos entre
a sua sucessora e a Prefeitura Municipal de Palma todos
os direitos, obrigações, ônus e vanta gens dêste contra-
to. A Companhia poderá, para melhorar e desenvolver
o serviço telefônico, adquirir ou arrendar outras con-
cessões ou emprêsas telefônicas dentro do Município,
is quais poderão ser incorporadas à dita Companhia,
ficando subordinadas a êste contrato.

Cláusula XIX
A Prefeitura Municipal de Palma concede à Com-

panhia o direito de desapropriação, por utilidade pú-
blica, de prédios e terrenos para a passagem das linhas
e construção das Estações.

Cláusula XX

As dúvidas sôbre a interpretação das cláusulas cio
presente contrato serão dirimidas por arbitramento,
sendo para êsse fim nomeado um árbitro de competên-
cia na matéria por parte de cada um dos contratantes,
e, caso os dois árbitros não cheguem o acôrdo, esco-
lherão por si um árbitro desempatador que decidirá
afinal a dúvida sujeita a arbitramento.

Cláusula XX]

Aos assinantes cujos telefones fiquem localizados
fora do perímetro delimitado de acôrdo com a cláusula
II fica facultado o direito de construírem Por sua pró,
pria conta, as linhas que, partindo de suas proprieda-
des, vão encontrar o primeiro poste da rêde urbana da
Companhia, correndo também por conta dos mesmos
o custo das instalações e conservação do trecho das li-
nhas por eles construídas. Tais assinantes ficarão su-

Durante os três últimos meses de cada um dos
rodos de sete (7) anos contados da data dêste contrato,
as tarifas de assinatura e de serviço interurbano dentro
do Município poderão ser revistas por pedido de uma
das partes à outra.

Parágrafo único. No caso de desacôrdo entre a
Companl 'ia e a Prefeitura, por ocasião da revisão acima
referida, será a divergência resolvida por arbitramento,
conforme o estabelecido na cláusula vigésima.

Cláusula XXI!!
Se em qualquer tempo forem criados novos impos-

tos ou ônus federais ou estaduais, ou forem alterados
Para mais ou para menos os atuais, seja qual for a sua
natureza ou maneira de cobrança, as taxas a vigorar no
ano seguinte serão ajustadas de modo a levar em conta
as alterações verificadas nos encargos da Companhia.

Cláusula XXIV

Caso,Pa durante a vigência dêste contrato, a Prefei-
tura de lma entenda conceder a terceiros o direito de
explorar linhas telefônicas dentro do Município, as con-
cessões que porventura se fizerem não poderão conter
favores especiais ou cláusulas que importem em detri-
mento dos direitos e interêsse da Companhia, obrigando-
se a mesma Prefeitura a exigir, em tais contratos com ter-
ceiros, pelo menos, os mesmos ÔflUS e condições impostos
à Companhia neste contrato.

Cláusula XXV

0 presente contrato, no que se referir a serviço in-
tennunicipal, fica subordinado ao contrato de três (3)
de julho de mil novecentos e trinta e três (1933) entre
a Companhia Telefônica Brasileira e o Estado de Minas
Gerais, do qual fica fazendo parte integrante em tudo
que se refira à parte geral, às relações da Companhia
como ai Estado e à fiscalização dos serviços.

r
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Cláusula XXVI

Pelo presente ficam substituídos todos os outros
contratos anteriores, referentes ao serviço telefônico do
Município e aos bens empregados em tal serviço.

Disposição transitório

Enquanto não tiver sido reformada a rede local,
conforme determina à cláusula 11, os preços de assinatu-
ra do serviço da rede local de Palma serão os em vi-
gor na data da assinatura dêste contrato. Os preços
de assinatura do serviço da rede local estabelecidos nas
letras "a" e "b" da cláusula XIV do presente contrato
serão postos em vigor logo que fiquem concluídos os
serviços de reforma da rede local sujeitos, porém, a um
desconto de 20% durante os seis primeiros meses con-
tados cia inauguração da nova rede, desconto êsse que se-
rá eliminado no sétimo mês contado da inauguração da
nova rede, época em que os preços estabelecidos na
cláusula XIV, letras "a" e "b" já referidas, serão postos
em vigor integralmente.

Palácio (lo Govêrno, em Belo Horizonte, 21 de mar-ço de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkjnjm

DECRETO N. 1.096

Autoriza a venda de um terreno pertencente à Prefeitu-
ra de São João del-i ei

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
João dei-Rei a vender a firma "Tecelagem D. Bôsco
Ltda". pelo l)IeÇo de 6:000000, um terreno de proprieda-
de da Prefeitura, com 120 metros de frente por 80 me-
tros de fundo, dividindo com terrenos da mesma Prefei-
tura e dando frente para a Avenida Leite de Castro, o
qual se destinará à construção de uma fábrica de té-
cnicos naquela cidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de
março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrnjrn
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DEGRRTO N. 1.097

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro
José Alves Martins a pesquizar jazido da mica em
terrenos devolutos, situados no lugar denominado
"Fogaça", e pertencentes ao distrito e município de
Malacacheta, coinarccz de Teóf fio Otoni, dês te Es-
tado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181 da Const dção
Federal e tendo em vista o decreto-lei fedei-a	66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o d	o fe-
deral n. 371, de 8 de outubro de 1935.

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro José Alves Martins a pesqui-
sar jazida de mica em uma área de cincoenta (50) hecta-
res de terrenos devolutos no lugar denominado "Foga-
ça", situado entre o Rio Urupuca e seu afluente Norete,
no distrito e município de Malacacheta, comarca de Teó-
filo Otoni, dêste Estado, mediante as seguintes condi-
ções:

1 - O titulo da autorização de pesquiza, que será
uma via autêntica deste decreto, na forma do parágrafo
4. 1 do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e só-
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do art.
19 do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do art. 20 do
Código de Minas, e o campo da pesquisa é o indicado
nêste artigo, não podendo exceder a área no mesmo
marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido a apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mine-
ral;

IV o Goivêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V—na conclusão dos trabalhos de pesquisa sem pre-
juízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles ci autorizado deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciadoi acom-
panhado de parfís geológicos e plantas, em tela e cópia,
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onde sejam indicados com exatidão os córtes que se
houverem feito no terreno, o máximo da profundidade
que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI—da mica extraída, o autorizado sórneute poderá se
utilizar, para análises e ensáios industriais, de quantida-
de	ue não excedam a cinco (5) toneladas, na co,nfoi-
rni	do disposto lia tabela constante do art. 3.° do
de	°n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só podendo
dis'o mais, depois de inciada a lavra;

ficam ressalvadas os direitos de terceiros,
vessareLndo, o autorizado, danos e prejuízos que oca-
sionar a quem de direito, não respondendo o Govêr-
no pelas limitações que possam sobrevir ao título, da
oposição dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização 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 trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados, da
data do registro a que alude o art. 4.° dêste decreto;

II se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

111 - se lnão apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que se refere o art. 4•0 dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do art. 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
li. V do artigo anterior.

Art. 3. Se o autorizado infrin gir o n. 1 ou o n.
oVI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-

gências ida fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 40 O título a que alude o n. 1 do art. 1.0 pa-
gará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e só
será válido, depois de transcrito no registro competente a
cargo do Serviço de Fomento da' Produção Mineral do

Ministério da Agricultura, como preceitua 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 24

de março de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.098

Autoriza o prefeito de Itaiihandú a abrir crédito adi-
cional

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita-
nhandú a abrir um crédito especial da importância de
dez contos de réis (10:000$000), destinado à constru-
ção de um prédio em que se localizam os serviços da
Prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de
março de 1938.

BENEDITO VALADARES RmErno
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.099

Autoriza o prefeito de Muzambinho a adquirir terrenos
para construção de campo de aviação

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mu-
zamnbinho a adquirir o terreno necessário à construção
de um campo de aviação naquela cidade, podendo des-
pender, para êsse fim, até a importância de dez contos
de réis (10:000000).

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 8 de abril
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.100

Autoriza o prefeito de Bonfim a abrir crédito adicional

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bon-
fim a abrir um crédito adicional da importância de dois
contos, setecentos e vinte e quatro mil e cem réis
(2:724$100), destinado a completar as autorizações do
exercício de 1937 e regularizar a escrita municipal.

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 8 de abril
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.101

Autoriza o prefeito de São João dei Rei a emitir
títulos de dívida

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
João dei Rei a emitir títulos de dívida até o valor to-
tal de 45:000$000, para o fim de encampar os serviços
de eletricidade dos distritos de Nazaré e São João da
Barra.

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 8 de abril
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.102

Autoriza o prefeito de Montes Claros a adquirir uru ter-
reno e fazer doação do mesmo ao Tiro de Guerra local

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve conceder ao prefeito de
Mon[es Claros autorização para adquirir por compra ao
senhor Marciano Geraldo Simões, pelo preço de 6008000,
e doá-lo, em seguida, à União, para instalação do Tiro
de Guerra local, um terreno com a área de 20mn x 400m.
localizado no Bairro São João, naquela cidade, confron-
tando com terrenos da Central do Brasil, do mesmo Mar-
ciano Geraldo Simões e com a via pública, devendo o
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tituição, reverter ao patrimônio do município.

Palácio do Govêrno, em S. Lourenço, 8 de abril de
1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.103

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 do Departamen-
to de Assistência aos Municípios, as contas prestados
pelo prefeito de Bonfim, doutor Vicente Chagas Bica-
lho, relativas ao período de 1.° de janeiro a 2 de dezem-
bro de 1937, e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 1936 ................1228400
Renda arrecadada ..............148:8668100
Outras Operações	 7:483$800

156:472$300
Despesa:

Despesa realizada ..............123:6438700
Outras operações	 16:824$600
Saldo entregue	 11:00-1$000

156:4728300
Palácio do Govêrno, em S. Lourenço, 8 de abril de

1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.104

Aprova contas da Prefeitura de Bonfini

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo crnn o disposto na alí-
nea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer do Departamen-

4	.-
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to de Assistência aos Municípios, as contas prest,adaro
pelo prefeito de Bonfim, senhor Raul Saraiva Ribeiro,
relativas ao período de 3 a 31 de dezembro de 1937, e
assim demonstradas:

Receita:

Saldo recebido ..............11:0048000
Renda arrecadada ..............5 :712$70()
Outras operações ..............8:4908000

25:206$700
Despesa:

Despesa realizada ..............13:1638100
Outras operações 11:930$000
Saldo para 1938 ..............113$600

25:206$700
Situação patrimonial em 31-12-937:

Ativo ....................340:5558800
Passivo ....................79:7048500

Patrimônio líquido ............ 260:851$300

Palácio do Govêrno, em S. Lourenço, 8 de abril de
1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Aikrnim

DECRETO N. 1.105

Aprova contas da Prefeitura de Estréia do Sul

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 do Departamen-
to de Assistência aos Municípios, as contas prestadas
pelo prefeito de Estrêla do Sul, doutor Ovídio de Rezen-
de Alvim, relativas ao período de 1.' de janeiro a 29 de
abril de 1933, e assim demonstradas:

Receita:

Saldo de 1932 ................6638400
Renda arrecadada ..............39:7258600

40:3898000

Despesa:
De s pesa realizaç i ..........16:9928800
Saldo entregue ao seu sucessor . .	23:396$200

40:389$000
Palácio do Govêrno, em S. Lourenço, 8 de abril de

1938.

BENEDITO VALADARES ElBEulIO
José Maria de Aikrnim

DECRETO N. 1.106

Aprova contas da Prefeitura de Estréia do Sul
O Governador do Estado de Minas Grais, usando

de suas atribuições e de acôrdo com o disposto na alínea
XIX, do artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931, re-
solve aprovar, nos termos do parecer do Departamento
de Assistência aos Municípios, as contas prestadas pelo
prefeito de Estrêla do Sul, doutor Argelino .ãe Morais,
relativas ao período de 30 de abril a 31 de dezembro
de 1933, e assim demonstradas:

Receita:
Saldo de 29 de abril ............23:3968200
Renda arrecadada	 37:529$300

6Q:925$500
Despesa:

Despesa realizada ..............60:0518300
Saldo para 1934 ..............8748200

GQ:925$500

Situação patrimonial:

Ativo	 391:'784$200
Passivo	 141:458$800

Patrimônio líquido .............250:3258400

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 8 de abril
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1. 107

Aprova contas da Prefeitura de Estréia do Sul

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas ataibuições e de acôrdo com o disposto na
alínea XIX, artigo 12, do decreto número 9.847, de 1931,
resolve aprovar, nos termos do parecer do Departa-
mento de Assistência aos Municípios, as contas presta-
das pelo prefeito de Estrêla do Sul, doutor Argelino de
Morais, relativas ao exercício de 1934 e assim demons-
tradas:

Receita:
Saldo de 1933 ................874$200
Renda arrecadada 92:224$300
Outras operações ..............23 :262$800

116:361$300

Despesa:
Despesa realizada 84:715$900
Outras operações ..............29:943$400
Saldo para 1935 ..............1:702$000

116:361$300
Situação patrimonial:
Ativo	 409:939$700
Passivo	..................162:563$500
Patrimônio líquido	 247:376$200

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 8 de abril de
1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1 . 108
Autoriza, a título J)FOUiSófiO, a Sociedade Brasileira de

Mineração Lida, a, pesquisar jazido de ferro em ier
renos da Fazenda "Som babaia", no distrito de Pie
dade do Paraopeba, município de Nova Lima, co-
marca de Sabaró, dêste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constitui-
ção Federal e tendo eia vista o decretolei federal n. 66,

II1

de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
371, de 8 ou outubro de 1935,
Decreta:
:t. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que viciem a ser decre
tadas, a Sociedade Brasileira de Mineração Ltda, a pes-
quisar jazida de ferro em unia área de quinhentos (500)
hectares, área esta situada em terrenos da Fazenda "Sani-
babaia", de propriedade de Giácomo & Companhia Ltda.,
no distrito de Piedade do Paraopeha, município de Nova
Lima, comarca de Sabará, dêste Estado, confrontando
com terrenos da Companhia Francesa, denominada "Jan-
gada", Companhia dos Alemães, Fazenda cio Engenho
Sêco e antiga Fazenda da Ponte Alta e India, mediante
as seguintes condições:

1 o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4.°, do artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e so-
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo
19 do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder a área no
mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço 'cia Produção ML.
neral;

IV - o Govêino fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo o mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer 'informações pedidas pelo Govêrno
no curso dêles, a autorizada deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado, acom-
panhado de perfis geológicos e planta, em tela e cópia,
onde 'sejam indicados com exatidão os córtes que se
houverem feito no terreno, o máximo da profundidade
que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a incli
nação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem comocomo ou-
tros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - do minério de ferro extraído, a autorizada só-
mente poderá 'se utilizar, para análises e ensásios indus-
triais, de quantidades que não excedam a dez (10) tone-
ladas, na conformidade do disposto na tabela constante

r
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do artigo 3. 1 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1930,
ó podendo dispôr do mais, depois de iniciada a lavra;

VII ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada, danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

111 - se não apresentar 'o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo a
que alude o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse que
não excederá de dois (2) anos, contados da data do re-
gistro a que se refere o artigo 4.° dêste decreto, sem ter
sido renovado, 'na forma do artigo 20 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias,
o relatório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior;

V se não apresentar provas de que foram satis-
feitas as exigências do n. IV do § 1.° do artigo 2.° do
decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro de 1937,
dentro do prazo a que refere o número anterior.

Art. 3•0 se a autorizada infringir o n. 1 ou o n. VI
do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 'O título a que alude o número 1 do artigo
1.0, pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000),
e só será válido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
parágrafo 1.° do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 8 de abril
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva
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DECRETO N. 1.109

Concede à cidadã brasileira Maria Tereza Becker a lavra
de mica e pedras coradas denominada "Golconda",
situada nono vale do Ribeirão do Onça, município de

Figueira, comarca de Peçanha, dês te Estado
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da

atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constituição
Federal e tendo em vista o decreto-lei federal o. 66, de
14 de dezembro de 1937, revigora o decreto federal n.
371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica concedida, sem prejuízo das disposi-

ções legais que vierem a ser decretadas, à cidadã brasi-
leira Maria Tereza Becker, dentro da área de trinta (30)
hectares, a lavra da jazida de mica e pedras coradas de
noininada "Golconda" existente em terrenos da proprie_
•dade de Gonçalo da Costa Coelho e sua mulher Geralda
Dias Costa, situados no lugar denominado "Ribeirão do
Onça", município de Figueira, comarca de Peçanha, des-
te Estado, mediante as seguintes condições:

1 - o título desta concessão, que será urna via au-
têntica dêste decreto, na forma do § 1.° do artigo 41 do
Código de Minas, será pessoal e não se transmitirá sem
prévia autorização do Govêrno, salvo o caso de her-
deiros necessários ou sucessão comercial;

II - esta concessão perdurará, enquanto for manti-
da em franca atividade a lavra, e o campo da conces-
são é o indicado neste artigo, não podendo os trabalhos
de lavra ultrapassar as linhas que o demarcarem de acôr-
d'o com a planta aprovada e de que um dos exemplares
se juntará ao título;

III - os trabalhos de lavra obedecerão ao plano
aprovado traçado sôbre a planta aludida no número
anterior;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterálo
para 'melhor orientação no serviço de lavra;

V - a direção dos trabalhos de lavra ficam a car-
go do engenheiro de minas e civil Mário Albergaria
Santos, cuja substituição por outro profissional não
poderá se fazer sem 'aquiescência do Govêrno.

Art. 2.° São obrigações da concessionário:
1 - executar os trabalhos de mineração, conforme

as regras da arte, submetendo-se a concessionário, em,.
pregados e trabalhadores às regras de polícia que mar-
quem os regulamentos;
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II - responder por todos os danos e prejuízos que,
por causa direta ou indireta da lavra, possam resultar
a terceiros;

III	dar início à lavra dentro do prazo de tum (1)
ano, contado da data do registro a que se refere o
artigo 5.0 dêste decreto, ficando salva a circunstância
da fôrça maior plenamente justificada e aceita pelo Go,
vêrno;

IV - ter a mina em estado de lavra ativa;
V	não dificultar ou impossibilitar por uma lavra

ambiciosa, o ulterior aproveitamento da jazida;
VI - não suspender os trabalhos da mina com in-

tenção de abandoná-la sem, com a antecedência de trin-
ta (30) dias, dar conhecimento ao Secretário da Agri-
cultura e deixar a sustentação dos trabalhos em bom
estado;

VII - recolher ao Tesouro Estadual, anualmente
em duas (2) prestações semestrais, em moeda nacional,
quantia equivalente a 3 % (três por cento) de valor da
produção efetiva da mina, mediante guia fornecida pelo
Serviço da Produção Mineral da Secretaria da Agri
cultura;

VIII - satisfazer pela mina e seus produtos na
conformidade do artigo 84 do Código de Minas, os im-
postos que, da parte da Fazenda Pública, incidirem sô-
bre a concessão;

IX - enviar ao Serviço da Produção Mineral da
Secretaria da Agricultura, anualmente, relatórios sôbre
trabalhos feitos no período anterior;

X - estabelecer as obras necessárias para a segu-
rança e salubridade das povoações dos operários;

XI - executar as obras que se prescreverem para
evitar o extravio de águas e das regas, ou para secar as
acumuladas nos trabalhos e que possam ocasionar danos
e prejuízos aos vizinhos;

XII - não extrair do solo senão substâncias úteis
indicadas no artigo 1.0 dêste decreto;

XIII - tolerar no campo da concessão, trabalhos
de pesquisa de outras substâncias úteis, quando o Go-
vêrno julgar convenientemente autorizá-los;

XIV -- beneficiar convenientemente os produtos
antes de exportá-los;

XV - submeter à fiscalização por parte do Govêr-
no dos serviços de lavra para o cumpriemnto das dis-
posições constantes do titulo V, capítulo único, do Códi-
go de Minas.

Art. 3.1 A concessionária, pela infração do dispos-
to no n. VI do artigo anterior, fica nos termos do artigo
53, responsável por todos os danos e prejuízos que seu
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ato ocasionar a mina ou a terceiro, bem como pelo pa-
gamento dos direitos e impostos que se deverem até
que se declare legalmente o abandono.

Art. 4•0 Ficam fazendo parte integrante dêste ti-
tulo de concessão todos os preceitos do Código de Mi-
nas que, nele omissos se refiram aos títulos da natureza
dêste e aos serviços que os mesmos outorgam.

Art. 5•0 O titulo a que alude o n. 1, do artigo 1.
dêste decreto pagará de sêlo a quantia de 1 :000$000 (um
conto de réis) e só será valido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço do Fomento da
Produção Mineral, do Departamento Nacional da Pro-
dução Mineral, do Ministério da Agricultura, como pre-
ceitua o § 1. 0 cio artigo 81 do Código de Minas.

Art. 6.1 Revogam-se as disposições 	em contrário.
Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 8 de

abril de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.110

Autoii:e, a título provisório, a Eniprésa Brasileira de
Cristais S. A. a pesquisai cristal da rocha (quartzo)
e minerais associados eia terrenos próximos do
lugar denominado "Batatal" Fazenda do Mesquita,
município e comarca de Ouro Prelo, dêste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181 da Consti-
tuição Federal e tendo em vista 'o Decretolei federal tI
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e sem
prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a Emprêsa Brasileira de Cristais S. A. a  pes-
quisar jazida de cristal de rocha e minerais associanos
em uma área de cincoenta (50) hectares, área esta lo-
calizada nos terrenos de propriedade dos senhores Al-
fredo Alberto Roberto e Jéferson Teixeira, sitos nas
vizinhanças do lugar denominado "Batatal" da Fazenda
do Mesquita, município e comarca (te Ouro Preto, dêste
Estado e compreendida entre Portão da Serra, Serra do
Mesquita, Fazenda da Colônia, vertentes cio Arraial do
Capanema e Vargem do Ezequiel, mediante as seguin-
tes condições:

45

11
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1 o título da autorização de pesquisa, que será
unia via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sõmente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19
do referido Código;

II esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 2 do Código de Minas, e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V na conclusão do trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Se
eretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os córtes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profumndi_
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada cio mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI dos minerais extraídos, a autorizada sètnente
poderá se utilizar, para análises e ensáios industriais,
de quantidades que não excedam a cinco (5) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do
artigo 3.' cio decreto n. 585,  de 14 de janeiro de 1936,
só podendo dispôr do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de 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 parrafo único do artigo 27
do Código de Minas, nas seguinte condições:

1 - se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o arti go 4.' clêste decreto;

II - se interromper Os trabalhos de pesquisa, por
igual espaco de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
Juízo do Govêrno;
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III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que alude o a. 1 dêste artigo;

IV - se findo o prazo da autorização, prazo êste
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que se refere o artigo 4.' dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, ci' relatório final, nas condições especifica-das  no
n. V do artigo anterior;

V - se não apresentar provas de que foram satis-
feitas as exigências contidas no n. IV, § 1.0 do artigo
2.' do Decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro de
1937, dentro do prazo a que se refere o número an-
terior.

Art. 3•0 Se a autorizada infringir o a. 1 ou o .
VI do artigo 1.0, ou não se submeter às exigências, da
fiscalização, será anulada esta autorização, na forma do
artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4.° o título a que alude o n. 1 do artigo 1.
dêste decreto pagará de sêlo a quantia de cem mil réis
(100$000), e só será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço do Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1.° do artigo 81 do do Código de Minas.

Art. 5.1 Revogam-se as disposições em contrário.
i-'aláeio do Govêrno, em São Lourenço, 8 de abrit

ue
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.111
Autoriza, a título provisório, ocidadão brasileira Ga-

briel Camilo Soares a pesquisar jazida de hentcztita
e de minérios de manganês situada ria Fazenda de-
florim meda "Engenho", no distrito de Piedade do Pa-
rco peba, município de Nova Lima, comarca de Sa-
bará dês te Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181, cia Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que vigora o decreto fe-
deral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decreta-

LÍ-
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das, o cidadão brasileiro Gabriel Caula Soares a pesqui-
sar jazida de hematita e de minérios de manganês em
uma área de cincoenta (50) hectares de terrenos de pro-
priedade de dona Alzira Augusto Campos, situados na
fazenda denominada "Engenho", no distrito de Piedade
do Paraopeba, município de Nova Lima, comarca de Sa-
barú, dêste Estado, confrontando pelo nascente, poente,
norte e sul, respectivamente com terrenos de proprie-
dade da Companhia Alemã, herdeiros de João Ferreira
e outros, Olímpio Menezes de Aguiar, José Joaquim de
Oliveira, mediante as seguintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma v1:: autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4° do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e Só-
mente transmissível nos casos previstos no ri. i do art.
19 do referido Código;

II esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto
no art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é
o indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à

aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço di Produção
Mineral;

IV o Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, pondendo mesmo alte-
rá-lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V -- na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no cursol dêles, o autorizado deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado, acom-
panhado de perfis geológicos e planta, em tela e cópia,
onde sejam indicados com exatidão os córtes que se
houverem feito no terreno, o máximo da profundidade
que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a incli-
nação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI dos minérios extraídos, o autorizado sónientc
poderá utilizar-se para análises e ensáios industriais, de
quantidade que nau excedam a dez (10 toneladas, na con-
formidade do disposto na tabela constante do art. 3.1
do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1935, só poden-
do dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os interesses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuizos que ocasio-
nar a que de direito, não respondendo o Lovêrno pelas
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li-mitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, pai a o eteito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis(0) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 4.° dêste decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça inalar, a
juízo do Govêrno;

III se não apresentar o plano dos tr:balhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de 'dois (2) anos, contados da data
'do registro a que alude o art. 4.° dêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, ncs condições especificadas no n. V
do artigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o ri.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 40 O título a que alude o ri. 1 do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis . . »
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço do Fomento da
Produção Mineral do Ministério 'da Agricultura, como
preceitua o parágrafo 1.0 do art. 81 do Código de Mi-
nas.

Art. 5.1 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 8 de

abril de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.112
Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Domin-

gos Jório a pesquisar jazida de ógrtas marinhas e
minerais associados em terrenos devolutos situados
no lugar denominado "Aluarenguiimha", distrito de
Floresta, município de ltanhomí, dêste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
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ção Federal e tendo cru vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto,
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a titulo provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Domingos Jório a pesquisar
jazida de águas marinhas e minerais associados em
uma área de cincoenta (50) hectares, área esta localiza-
da nos terrenos devolutos situados no lugar denominado
"Alvarenguinlia", do distrito de Floresta, município de
Itanhomí, dêste Estado, confrontando com terrenos
ocupados por Pedro Ilhéo, José de Assunção Pedra,
José Carapina e Antônio Dias, mediante as seguintes con-
dições:

1 O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4•0 dai art. 18 do Código de Minas, será pessoal e só-
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do art.
19 do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
pondendo ser renovada, na conformidade do diposto
no art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é
o indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à

aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;

'IV o Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, pondendo mesmo alte-
rá-lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso dêles, o autorizado deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado, acom-
panhado de perfís geológicos e planta, em tela e cópia,
onde sejam indicados com exatidão os córtes que se
houverem feito no terreno, o máximo da profundidade
que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a incli-
nação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
(, reconhecimento P apreciação da jazida;

VI - ficam ressalvados os direitos de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem de direito, não res pondendo ci Governo pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2. Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo 'único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis(G) primeiros meses, contadosda data d 0 registro a que alude o irt. 40 dêste decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisas, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro (los três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 'dêste artigo;

IV se, findo o Prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que se refere o art. 4•0 dêste decretosem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar dentro do prazo de trinta (30) dias, o re-
latório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada autorização, na
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis '(100000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
§ 1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 8 de

abril de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
lsreal Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.113

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Miguel
Getulio Nunes Coelho a pesquisar jázida de mica e
seus associados nos terrenos devolutos situados eia
lugares contiguos denominados "Cruzeiro", "Mos-
quito", "Curinga" e "Maquiné", no distrito de Cris-
tais, município de Santa Maria do Suassuí, comarca
de Peçanha, deste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constituição
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Federal e tendo em vista o decreto-lei feicral n. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.' Fica autorizado, a título provisório esem l) reiu í so das disposições legais que vierem a ser de-cretadas, o cidadão brasileiro Miguel Getulio Nunes

Coelho a pesquisar jAzida de mica e seus associados nu-
ma Arca de cincoonla (50) hectares, área esta compre-
endendo os terrenos contíguos denominados "Cruzeiro",
"Mosquito", "Curinga" e "Maquiné", situados no distri-
to de Cristais, município de Santa Maria tio Suassuí, co-
marca de Peçanha, deste Estado, mediante as seguintes
condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica (leste decreto, na forma do § 40 do
art. 18 tio Código (te Minas, será pessoal e somente
transmissjvel nos casos previstos do ii. 1 do art. 19 do
referido Código;

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é
o indicado neste artigo, não podendo exceder á área
no mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá um plano Preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mine-
ral;

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que traia o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo, para melhor orientação da marcha tios trabalhos;

V Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, o autorizado deverá apresentar á Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado acom-
panhado de Perfis geológicos e planta, em téla e cópia,
onde sejam indicados com exatidão os côrtes que se
houverem feito no campo da pesquisa, o máximo da
profundidade que houverem atingido os trabalhos de
pesquisa, a inclinação :e direção do vieiro ou depósito
que se houver descoberto, reserva aproximada do mes-
mo, bem como outros esclarecimentos que se tornarem
necessários para o reconhecimento e apreciação da já-
zida;

VI Da mica extraida, o autorizado sómente po-
derá se utilizar, para análises e ensaios industriais, de
quantidades que não excedam a dez (10) toneladas, na
conformidade do disposto na tabela constante do art.
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3•o do decreto n. 585, de 11 de janeiro de 1936, só po-
dendo dispor do mais depois de iniciada a lavra;

VII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuizos que ocasio-
nar, a quem (te direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2. --- Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo únicc do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições

1 Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses contados
da data do registro a que alude o art. 4•0 deste de-
creio;

II-- Se interromper os trabalhos (te pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

Ill Se não apresentar o plano dos trabalhos de
Pesquisa dentro dos ires (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o ii. 1 deste artigo;

IV Se, findo o prazo da autorização, prazo este
que não excederá de dois (2) anos contadas da (lata do
registro a que alude o art. 40 deste decreto, sem ter
sido renovado na forma (lo art. 20 do Código (te Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) (lias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V (10
artigo anterior.

Art. 30 - Se o autorizado infringir o n. 1 ou o
n. VI do art. 1.0 deste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 - O título a que alude o 11. 1 do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento (Ia Produção Mine-
i-ai, do Ministério da Agricultura, como preceitua o §
1. 1 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5. - Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 8 de
abril de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro (1cm Silva

IM-1
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DECRETO N. 1.114

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Atei-
des Aleixo Tavares a pesquisar jazida de minério
de manganês no lagar denominado "Vargem do Eu-
gênio", na Fazenda do Belchior, situado no distri-
to, município e comarca de Entre Rios, deste Es-
lado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935. decreta:

Art. 1.' Fica autorizado, a título provisório e
sem prejuízo das disposições legais que vierem a ser
decretadas, o cidadão brasileiro Alcides Aleixo Tavares
a pesquisar jazidas de minério de manganês em uma
área de cincoenta (50) hectares, área esta localizada
nos terrenos situados no lugar denominado "Vargem do
Eugênio", na Fazenda do Belchior, no distrito, municí-
pio e comarca de Entre Rios, deste Estado, confrontan-
do a leste, oéste, nor e e sul, respectivamente, com o
Rio Camapuan, Fazenda das Bruchas, Fazenda Campoli
na e lerrenos dos herdeiros de Francisco Godinho, me-
diante as seguintes condiçõs:

1 - O título da autorizaço de pesquisa, que será
uma via autênflca deste decreto, na forma do 4•0 do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do
referido Código;

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado nêste artigo, não podendo exceder a área no
mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido á apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mine-
ral;

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do piano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha (los trabalhos;

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em téla e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os córtes que

se houverem feito no terreno, o máximo da profundicta -
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI Do manganês extraído, o autorizado sómnente
poderá se utilizar, para análises e ensaios industriais,
de quantidades que não excedam a dez (10) toneladas,
na conformidade do disposto no art. 30 do decreto n.
585, de 14 de janeiro de 1936, só podendo dispôr do
mais, depois de iniciada a lavra;

VII Ficam ressalvados os interêsses de terceiros
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao titulo, da opo-
sição dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização 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 trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 4.° deste decreto;

II Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, -a
juizo do Govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dos tres (3) primeiros meses, no pra-
zo a que alude o n. 1 dêste artigo;

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo este
que não excederá de dois anos (2) contados da data do
registro a que alude o art. 4.° deste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no ri.
V do artigo anterior.

Art. 3•0 - Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 deste decreto, ou não se ,ubmeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 40 - O título a que alude o n. 1 do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100l000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi-
neral, no Ministério da Agricultura, como preceitua o

1.° do art. 81 do Código de Minas.

r^
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Art. 5•0	Revogam-se as disposições em contr-

rio.
Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 8 de

abril (te 1938.

BENEDITO VALADARES Rinio
iscuel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.115

Autoriza, (1 título provisório, o cidadão brasileiro Fran-
cisco Ribeiro de Carvalho a pesquisar jazida de
manganês, no lugar denominado 'Mato Virgem",
distrito de Nazareth, município e comarca de São
João deI-Rei, dêste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
(Ia atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção F'ederal lendo em vista o decreto-lei federal a. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 - Fica autorizado a título provisório, e

sem prejuizo das disposições legais que vierem a ser de-
cretadas, o cidadão brasileiro Francisco Ribeiro de Car-
valho a pesquisar jazida de manganês em uma área de
quarenta (40) hectares, área esta localizada nos terre-
nos situados no lugar denominado "Mato Virgem", dis-
trito de Nazareth, município e comarca de São João dei
Rei, dêste Estado, confrontando pela frente e pela direi-
ta com terrenos de Francisco Evangelista de Carvalho,
e, pelos fundos e pela esquerda, com terrenos de Joa-
quim Ribeiro de Carvalho, mediante as seguintes condi-
ções:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágra-
fo 4.° do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e
somente transmissível nos casos previstos no n. 1 do
art. 19 do referido Código;

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é o
indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III	A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-

vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mine-
ral;

IV -- O Govêrmso fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidos pelo (ovôr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, eia téla e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os córtes
que se houverem feito no terreno, o máximo (la profun-
didade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que, se
houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bens
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

Do manganês extraído, o autorizado somente
poderá se utilizar, para análises e ensaios industriais, de
quantidades que não excedam a dez (10) toneladas, na
conformidade do disposto na tabela constante do art.3•0 do decreto is. 585, (te 14 de janeiro de 1936, só po-
dendo dispôr do mais, depois de iniciada a lavra;

VII Ficam ressalvados os direitos de terceiros.
ressarcindo, o autorizado, danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem (te direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.0 Esta autorização 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 trabalhos (te
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 4.° deste decreto;

II -- Se interromper os trabalhos de pesquisa, de-
pois (te iniciados, por igual espaço de tempo, salvo mo-
tivo (te fôrça maior, a juízo do Govêrno;

111 - Se não apresentar o plano dos trabalhos d
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo a
que se refere o n. 1 dêsie artigo;

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo este
que não excederá de dois (2) anos, contados (Ia data
do registro a que alude o artigo 4. 0 deste decreto, sem
ter sido renovado na forma do art. 20 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no ri.
\ do artigo anterior.

Art. 3•0 -- Se o autorizado infringir o n. 1 ou o
n. IV (lo art. 1.0 deste decreto, ou não se submeter às
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exigências da fiscalização, será anulada esta autorização4
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento cia Produção Mine-
ral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o pa-
rágrafo 1.,° do art. 81 do Código de Minas.

rio.
Art. 5•o	Revogam-se as disposições em contrá-

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 8 de
abril de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.116

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Carmo
Lordi a pesquisar jazida de manganês em terrenos de
sua propriedade, próximos à Estação "Sá Fortes",
município de Barbacejia, dêste Estado

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constituição
Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuizo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Carmo Lordi a pesquisar ja-
zida de minério de manganês em uma área de cincoenta
(50) hectares de terrenos de sua propriedade, próximos
i Estação de "Sã Fortes", da Estrada de Ferro Central
do Brasil, município de Barbacena, dêste Estado, terre-
nos êsses confrontando de modo geral com terrenos de
propriedade do cel. Rufino José Ferreira, mediante as
seguintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do 'art.
18 do Código de Minas, será pessoal e sómente transmis-
sível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do referido
Código;

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo tia pesquisa é O
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indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá um plano preestabeleci-
do, que será organizado pelo autorizado e submetido à
aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do piano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá.-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos.

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuizo de quaisquer informações pedidas pelo (lovêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em téla e
cópia, onde sejam indicados com •exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a in-
clinação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como ou-
tros esclarecimentos que se tornarem necessário para a
reconhecinento e apreciação da jazida;

VI - Do minério de manganês extraído, o autoriza-
do sóinente podem se utilizar, para análise e ensaios in-
dustriais, de quantidades que não excedam a dez (10)
toneladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante o art. 30 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra;

VII Ficam ressalvadosressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possat sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
naii, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do Có-
digo de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data tio registro a que alude o art. 40 dêste decreto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. f dêste artigo;

TV Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o art. 4.° dêste decreto sem ter sido
renovado na forma do art. 20 do Código de Minas, não
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apresentar dentro do prazo de trinta (30) dias, o rela-
tório final, rias condições especificadas no n. V do ar-
tigo anterior.

Art. 3.1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 o titulo a que alude o n. 1 do art. 1.0, pa-
gará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e só
será válido, depois de transcrito no registro competente
a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura, como preceitua o 1.0 (10
art. 81 do Código de Minas.

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 8 de abril

de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRo

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.117

Autoriza, a título provisório, a firma Giácomo & Cia.
Lida, a pesquisar juzda de minério de ferro, exis-
tente em terrenos de sua propriedade no lugar de-
nominado "Quilombo Doce", na Fazenda do "Tijuco",
situada no distrito de Piedade do Paruopeba, muni-
cípio de Nova Lima, comarca de Sabará, déste Es-
tado
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreta fe-
deral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.° Fica autorizada, a titulo provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a firma Giácomo & Cia. Ltda. a pesquisar jazida
de minério de ferro em uma área de noventa e seis he-
ctares e oitenta áres (96,80 ha) de terrenos de sua pro-
priedade, situados no lugar denominado "Quilombo Do-
ce", na Fazenda do "Tijuco", no distrito de Piedade do
Paraopeba, município de Nova Lima, comarca de Sa-
bará, dêste Estado, confrontando com terrenos de pro-
priedade dos srs. João Dias de Almeida, Olímpio Me-
nezes de Aguiar, Domingos Campos, herdeiros de Antô-

rijo de Castro, José Ribeiro, Francisco Gonçalves de Mi-
randa, João Evangelista Ferreira, Francisco Prado, dona
Ana França e Vital, mediante as seguintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4•0 do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e só-
mente transmissível nos casos previstos no ri. 1 do ai-t.
19 do referido Código.

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é
o indicado neste artigo, não podendo execeder à área
no mesmo marcada.

III - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral.

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos.

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em téla e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida.

VI - Do minério de ferro extraído, a autorizada só-
mente poderá se utilizar, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a dez (10) to-
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante do art. 30 do decreto ri. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra.

VII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada, danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao titulo da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:
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1 - Se a autorizada não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 4.° dêste decreto:

II Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno.

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, cio pra'
a que alude o o. 1 dêste artigo.

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contado da data do
registro a que se refere o art. 4.1 (lêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias,
o relatório final, nas condições especificadas no o. V
do artigo anterior.

V - Se não apresentar provas de que foram sa-
sisfeitas as exigências do n. IV do parágrafo 1.0 do art.
2.° do decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro de
1937, dentro do prazo a que se refere o número an-
terior.

Art. 3•0 Se a autorizada infringir o n. 1 ou n. VI
do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter ás exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4.° O título a que alude o n. 1 do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo cio Serviço do Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
parágrafo 1.1 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 8 de

abril de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRo
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.118

Autoriza, a título provisóro, a firma Giácomo & Cio.
Lida., a pesquisar jazida de minério de ferro, rio
lugar denominado "Capão", situada no distrito de
Ibirité, município de Contagem, comarca de Belo
Horizonte, dêste Estado

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constituição

Federal e tendo em vista o Decreto-Lei federal n. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
n. 371, d 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem i ser decre-
tadas, a firma (liácomo & Cio. Ltda. a pesquisar jazida
de minério de ferro em uma área de cincoenta (50) he-
ctares, área esta localizada no lugar denominado "Ca-
pão", do distrito de Ibiritá, município de Contagem, co-
marca de Belo Horizonte, dêste Estado, dentro dos se-
guintes limites: principia na esquina da cêrca de ara-
me da Prefeitura da Capital e por esta abaixo, até uma
estrada velha, onde se cravou um marco e por esta es-
trada, até o valo da porteira de Santa Rita, ou onde ou-
tróra ela existiu, e, voltando à esquerda, pelo dito valo
até seu fim, e daí, em reta, até o alto da Serra, conhe-
cida por Serra da Bôa Esperança, seguindo pela cumia-
da da Serra e, águas vertentes, até encontrar a esquina
da cêrca de arame da Prefeitura da Capital, onde teve
princípio e divisa ou demarcação e mediante as seguin-
tes condições:

1 -- O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do art. 18
do Código de Minas, será pessoal e sórnente transmissí-
vel nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do referido
Código.

II Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada.

III - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação cio Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral.

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos.

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, a autorizada deverá apresentar a Se-
retaria da Agricultura um relatório circunstanciado,

acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a

r^ 1
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inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida.

VI Do minério de ferro extraído, a autorizada só-
mente poderá se utilizar, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a dez (10) to-
neladas, na conformidade cio dispolo na thela cons-
tante do art. 3•0 d9 decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra.

VII - Ficam ressalvados o sinterêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 tio
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto.

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno.

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que alude o n. 1, dêste artigo.

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que se refere o art. 4•0 (lêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro de trinta (30) dias, o relatório
final, nas condições especificadas no n. V do artigo an-
terior.

V - Se não apresentar provas de que foram satis-
feitas as exigências do n. IV § 1.° do art. 2.° cio Decreto-
Lei federal n. 66, de 14 de dezembro de 1937, dentro
do prazo a que refere o número anterior.

Art. 3.1 Se a autorizada infringir o n 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4.° O titulo a que alude o n. 1 do art. 1.0, pa-
gará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e só
será valido, depois de transcrito no registro competente
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a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura, como preceitua o § 1.° do art.
81 do Código de Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 8 de

abril de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.119

Autoriza, a título provisório, a firma Zacarias & Cia. a
pesquisar jazida de diamantes cm terrenos da Fa
zerida de São Tiago, no distrito de S. Roque, mu
nicípio e comarca de Piamhi, dêste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181 da Consti-
tuição Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.° Fica autorizada, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a firma Zacarias & Cia., a pesquisar jazida de
diamantes em 72,60 ha. área esta localizada nos terre-
nos que constituem a "Fazenda de São Tiago", de pro^
priedade de Zacarias da Costa Faria e outros, no dis-
trito de S. Roque, município e comarca de Piumhi,
dêste Estado, mediante as seguintes condições:
1 o título da autorização de pesquisa, que será

uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4.1, do artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sà
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo
19 do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 2Q do Código de Minas, e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi
neral;

1
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IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão as perfura-
ções que se houverem feito no campo de pesquisa, o
máximo da profundidade que as mesmas houverem
atingido, inclinação e direção dos depósitos ou camadas
que se houverem descoberto, espessura média e área
dos mesmos, teor médio em diamante por metro cúbico
do material diamantífero, bem como outros esclareci-
mentos que se tornarem necessários para o reconheci-
mento e apreciação da jazida;

VI - do material diamantífero extraído a autori~
zada só poderá, se utilizar, para análises e ensaios in-
dustriais de quantidade que não excedam a cem (100)
metros cubicos, na conformidade do disposto na tabela
constante do artigo 3.° do decreto n, 585, de 14 de ja
neiro de 1936, só podendo dispôr do mais, depois de
iniciada a lavra;

VII a autorizada não poderá prejudicar o traba.
limo •dos garimpeiros porventura existentes no Campo
de pesquisa, objeto desta autorização, desde que o re-
ferido trabalho se exerça na forma da respectiva legis-
lação (decreto n. 1.193, de 11 de novembro de 1934);

VIII - ficam ressalvados os direitos de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que oca~
sionar a quem de 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 de Minas, nas seguintes condições:

1 - se a autorizada não 'iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro de seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o artigo 4.° dêste de-
creto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êste
contado da data do registro a que alude o artigo 40
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dêste decreto, sem ter sido renovado, na forma do artigo
20 do Código de Minas, não apresentar, dentro do prazo
de trinta (30) dias, o relatório final, nas condições es-
pecificadas no n. V do artigo anterior;

V - se não apresentar provas de que foram satis-
feitas as exigências contidas no n. IV do parágrafo 1.0
do artigo 2.° do decreto-lei federal n. 66, de 14 de de-
zembro de 1937, dentro do prazo a que se refere o nú-
mero anterior.

Art. 30 Se a autorizada infringir o n. 1, ou o n.
VI do artigo 1. 0, ou não se submeter às exigências da
fiscalização, será anulada esta autorização, na forma do
artigo 28 do Código de Minas.

Art. 40 Q título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe~
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
parágrago 1 .0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5.0	Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 8 de

abril de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.120

Autoriza, a título provisório, a Firma Azevedo, Gontigo &
Cio. Lida, a pesquisar jazidas de minério de man-
ganês e ferro, existentes nos terrenos denomniiwdoS
"Ribeirão do Prata", situados no distrito de S. Goim-
çalo do Bação, município de Itabirito, déste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constituição
Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
n. 371, de 8 de outubro de 1935, decreta,

Art. 1 .0 Fica autorizada, a título provisório e sem
prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a Firma Azevedo, Gontijo & Cia. Ltda, a pesquisar
jazidas de manganês e ferro em uma área de cem (100)
hectares, área esta localizada nos terrenos denominados
"Ribeirão do Prata", do distrito de S. Gonçalo da Bação,
município de Itabirito, dêste Estado, tendo os seguintes
limites: começando da barra cio Ribeirão do Prata, se-
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gue por êste acima até ao segundo córrego que deságua
na sua margem esquerda, por êste córrego acima até uma
cerca de arame farpado; por esta e por um córrego den
tro de um capão de mato, até ao Ribeirão do Prata, ponto
de partida, e, confrontando, na mesma ordem de divisa,
com terrenos dos herdeiros de Pedro Gonçalves Pimenta,
Joaquim Gabriel e outros, Trajano de Medeiros & Cia.
sucessores de Virgílio Machado, mediante as seguintes
condições:

1 - o título da autorização de pesquisa-, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 40 do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sômente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19
do referido Código;

II esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder a área no
mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e subemetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mine-
ral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
cópia, onde sejam indicados cora exatidão os córtes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundidade
que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
clinação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada, do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários
para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - dos minerais extraídos, a autorizada sàmente
poderá se utilizar, para análises e ensásios industriais,
de quantidades que não excedam a dez (10) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do art.
3.1 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só po-
dendo dispôr do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada, danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem de direito, não respondendo o Govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao título, da opo-
sição dos ditos direitos.
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Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que alude o n .1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êste
que não excederá de dois (2) anos, contados da data do
registro a que se refere o artigo 4.° dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
mi. V do artigo anterior;

V - se não apresentar provas de que foram satis
feitas às exigências contidas no n. IV do § 1.° do artigo
2.1 do Decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro de
1937, dentro do prazo a que se refere o número anterior.

Art. 3•0 Se a autorizada infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscaização, será anulada esta autorização, na
forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cern mil réis (100$000), e só
será válido, depois de transcrito no registro competen-
te a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mine-
ral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o § 1.1
do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 50 Revogam_se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 8 de

abril de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.121
Autoriza, a título provisório, a Companhia Diainantina

do Jequitinhonha a pesquisar jazida de diamantes
nos lotes diamantijios déste Estado, de números 72,
74, 77, 79081.

40 Govenrador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constitui.
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ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro (te 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e sem

Prejuízo das disposições legais que vierem •a ser decre-
tadas, a Companhia Diamantina do Jequitinhonha a pes-
quisar jazida de diamantes em vinte e cinco (25) quilô-
metros de leito e margens devolutas do Rio "Jequitinho-,

e do seu afluente Caeteinirim, abrangendo os lotes
diamantinos pertencentes a êste Estado, de números 72,
7, 77, 79 e 81, situados no município e comarca de Dia-
mantina, dêste Estado, mediante as seguintes condições:

1 O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sÓmente trans-
missível nos casos previstos no n. 1 do ai-t. 19 do refe-
rido Código;

II - esta autorização durará dois (2) anos, podendo
ser renovada na conformidade do disposto no art. 20
do Código de Minas, e o campo da pesquisa é o indica-
do nêste artigo, não podendo execeder à extensão qui-
lométrica nele marcada;

111 - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alte-
rá-lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V	na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, a autorizada deverá apresentar à
Secretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em teta e
cópia, onde sejam indicados com exatidão as perfura
ções que se houverem feito no campo de pesquisa, o
máximo da profundidade que as mesmas houverem atin -
gido, inclinação e dii-eação dos depósitos ou camadas,
que se houverem descoberto, espessura média e área dos
mesmos, teor médio em diamente por meti-o cúbico do
material diamantífero, bem como outros esclarecimentos
que se tornarem necessários para o reconhecimento e
apreciação da jazida;

VI - do material diamantífero extraído, a autori-
zada, sómente poderá se utilizar, para análises e ensáios
industriais, de quantidade que não excedam a cem (100)
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metros cúbicos na co1nformjdide ilo disposto na tabela
constante do ai-t. 3•0 do decreto n. 585, de 14 de janei-
ro de 1936, só podendo dispor do mais, depois de ini-
ciada a lavra;

VII - a autorizada não poderá prejudicar o traba-lho dos faiscadores e garimpeiros porventura existentes
nos trechos de rios, objeto desta autorização, -desde que
o referido trabalho se exerça na forma da respectiva le-
gislação (decretos ns. 24.193 , de 3 de maio de 1934 e
1.193, de 11 de novembro de 1936);

VIII - ficam ressalvados os intel-I-eses da nevega-
ção e os da flutuação nos trecJos de rios a que se refe-
re a presente autorização, sujei tandos portanto, a au-
torizada as exigências que lhe forem impostas nêste sen-
tido, pelas autoridades competentes;

IX -- serão respeitados os direitos de terceiros, res-
sarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasionar a
quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas li-
mitações que possam sobrevir ao título, da oposição dos
ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização é dada sem prejuízo do
que determina o n. VIII do art. 19 do Código de Minas.

Art. 3.° Esta autorização será considei-ada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 —Se a autorizada, não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) Primeiros meses contados da
data do registro a que se refere o art. 5.° dêste decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, de-
pois de iniciados, por igual espaço de tempo, salvo moti-
vo de fôrça maior, a juízo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalios de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o a. 1 dêste artigo;

IV	se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
contado da data do registro a que se refere o art.	5.°dêste decreto, sem ter sido renovado na forma do art.
20 do Código de Minas, - não apresentar, dentro do
prazo de trinta (30) dias, o relatório filial, ' nas condi-ções especificadas no n. V do art. 1.1;

V - se não apresentar provas de que foi-em satis-
feitas às exigências contidas no n. IV, do § 1.0 do art.2.° do Decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro de
1937, dentro do prazo a que Se refere o número III, des-
te artigo.

Art. 4•0 Se a autorizada infringir o n. 1 ou o li.
VI do art. 1.0, ou não se submeter às exigências da fis-

1	 1
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calização, será anulada esta autorização, na forma do
art. 28 do Código de Minas.

Art. 5.° O título a que alude o n. 1 do art.	1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço do Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1. 1 do art. 81, do Código de Minas.

Art. 6.1 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 8 de

abril de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.122

Aprova um ato do prefeilo de Guaranésia
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve aprovar o decreto n. 64, de
4 de dezembro de 1937, da prefeitura de Guaranésia, pe-
lo qual foi aberto um crédito suplementar de cento e
nove mil e quinhentos réis (109500), à verba II-D-1, do
orçamento de 1937, para restituição de imposto indevi-
damente cobrado, em 1936, ao senhor Emídio Alves Fer-
reira.

Palácio do Govêrno, eia São Lourenço, 11 de abril
de 1938.

BENEDITO VALADARES Riaio
José Maria de Alkmim

DE'CREÍI'O N. 1.123

Autoriza, a titulo provisório, o cidadão brcmseliro Lincoln
Zogu eira Machado a pesquisar jazida de minério de
ferro em terras situadas rio distrito de "Mercês dos
Três irmãos", do município e comarca de Ouro
Prelo, dêste município.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n.
416, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935.

Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem
prejuízo das disposições legais que vierem a ser deere-
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tadas, o citado brasileiro Lincoln Nogueira Machado, a
pesquisar jazida de minério de ferro em uma área de
dez (10) hectares de terrenos de propriedade de d.
Tereza Gonçalves Nogueira, área esta localizada no dis-
trito de "Mercês dos Três Irmãos, do município e comar-
ca de Ouro Preto, dêste Estado, confrotando com terre-
nos pertencentes aos srs. Olímpio de Menezes Aguiar,
João Dias de.Almeid.a e Vital Pinto, mediante as seguin-
tes condiçõs:

1 -- O título da autorização de pesquisas, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do artigo 18
do Código de Minas, será pessoal e sómente transmissí-
vel nos casos previstos no n. 1 do artigo 19 do referi-
do Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à
aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dois trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso dêles, o autorizado deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado, acom-
pa'nhado de perfis geológicos e planta, em tela e cópia,
onde sejam indicados com exatidão os cortes que se hou-
verem feito no terreno, o máximo da profundidade que
houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a inclina-
ção e direção do vieiro ou depósito que se houver des-
coberto, reserva aproximada do mesmo, bem corno ou-
tros escalrecimentos que se tornarem necessários para o
reconhecimento e apreciação da jazida:;

VI - do minério extraído, o autorizado sómente po-
derá se utilizar, para análise e ensáios industriais, de
quantidade que não excedam a dez (10) toneladas, na
conformidade do disposto na tabela constante do artigo
3o, do decreto n. 585, e 14 de janeiro de 1936, só poden-
do dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvadas os interesses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos, que oca-
sionar, a quem de direito, não respondendo o Govêr.
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no, pelas limitações que possam sobrevir ao título, da
O

posição dos ditos direitos.
Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-

nada, para efeito do parágrafo único, do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro ar que se refere o artigo 4.° dêste de-
creto;	 E

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisas dentro dos três (3) primeiros meses do pra-
zo a que se refere o n. 1.0 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto sem ter
sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no II.
V, do artigo anterior.

Art. 3.1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI doi artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências na fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O titulo a que alude o 11. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000),
e só será válido, depois de transcrito na registro com-
petente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
parágrafo 1.0 da artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 13 de abril

de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.124

Autoriza, ci título provisório, a firma Santos Nogueira &
Cio. a pesquisar jazida de mica, columbita e seus
associados em terrenos devolutos, situados nas mar-
gens do "Ribeirão dos Ferreiros", Património de São
Sebastião, no distrito de Coroací, município de Pe,.
çanha, Jêste Estado
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da

atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constituição
Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n. 66,
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de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fe-
deral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e semPrejuízo das disposições legais que vierem a ser decre

tadas, a firma Santos Nogueira & Cia. a pesquisar jazL
da de mica, columbita e seus associados em unia área de
cincoenta (50) hectares de terrenos devolutos, situados
nas margens do "Ribeirão dos Ferreiras", patrimônio de
São Sebastião, distrito de Coroaci, município de Peçanha,
dêste Estado, confrontando ao norte, sul, nascente e 1)0-ênte, respectivamente, com terrenos ocupados por José
Severino, Henrique Magalhães, José Lucas e Mariano Luiz
da Silva, mediante as seguintes condições:

1 - o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do pará-
grafo 4.° do artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e
sômente transmissível nos casos previstos no mi. 1 doartigo 19 do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é
o indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III -- a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autoridade e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêmiio
no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Se~cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os córtes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - dos minerais extraídos, a autorizada sàmente
poderá se utilizar, para análises e ensáios industriais,
de quantidades que não excedam a cinco (5) tonela-
das, na conformidade do artigo 3.° do decreto n. 585,
de 14 de janeiro de 1936, só podendo dispôr do mais,
depois de iniciada a Lavra;

r	1
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VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possani sobrevir ao tiiulo, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.' Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se a autorizada não iniciar OS trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o artigo 4.°, dêste de,.
creto;

II - se interromper OS trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos
de pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do
prazo a que alude o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que se refere o artigo 4. 1 dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior;

V - se não apresentar provas de que foram satis~
feitas as exigências contidas no n. IV do parágrafgo1.0 do artigo 2.° do decreto-lei federal n. 66, de 14 de
dezembro de 1937, dentro do prazo a que refere o nú~
mero anterior.

Art. 3.' Se a autorizada infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter as
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,

pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço do Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
parágrafo 1.° do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 13 de
abril de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva
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DECRETO N. 1.125

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Fran..
cisco Ribeiro de Carvalho, a pesquisar jazida de
minério de manganês no lugar denominado "Chá",
distrito de Nazaré, município de São João dei Rei,

dêste Estado

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fe-
deral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuizo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Francisco Ribeiro de Car
valho a pesquisar jazida de minério de manganês, em
uma área de quarenta (40) hectares, área esta locali-
zada no lugar denominado "Chá", distrito de Nazaré,
município de São João dcl Rei, dêste Estado, confron-
tando pela frente, fundos, direita e esquerda, respecti_
vamente, com terrenos pertencentes aos sr. José de
Rezende Campos, Joaquim Ribeiro de Carvalho, José
Felipe de Carvalho e João Tavares, mediante as se-
guintes condições:

1 o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do artigo 18
do Código de Minas, será pessoal e sômente transmis-
sível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19 do refe-
rido Código;

II esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é
o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi
neral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alte-
rá-lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológico e planta, em tela e

47
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cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito Do terreno ,o máximo cia profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - do minério extraído, o autorizado sõmente
poderá se utlizar, para análises e ensáios industriais,
de quantidades que não excedam a dez (10) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do
artigo 3. 0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936,
só podendo dispôr no mais, depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que oca
sionar, a quem de direito, não respondendo o Govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao título, da opo-
sição dos ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorização será considerada aban
donada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses ,contados da
data do registro a que se refere o artigo 4.°, dêste de-
creto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o artigo 4.°, dêste decreto sem ter
sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior.

Art. 3.1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n. VI
do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exL
gências da fiscalização, será anulada esta autorização
na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 40 o título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$00), e só
será válido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi-

neral, do Ministério da Agricultura, como Preceitua o §
1.0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5.' Revogam-se as disposições em contrário
Palácio do Govêrno, em São Lourenço, aos 13 de

abril de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Situa

DECRETO N. 1.126
Autoriza o prefeito de Paraopeba a abrir crédito

adicional
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pa-
raopeba a abrir crédito especial necessário à aquisição
de uma máquina de escrever.

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 16 de abril
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.127
Autoriza o prefeito de Uberaba a abrir crédito adicional

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ube-
raba a abrir um crédito especial de cincoenta e sete
contos, seiscentos e doze mil réis (57 :612$000), destina-
do à aquisição de dois caminhões "Internacional" para
serviços públicos municipais.

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 16 de abril
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.128

Autoriza o prefei to do Sêrro a abrir crédito adicional
O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito do Sêr-
ro a abrir um crédito especial na importância de um1
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conto de réis (1 :000$000), destinado a ocorrer às des-
pesas das solenidades comemorativas do primeiro cen-
tenário da cidade, realizada sem 6 de março último.

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 16 de abril
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrni;1l

DECRETO N. 1.129

Autoriza o prefeito dc Ouro Fitio a per1iuIar terreno
e abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ouro
Fino a permutar um terreno da Prefeitura, de 408mn2,
situado à rua Antônio Carlos, confrontando com Dr.
Raul Apocalipse, Marcilio João da Costa e outras, I)01
um outro de 675ni2, de propriedade de dona Bárbara
Delminda de Jesús, na rua 13 de Maio, confroniando
com Gustavo Barbosa, Libório Carpentiere e outro;,
ambos localizados na séde cio município, pagando a Pre-
feitura à referida permutanle, a título de compensação,
a imnporláncia de 6:000$000, para o que fica o prefeito
autorizado a abrir o necessário crédito especial.

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 16 de abril
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.13u

Autoriza o prefeito de Três Pontas a adquirir um imó-
vel e abrir crédito

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Três
Pontas praticar os seguintes atos:

a) adquirir, para aumento da área e das salas do
Ginásio Municipal São Luiz, o prédio anexo ao mesmo,
de propriedade do doutor Alfredo Bernardes de Souza e
sua mulher, com um terrenoterreno de 892,m2, confrontando
com Antônio Tertuliauo Ferreira de Britto, com a rua

Barão da Bôa Esperança e com a rua 15 de Novembro,
daquela cidade.

b) abrir um crédito especial de 6:0008000, neces-
sários à operação.

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 16 de abril
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.131

Autoriza o prefeito de Souto Luzia a abrir crIi10

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de San-
ta Luzia, a abrir UIfl crédito especial da importância de
cinco contos de réis (5:0008000), destinado a atender
a pagamentos de prêmios por acidentes de trabalho.

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 23 de abril
de 1938.

BENEDITO \TALAI)AIIES R1IIEIII0
José Maria de Alkmim

DECIfl2o N. 1. 132

Autoriza o prefeito de Patrocínio a abrir crédito
adicional

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pa-
trocínio a abrir crédito especial da importância de tre-
zentos mil réis (3008000), destinado ao pagamento de
vencimentos ao ex-funcionário da prefeitura, senhor Se-
bastião Caldeira, durante a licença que lhe foi concedi-
da, para tratamento de saúde, 110 exercício de 1937.

Palácio do Govêrno, cai São Lourenço, 23 de bri1
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Aiknlim

DECRETO N. 1.133

Autoriza o prefeito de Patrocínio a abrir crédiio especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de P-
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trocínio a abrir um crédito especial de 3:500$000, (tres
Contos e quinhentos mil réis), que se destinarão a auxi-
lie para compra de um relógio público a ser colocad.
na tôrre da Igreja Matriz daquela cidade.

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 23 de abril
de 138

BENEDITO VALADARES Rn3Emo
José Maria de Alknmiui

DECRETO N. 1.134

Autoriza o prefeito de Ouro Fino a fazer doação de icr
reno para construção de uni asilo

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ouro
Fino a fazer doação ao Dispensário dos Pobres, para
a construção de um asilo, de um terreno de proprieda-
de da Prefeitura, medindo 21.620 metros quadrados e
dividindo com terrenos de propriedade de Messias José
da Silva, Ernesto Barbosa de Souza, Rufino André, Au-
gusto I3albino de Morais, herdeiros de Joaquim Cândi-
do, Geraldo Alves, Valeriana de Jesús e outros, naquela
cidade.

Palácio do Govêrno, em» São Lourenço, 23 de arH
de 1938.

BENEDITO VALAum]:s Rumiao
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.135
Autoriza o prefeito de Guaxupé a conceder isenção de

ilnposíos

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Gua-
xupé a conceder isenção do imposto predial, à Coinuni-
dade au', miim', Coru pc onstas, dajuele município, re-
ferente ao prédio (10 Colégio Imaculada Conceição e
Escola Normal Anexa.

Palácio do Govêrno, em São Lourenço, 23 de abril
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.136

Autoriza o prefeito de São João dei-Rei a realizar ope-
ração de crédito, como antecipação de receita

O Governador do Estado de Minas Gerais, usand
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
João dei-Rei a contrair um empréstimo interno de . . -
101:074$300, com o Banco Almeida Magalhães, solven-
do e-a operação com recursos do orçamento vigente e
destinando-se a mesma ao pagamento da 1. prestação
devida pela Prefeitura à firma Bento Paixão & Cia., no
corrente exercício.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 29 de
abril de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.137

Autoriza o prefe ito de Conceição a desapropriar
terrenos

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Con-
ceição a desapropriar por utilidade pública uma área
de terrenos de 2.808 melros quadrados, pertencentes i
José Portilho de Magalhães, necessários à abertura de
uma rua naquela cidade, podendo abrir um crédito es-
pecial até a importância de 3:000$000, para ocorrer às
respectivas despesas.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de
abril de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Aikmim

DECRETO N. 1.138

Aprova ato do prefeito de Rio Pardo

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve aprovar o ato do prefeito de
Rio Pardo abrindo um crédito extraordinário de ......
4:000$000, afim de ocorrer a despesas ocasionais e a
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recursos sanitários e terapêuticos às pessoas atingidas
Pelo surto tífico irrompido no município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de
abril de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1. 139
Autoriza o prefeito de Passa Tempo a abrir crédito

especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pas-
sa Tempo a abrir um crédito especial de 14:000$000
(quatorze contos de réis), destinado a ocorrer às des-
pesas de construção da rodovia que liga aquele municí-
pio ao de Oliveira.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.140

Autoriza o prefeito de Mesquita a abrir crédito adiciona!
O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mes-
quita a abrir crédito especial da importância de dois
contos e quinhentos mil réis, (2:500$000), destinada ao
custeio dos serviços de elaboração dos mapas do muni-
cípio, estabelecidos pelos decretos-leis 311 e 88, dos
Govêrnos da República e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.141

Autoriza o Prefeito de Ponte Nova a abrir crédito
adicional

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pon-
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te Nova a abrir crédito especial na importância de qua-
renta e seis contos (te réis (46:000$000), destinado à
aquisição de veículos para os serviços da Prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.142

Autoriza c Prefe ito de Ponte Nova a adquirir imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pon-
te Nova a adquirir, por 1:3008000, unia faixa de terra
com área de 74.445 litros, situada no lugar denominado
Passa Cinco, anexa a barragem de água potável e per-
tencente aos senhores Sebastião Nolasco e José Batista
de Oliveira, bem assim a abertura do necessário crédito
especial.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 6 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Allcmim

DECRETO N. 1.143

Autoriza o Prefeito de São Romão a abrir crédito
adicional

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Romfio a abrir crédito especial (Ia importância de dois
contos (te réis (2:0008000), para pagamento de prêmios
de seguro ou indenização por acidentes do trabalho.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de
maio de 1938.

13ENEInT0 VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmirn
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DECRETO N. 1. 144

Autoriza o Prefeito de Uberaba a conceder isenção de
impostos

O Governador do Estado de Minas Gerais, usand:i
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ube-
raba a conceder isenção de impostos municipais, pelo
prazo de 5 anos, às sédes atual e futura, do Jóquei Clu-
be de Uberaba, não se estendendo êsse favor aos locatá-
rios de quaisquer dependências da Sociedade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 d
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.145

Aprova ato da Prefeitura de Vargizha

O fiüvcrnadoi' do Estado de Minas Gerais, usand
de suas atribuições, resolve aprovar o ato do prefeito
de Varginha referente à abertura de crédito especial de
1:943$600, destinado a ocorrer a despesas com o pré-
mio de seguro (los empregados da Prefeitura, contra aci-
dentes do trabalho.

Palácio da Liberdade, em !,elo Horizonte, 6 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEao
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.146

Autoriza o Prefeito de Ibiraci a adquirir imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usan3
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de 1h!-
raci, a adquirir, por duzentos mil réis, uma faixa de
terras de 1.200 metros quadrados, pertencente ao se-
nhor Melquiades Antônio Bernardes, situada na Fazen-
da Sapé, distrito de Garimpo das Canôas, destinando-
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se a mudança do leito de uma estrada municipal afim de
facilitar o trânsito.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES Riucíno
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.147

Revigora o saldo do decreto n. 1.003, de 21 de
outubro de 1937

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 20, da lei li.
1.012, de 29 de setembro de 1927, resolve revigorar
o saldo do crédito de 3.650:000$000 aberto pelo decre-
to n. 1 .003, de 21 de outubro de 1937.

O Secretário de Estada dos Negócios das Finanças
assim o tenha entendido e faça executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Hordnte, aos 7 de
maio de 1938.

BENEDITo VALADARES RIBEIRO.

Ovídio Xavier de Abreu.

DECRETO N. 1.148

4utorLa, o titulo provisório, ,o cidadão brasileiro Álvaro
Gziornarino Guieiro a pesquisar jazida de diwnari-
tes em terrenos de sua propriedade nos lugares de-
nozainados "Vargem do Pedro Jorge" e 'Bolina", si-.
Los na "Fazenda dos Monteiros", no distrito de
Inhaí, município de Diamantina, dês te Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constitui
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal ii. 371, de 8 de outubro de 1935:

Decreta:
Art. 1 .°. Fica autorizado, a título provisório e

sem prejuízo das disposições legais que vierem a ser de-
cretadas, o cidadão brasileiro Alvaro Guioinarino Guieiro
a pesqu i sar jazida de diamantes em cincoenta (50) he-
ctares de terrenos de sua propriedade nos lugares de-
nominados "Vargem do Pedro Jorge" e "Bolina", sitos

r



748

na Fazenda dos Monteiros", no distrito de Inhai, mu-
nicípio de Diamantina, dêste Estado , mediante as se
guintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa (We será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do paragra-
go 4.°, do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e
sôrnente. transmissível nos casos previstos no n. 1 do
art. 19 do referido Código;

II Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa
é O in(iado neste artigo, não podendo exceder a área
no mesmo marcada;

III -- A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado Pelo autorizado e submetido à apro-
vaçào do govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - O govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alte-
rá-lo para melhor orientação da marcha dos tra-
balhos;

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à
Secretaria da Agricultura , um relatório circun stancia-
do, acompanhado de perfisgeológicos e planta, em tela
e cópia, onde sejam indicados com exatidão as perfu-
rações que houverem atingido os trabalhos de pe
quisa, inclinaçêo e direçou dos depósitos ou camadas
nue se l uverem descoberto, espessura média
dos mese os, teor médio em diamante por metro cúbico
do material diamantífero, bem como outros esclareci-
mentos que se tornarem necessários para o reconheci-
mento e apreciação da jazida;

VI -- - Do mate"ial extraído, o autorizado sôrnente
podeia e iz; -se, ara análises e ensaios industriais,
de qu::ii a, qu mio excedam a cem (100) matros
cúbicos, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante do ;;rf • .° o -ecreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, 1ó pOcIio dispor do mais depois de iniciada
a lavra;

VII Ficam ressalvados os intcrêsses ae terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem de direito, não respondendo o govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposiçã*
dos ditos direitos.

Art. 2.°. Esta autorização será considerada aban-
domida, para o efeito do parágrafo único do ari. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:
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1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 40, (têste de-
creto;II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior,
a juízo do govêrno

III	Se não apresentar o plano dos trabalhos
de pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do
prazo a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV Se findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não exce

,
derá de dois (2) anos, contados da data

do registro a que alude o art. 4,0 dêste decreto sem
ter sido renovado, na forma do art. 20 do Código
de Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta
(30) dias, o relatório final, nas condições especifica-
das no n. V do artigo anterior.

Art. 30, Se o autorizado infringir o n. 1 ou a
n. VI do art. 1 . 0 (isête decreto, ou não se submeter
às exigências da fiscalização, será anulada esta auto
rizaçãO, na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4.'. O título a que alude o a . 5 do art
1., pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento
da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, co-
mo preceitua o parágrafo 1.° do art. 81 do Código de
Minas.Art. 50, Revogam-Se as disposições em contrário.,

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10
de maio de 1938.

BENEOJTO VALADARES RIBEIRO.

Israel Pinheiro da Silva.

DECRETO N. 1.149

Autoriza, a titulo provisório, a firma Santos Nogueira
& Cia. a pesquisar jazida de mica ern terrenos de-
volutos situados no lugar denominado Cabeceira
do Córrego Bebedouro", na Serra dos Lourenços,
distrito de Ramalhete, município de Peçanha, déste
Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181 da Consti-
tuição Federal e tendo em vista o Decreto-Lei federal
n. 66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o de-
creto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

L.
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Decreta:
Art. 1 . 0. Fica autorizada, a título provisório e

sem prejuízo das disposições legais que vierem a ser
decretadas, a firma Santos Nogueira & Cia., a pesqui-
sar, jazida de mica cm uma área de dez (10) hectares
de terrenos, área essa localizada flO lugar denominado
"Cabeceira do Córrego Bebedouro", na Serra dos Lou-
renços, distrito de Ramalhete, município e comarca de
Peçanha, dêste Estado, confrontando com terrenos da-
dos em pesquisa a Werner Franck & Cia., Jose Rodri
gues Ferreira e terrenos devolutos, mediante as seguin-
tes condições:

1 --- O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e somente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do art. 19
do referido Código;

lI -- Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado !leste artigo, não podendo exceder à área do
mesmo uarcada;

III - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vaç ão do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - O Govêrno fisalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - Na conclusão dos trabalhos de. pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Se
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação •e direção do vieiro ou depósito que se hou -
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - Da mica extraída a autorizada sàmente poderá
se utilizar, para análises e ensaios industriais, de
quantidade que não excedam a cinco (5) toneladas, na
conformidade do disposto na tabela constante do 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,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que oca-
sionar, a quem de direito, não respondendo o Govêrno,

pelas limitções que possam sobrevir ao título, da opo-
ição dos ditos direitos.

Art. 2.°. Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se a autorizada não iniciar os trabalhos de
pesquisa, dentro dos seis (6) primeiros meses, conta-
dos da data do registro a que alude o art. 4.° dêste
decreto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos
de pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses , do
prazo a que e refere o n. 1 dêste artigo;

IV - Se não apresentar provas de que foram
sntisfeitas as exigências contidas no n. IV do § 1.1
do art. 2.° do Decreto-lei federal n. 66, de 14 de De-
zeinbro de 1937, dentro do prazo a que se refere o
iiómero anterior;

V - Se, findo o prazo da autorização, prazo êste
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o art. 4. 1 dêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma ido art. 20 do 'Csdigo de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
». V do artigo anterior.

Art. 3.°. Se a autorizada infringir o n. 1 ou o
xi VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter
às exigências da fiscalização , será anulada esta autori-
zação, na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O' título a que alude o n. 1 do art. 1.0
pagará de sêlo a iquantia de cem mil réis (100$000), e só
será válido depois de transcrito no registro comnpeten_
te a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
§ 1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5. 0 . Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Israel Pinheiro da Silva.

IFIVI
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DECRETO N. 1.150

Autoriza, a título provisório , o cidadão brasileiro Antô-
nio Moinão Guinwrães a pesquisar jazida de rniné-
rios de ferro e associados nos terrenos de sua pro-
priedade, situados nos lugares denominados "Acaba
Mundo" e "Lagoa Seca", rio distrito, município e co-
marca de Belo horizonte, déste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constituição
Federal e tendo em vista o Decreto~lei federal n. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.° Fica auotrizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem •a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Antônio Mourão Guimarães a
pesquisar jazida de minérios de ferro e associados em
unia área de cincoenta (50) hectares, área esta localizada
nos terrenos de sua propriedade, sitos nos lugares de-
nominados "Acaba Mundo" e "Lagoa Sêca", no distrito,
município e comarca de Belo Horizonte, dêste Estado,
mediante as seguintes condições:

1 o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 41.,
do artigo 18 do Código de Minas, será Pessoal e sômente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19 do
referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que, será organizado pelo autorizado e submetido a apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV- o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo,
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Governo
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os córtes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
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dade e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - dos minérios extraídos, o autorizado sômente
se poderá utilizar, para análises e ensásios industriais,
de quantidades que não excedam a dez (10) tolenadas,
na conformidade do disposto na tabela 2onstante do artigo
3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só po-
(lendo dispôr no mais, depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os intemêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio.
nar, a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que posam sobrevir ao titulo, da oposição dos
ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro de seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que se refere o artigo 4.°, dêste de
ereto;

II - se interromper os trabalhos da pesquisa, depois
de iniciados por igual espaço de tempo, salvo motivo de
fôrça maior, a juízo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses, cio prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se findo o prazo da autorização, prazo êste que
não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o artigo 4.°, dêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias,
o relatório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0, ou não se submeter às exigências da
fiscalização, será anulada esta autorização, na forma do
artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4.° O título a que alude o n. 1 do artigo 1.°,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi
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neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o §
1.0 (10 artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de

maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.151

Autoriza o prefeito 'de Sete Lagoas a abrir crédito
adicional

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Sete La-
goas a abrir um crédito especial de trinta contos de réis
(rs. 30:000$000), destinado a atender despesas realiza-
das Com serviços de urbanismo daquela cidade.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 14 de maio
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIII()
José Maria de Alkrniin

DECRETO N. 1. 152

Aprova ato do prefeito de Eloi Mendes

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve aprovar o decreto n. 4, de dois
de maio de 1938 da Prefeitura de Eloi Mendes, pelo qaul
concedem favores à primeira fábrica de banha que se
instalar no município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de maio
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmini

DECRETO N. 1. 153

Autoriza o Prefeito de Ponte Nova a alienar terrenos
O Governador do Estado e Minas Gerais, usando de

suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ponte
Nova a alienar, em hasta pública, os seguintes terrenos:
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a) de 900 metros quadrados, dando frente para a
rua Senador Antônio Martins e Avenida Artur Bernardes
e confrontando com propriedades de Zélia Vieira Martins
e Marcondes & Prates, por um preço mínimo de .
1-)0:000$000;

b) de 40 metros quadrados, dando frente para a
Avenida Artur Bernardes e confrontando com proprie-
dade de José Rafael Cota, Francisco José da Silva, José
Antônio Ferreira Maciel e com terrenos da Prefeitura,
pelo preço mínimo de 3:500$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.154

Aprova ato do prefei to de Teó filo Otoni

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve aprovar ato do prefeito de
Teófilo Otoni promulgando, ad_referendum do govêrno
do Estado, o decreto n. 1.001, de 19 de março de 1938.

Palácio da Jiberlade, em Belo Horizonte, 14 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.155

Autoriza o prefeito de Bocaiuva a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve autorizar o prefeito municipal
de Bocaiuva a abrir um crédito especial de 70:000$000,
que se destina a aquisição de um novo locomóvel e a
ocorrer às despesas com a instalação de nova usina elé
trica na cidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

ri'
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DECRETO N. 1. 156

Autoriza o prefeito de Mesquita a adquirir uma área de
terreno

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mes-
quita a efetuar a aquisição, pelo preço de trezentos mil
réis (300$000), de urna área de 1.815 metros quadra-
dos de terreno, aproximadamente, no local do matadou-
ro público, confrontando com a rua da Filipina, com
propriedades de José Vicente Ferreira da Costa e de
João Quirino da Amaral, naquela cidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.157

Autoriza o prefeito de Salinas a desapropriar terrenos e
abrir crédito

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Sa-
linas a desapropriar, por utilidade pública, duas casas de
propriedade dos senhores José de Oliveira Siqueira,
Eutíquio Assis e Gil Pires dos Santos, situados à rua Ar-
tur Bernardes, naquela cidade, podendo abrir para êsse
fim crédito especial de 1:300$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.158

Autoriza o prefe ito de Conceição do Rio Verde a abrir
créditos especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Con-
ceição do Rio Verde a abrir os seguintes créditos es
peciais:

Para reforma da luz da Praça 15 de Novembro,
(Jardim Público), 3:000$000.

Para construção de 11111 jardim na Praça Padre Ma-
riano, 3:000$000.

Para construção de um coreto na Praça Jardim
Público, 3:000$000.

Para instalação de luz na Praça Padre Mariano,
3:000$000-

Para custeio dos serviços de elaboração dos mapas
do município, 4:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmiin

DECRETO N. 1.159

Autoriza o prefeito de Pirapóra a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pi-
rapóra a abrir crédito especial de 17:829$700, que se
destinará a pagamento à Companhia indústria e Viação
de Pirapóra, por juros devidos em suassuas contas de ilu-
muinação pública até 31 de dezembro de 1936.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.160

Autoriza o prefeito de Paraçjuassú a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pa-
raguassíi a abrir crédito especial na importôncia de
6 :000O00, destinado a ocorrer às despesas de execução
do mapa topográfico municipal, de acôrdo com o que
dispõe o decreto-lei estadual número 88, de 30 de mar-
ço dêste ano.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES BIBIano
José Maria de Alkmim
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DECRETO N.N. 1.161	
-	-

Autoriza o prefeito de Santo Antônio do Monte a abrir
crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de San-
to Antônio do Monte a abrir crédito especial na irn-
portância de 12:475$000, destinado a ocorrer às des-
pesas de execução do mapa topográfico municipal, de
acôrdo com o que dispõe o decreto_lei número 88. de
30 de março dêste ano.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. 18 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmjm

DECRETO N. 1.162

Autoriza o prefeito de Ouro Preto a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o perfeito de Ouro
Preto a abrir crédito especial na importância de
11:160$000, destinado a ocorrer às despesas de execução
do mapa topográfico municipal, de acôrdo com o que
dispõe o decreto.lei estadual número 88, de 30 de mar~
ço dêste ano.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.163

Autoriza o prefeito ide Uberlândia 'o conceder isenção
de impostos

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Uber-
lândia a conceder ao senhor José Inácio Grilo, isenção,
por um ano, dos impostos municipais que recairem

sôbre a indústria de tacos e parquetes, a ser instalada
no município por aquele senhor.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RrnIRo.
José Maria 	Alkmim.

DECRETO N. 1.164
Aufririza o prefeito de Sete Lagoas a abrir créditos

especiais
O Governador do Estado de Minas Gerais, usanuO

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Sele
Lagoas a abrir dois créditos especiais, sendo um de
10:700$000, para atender às despesas com o levantamen-
to do mapa topográfico do município, de acôrdo com o
disposto no decreto-lei estadual número 88, de 30 de
março dêste ano, e outro de 4:00.0$000 ' destinado ao pa-
gamento do prêmio de seguro do pessoal da Prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RmIRo.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1. 165
iiutoriza o prefeito de Guanhões a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve conceder autorização ao pre-
feito de Guanhães, para a abertura de um crédito espe-
cial de 13:266$000, que se destinará ao pagamento das
despesas da execução do mapa topográfico, de acôrdo
com o disposto no decreto-lei estadual número 88, de 30
de março dêste ano.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.166

Autoriza o prefeito de Arceb:urgo a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Arce-

o
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burgo a abrir crédito especial na importância de
3:000$00, destinado a ocorrer às despesas de execução
do mapa topográfico municipal, de acôrdo com o que
dispõe o decreto-lei estadual número 88, de 30 de mar-
ço dêste ano.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIREIRO.
José Mariq (lë Alkmirn.

DECRETO N. 1.167
Aprova contrato celebrado entre a Prefe itura de Silvestre

Ferraz e S. K. F. do Brasil
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve aprovar o contrato celebrado
entre a Prefeitura de Silvestre Ferraz e a Companhia S.
K. F. do Brasil, em 11 de dezembro de 1937, para aqui-
sição de um gerador e um transformador de eletricida-
de pela importáncia de 35:400$000, que serão pagos de
acôrdo com as cláusulas do contraio firmado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maric4 de Atkmim.

DECRETO N. 1. 168
Autoriza o prefeito de Itabirito a abrir créditos especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais usando
•de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita-
birito a abrir créditos especiais de 7:000$00 e
1:000$000, respectivamente para pagamento das despe-
sas de execução do iapa topográfico do município e
prêmio de seguro de acidentes no trabalho, para o pes-
soal operário da Prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Mark dê Alkrniin.

DECRETO N. 1.169

Autoriza o prefeito de Camanducaid a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ca-

mnandticaia a abrir um crédito especial do valor de
10:000$000, destinado à construção de duas pontes sô-
bre 05 ribeirões Campestre e Cubatão, sendo uma na ci-
dade e a outra no suburbio.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20	de
Maio de 1938.

'BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.170

Autoriza o prefeito de Juiz de Fora a conceder favores

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Juiz
de Fora a revigorar a resolução municipal n1,I111er() 0,
de 5 de outubro de 1937, concedendo favores a proprie-
tários de casas a serem construídas naquele município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20	de
Maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Marki de A!ktnim

DECRETO N. 1.171

Autoriza o prefeito de Jaculinga a (1O(Ir terrenos, numnwi-
cia!, canalização e a emitir título de divida

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve conceder ao prefeito muni-
cipal 'de Jacutinga eutorizaçao para praticar Os seguin-
tes ato:

1.°) Doar à União, para nela ser localizado o quar-
tel do 12.° Batalhão de Caçadores, uma área de terreno
de 301.200 metros quadrados, a ser adquirida' de Amé-
rico de Oliveira Prado, heln como o manancial da Qui-
rina, respectiva canalização até a' cidade, drenagem e os
respectivos terrenos com a área de 24.200 metros (lUa-
drados, pertencentes à Prefeitura;

2.') emitir um título de dívida na importância de
Rs. 22:000$000, com vencimento em 1939, acrescido dos
respectivos juros, 'destinada a completar o pagamento
dos terrenos a serem adquiridos 'de Américo de Olivei-

1
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ra Prado, importância a ser consignada no orçamento
daquele exercício.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,	20 de
Maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEmo

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.172

Autoriza o prefeito de Machado a doar um imóvel à
União

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ma-
chado a doar à União, para o fim de instalação de um
Pôsto ele Monta, uma área de mais ou menos 10 he-
ctares de terreno, nos suburbios da cidade, confrontan-
do com terrenos de Santa D'Eleutério, estrada de roda-
gem para o "Buraco" (Bairro do distrito da sede), com
José Satiro Pereira, Campo Experimental do Café, Es-
trada de automóveis Poços de Caldas e Patrimônio da
Cidade, imóvel êsse de que a municipalidade recebeu es-
critura em virtude de doação feita por criadores da
zo'na, para o fim aludido.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21	de
maio de 1938.

BENEDITIO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.173

Auoriza o prefeito de Jequerí a alienar em hasta públi-
ca dois lotes de terrenos

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve conceder ao prefeito de
Jequeri autorização para alienar em hastahasta piblica, para
edificações, dois lotes de terrenos pertencentes à Prefei-
tura, sendo um com as dimensões de 13,50 X 33,50 me-
tios, situado à érea Santana, confrontando com Dirceu de
Soiiza Roldão com terrenos da Prefeitura, e outro com
15,0 X 16,0 mUros, situado à esquina da Praça Tenente
Msl e também confrontando com terrenos da Prefeitura,
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ambos na cidade e do valor aproximado de 4:000$000
cada um.

Palácio da Liberdade, em Bel-) Horizonte,	21 de
maio de 1938.

BENEDITIO VALADARES Riuuino
José Maria de Alkrntm

DECRETO N. 1.174

Autoriza o prefeito de Jtambacurí a emitir títulos de di-
vida e a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve autorizar o prefeilo de Itain-
bacurí a emitir títulos de dívida nas importâncias de
15:000$000, pagável a 30 de março de 1939; 15:000000,
pagável a 30 de março de 1940 e 5:000$000, resgatáveis
a 30 de março ele 1941, os quais se destinarão ao paga-
mento dos senhores Horácio e Tiago Ferreira de Souza
Luz, credores do município; e tambein a abrir crédito
especial de rs. 20:000$000, que Se destinarão ao paga-
mento da 1. prestação devida àqueles senhores, confor-
me acârdo realizado.

Palácio da Liberdade, em Belo HorLzontc, 21 de
maio de 1938.

BENEDITI0 VALADARES RIBEJISU
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1,175
ilutoiiza o prefeito de Jacutinga a abrir créditos adi-

cionais
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve conceder ao prefeito de Ja-
cutinga autorização para abrir dois créditos especiais
na importância total de 28:500$000, assim discrimina-
dos:

- de 22:000$000, destinado ao pagamento da pri-
meira prestação relativa à aquisição de um terreno, com
a área de 301.200 metros quadrados;

- 6:500000, destinado à aquisição da serventia d
águas do manancial do Mucloco; e compra de uma pc-
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'dreira com a área aproximada de 4.000 metros quadra-
dos, pertencentes a Felício Pereira do Prado.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de inalo
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria dø Alkintrn

DECRETO N. 1.176

Autoriza o prefeito de Ouro Fino a adquirir ou desapro-
priar terreno e doá-lo ao Ministério da Guerra.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Ou-
ro Fino a adquirir ou desapropriar terreno pertencen-
te ao espólio de Licurgo Leite, naquela cidade, e a doá-
lo à União, para ser incorporado à unidade do Exército
ali aquartelada, podendo, para êsse fim, abrir o neces-
sário crédito especial.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,	25 Be
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnizn

DECRETO N. 1.177

Autoriza o prefeito de Abaeté a adquirir terreno e abrir
crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Abae-
té a adquirir, do doutor Ari Alvares Pires e sua espôsa,
uma área de terrenos, que se destinarão à construção de
um acropôrto naquela cidade, podendo abrir para êsse
fim o necessário crédito especial, até a importância de
10:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.178
Autoriza o prefeito de Cwnp0 Belo a abrir créditos

especiais
O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Caiu.
Po Belo a abrir os seguintes créditos especiais:

286.000, destinado ' à compra de um terreno,;
3:000$000, destinado ao pagamento de despesas de-

correntes da cobrança da divida ativa;
35:000$000, destinado à construção do prédio para

as repartições municipais.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,	25 de

maio de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkniiin

DECRETO N. 1.179

Autoriza o prefeito de Santo Antônio do Monte a abrir
crédito especial

O Governador do Estado dc Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Santo
Antônio do Monte a abrir um crédito especial de .
24:000$000, destinado à aquisiçõo de um caminhão.

Palácio da Lbierdade, ciii Belo Horizonte, 25 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkniini

DECRETO N. 1.180

Autoriza o prefeito de Jacui a abrir créditos especiais
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve aulorizai' o Prefeito de Ja-
cuí a abrir os seguintes créditos especiais:

2 :000$000, destinado ao pagamento de uma máqui-
na "Nivelador de Estradas";

12:000$000, destinado à construção cia rodovia que
liga o município de Jactií ao de Monte Santo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrniin
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DECRETO N. 1.181

Autoriza o prefe ito de Ubá a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ubá a
abrir crédito especial da importância de 2 :850$000, des-
tinado ao pagamento de prêmios de seguros contra ris-
cos de acidentes no trhalho, em favor do pessoal ope-
rário da Prefeitura, no corrente ano.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.182
Autoriza o prefeito de Suo Lourenço a conceder isenção

de impostos
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Lourenço a conceder á Ordem das Irmãs Ursulinas, com
colégio estabelecido naquela cidade, isenção, por dois
anos, de todos os impostos que recaem sôbre o prédio
destinado ao funcionamento do aludido colégio.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.183

Aprova ato do prefeito de Sete Lagoas
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve aprovar o ato do prefeitü
de Sete Lagoas abrindo um crédito especial da impor
tância de 3:500$000, destinado às despesas de matricula
e mensalidade de quinze alunos pobres na Escola Com-
plementar local.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
maio de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.184

Autoriza o prefeito de Conceição i adquirir um imóvel
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Concei-
ção a adquirir pelo preço de 1W00$000, para a abertu-
ra de rua, um prédio de propriedade da viúva José Pe-
dro Gonçalves, com os respectivos terrenos, confroisLan-
do com a rua São Sebastião, com terrenos públicos, jun-
to ao quartel, com Bento Vieira Braga e com a rua José
Sena, naquela cidade, podendo para êsse fim abrir o ne-
cessário crédito especial.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.185

Autoriza o prefeito de Santos Dumoni a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Santos
Dumont a abrir um crédito especial da importância de
2:391$700, destinado ao pagamento do prêmio de segu-
ro de acidente no trabalho a empregados da Prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.186

Autoriza o prefeito de Juiz de Foro a prorrogar prazo
para a construção da séde da Escola de Engenharia

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito (te Juiz
de Fora a prorrogar até 30 de novembro de 1944 o pra-
zo a que se refere o decreto municipal número 14752,
de 29 de outubro de 1934, baixado em virtude do deere
to estadual número 11.630, de 27 dos mesmos mês e ano,
decreto aquele em que se estabeleceu prazo para cons-

j I
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trução da sede da Escola de Engenharia daquela cidade
em terreno que a prefeitura ficou autorizada a doar e
êsse estabelecimento de ensino,

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju
nho (te 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.187

Autoriza o prefeito de Ibid a adquirir imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ihiá a
adquirir ao senhor Lázaro Cardoso da Costa um prédio
com terreno de 121 metros quadrados, do valor de .
4:000$000, no povoado de Campos Altos, confrontando
com a via pilIica, com terrenos de d. Maria Vigilato,
Vicente Vitor Vieira e Virgínia Rezende, destinando-se
o imóvel em questão ao funcionamento da escola local,
para o que o vendedor deverá entregá-lo com as ada.
ptações exigidas pela prefeitura, sem aumento de preço.

Palácio da Liberdade, eia Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alknlim

DECRETO N. 1.188

Autoriza o prefeito de Pouso Alto a abrir créditos
especiaisiais

O Governador do Estado de Minas Ge:ais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Pou-
so Alto a abrir os seguintes créditos especiais:

2:640$000, para pagamento a professoras efetivas
do município;

960$000, para pagamento a funcionário aposentado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.189

Autoriza o prefeito do Sêrro a abrir créditos especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o :prefeito do Sêr-
ro a abrir os seguintes créditos especiais:

40:000$000, para o serviço de reforma do abasteci-
mento dágua da cidade;

10:000$000, para a compra de um caminhão.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.190

Autoriza o prefeito de Leopoldina a adquirir imóv1

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito (te Leo-
poldina a adquirir 604 metros quadrados de terrenos
pertencentes a Wilson e \Vellington Carvalho Neto, ane-
xos ao cemitério local e destinado ao aumento do mes-
mo, pela importância (te 2:000$000, podendo ser aberto
o crédito necessário á operação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de iu-
nho de 1938.

BaNEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.191

Autoriza o prefeito de Bom Sucesso a fazer
desapropriações

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve a(morizar o prefeito de Bom
Sucesso a desapropriar por utilidade pública uma faixa
de 15 metros em terrenos de propriedade de Francisc
Olinto de Carvalho e Adalberio Ferreira Viana, para

49
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abertura de uma estrada que irá do Morro de Campa
ao povoado de Boa Vista, naquele município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.192

Autoriza o prefeito de Barbacena a alienar imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bar-
bacena a alienar em hasta pública, pelo preço mínimo
de 1:000$000, uma faixa de terreno pertencente ao mu-
nicípio, situado no lugar denominado "Lazareto", con-
frontando com um desbarrancado, com a estrada que vai
a Campanha, com João de tal e com terrenos municipais.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmiin

DECRETO N. 1.193

Autoriza o prefeito de Santos Dumoni a abrir crédi?
especial

O Governador do Estado de Mi1Ias Gerais, unílo
de suas atribuições, resolve autorar o prefeito de San-
tos Dumont a abrir crédito especial da imnportãnc
de 7:070$000, destinado a atender às depesas de
execução do mapa geográfico do município, de acôrdo
com os decretosleis 311 e 88, dos Governos da Repú-
blica e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Morizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
fosé Mona de Alkmim
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DECRETO N. 1.194
Autoriza o prefeito de Jequerí a abrir créditos especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Je-
queri a abrir os seguintes créditos especiais:

3:000$000, destinado a indenizar o dr. Mário Sou-
za Barros, de desapropriação de uma faixa de terreno;

2:320$000, destinado ao pagamento de uma má-
quina de somar;

3:710$000, destinado a atender às despesas de
execução do mapa geográfico do município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.195

Autoriza o prefeito do Sêrro a abrir crédito especial
10 Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito do
Sêrro a abrir crédito especial na importância de
4 :586$000, destinado ao pagamento da primeira pres-
tação relativa à execução do mapa geográfico do munL
cípio, conforme ajuste firmado com a Secretaria da
Viação do Estado e os decretos-leis ns. 311 e 88, dos
governos da República e do Estado, respectivamente.

Palácio da Libeade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de A 1km ira

DECRETO N. 1.196

Autoriza o prefeito de Oliveira a abrir créditos especiais
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve conceder ao prefeito de Oli-
veira autorização para abrir os seguintes créditos es-
peciais:

- de 2:000$000, para atender ao serviço de fiscali-
zação de veículos;
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- de 10:089$400, para pagamento à firma E. \Ver
neck e Cia. pelos estudos e 'organização de projeto
para instalação da nova usina hidro-elétrica;

de 23:500$000, destinado às despesas de exe-
cução do mapa geográfico do município e conclusão dos
serviços de levantamentn da planta cadastral da ci-
dade

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrnirn

DECRETO N. 1.197

Autoriza o prefeito de Mesquita a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas aftibuições, resolve autorizar o prefeito de Mes
quita a abrir crédito especial de dois contos e quinhen-
tos mil réis (2:500$000), destinado a completar a im-
portância necessária para atender às despesas de exe-
cução do mapa do município, de acôrdo com os decre-
tos-leis ns. 311 e 88, dos governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrnirn

DECRETO N. 1.198
Autoriza o prefeito de Matias liarbosa a abrir crédito

especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ma-
tias Barbosa a abrir crédito especial da importância de
6:000$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com o
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Libedade, em Belo Ho rizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria (te Alkiniin

DECRETO N. 1.199

Autoriza o prefeito de Itaúnu a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Itaú-
na a abrir crédito especial da importância de 8 :575$000,
destinado a atender às despesas de execução do mapa
geográfico do município, de acôrdo com os decretos
leis 311 e 88, dos Governos da República e do Estado,
respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alknmim

DECRETO N. 1.200

Autoriza o prefeito de Santa Luzia a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de San~
la Luzia a abrir crédito especial da importância de
4:000$000, destinado a atender ao pagamento da pri-
nicira prestação do têrmo de ajuste para execução do
mapa geográfico do município, de acôrdo com os decre..
tos-leis 311 e 88, e dos Govêrnos da República e do Es^
tado respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 1.201

Autoriza o prefeito de Sabará a abrir crédito especia'
O Goverandor do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Sa-
bará a abrir crédito especial da importância, de
15:000$000, destinado a atender às despesas de exe-
cução do mapa geográfico do município, de acôrdo com
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os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República
e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.202

Autoriza o prefe ito de Bom Sucesso a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Bom Sucesso a abrir crédito especial da importância
de 1 1:580$000, destinado a atender às despesas de
execução do mapa geográfico do município, de acôrdo
com os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da Repú-
blica e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmjm

DECRETO N. 1.203

Autoriza o prefeito de Piunhí a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito	de
Piunhí, a abrir crédito especial da importância de
13:189$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e
do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de
junho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.204

Autoriza o prefeito de Antôriios Dias a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Antônio Dias a abrir crédito especial da importância
de 7:450$000, destinado a atender às despesas de exe-
cução do mapa geográfico do município, de acôrdo
com os decretosleis ns. 311 e 88, dos Governos da Re-
pública e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de
}unho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.205

Autoriza o prefeito de Grão Mogol a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Grão Mogol a abrir crédito especial da importância de
12:000$000, destinado a atender às despesas de exe
cução da mapa geográfico do município, de acôrdo
com os decretos-leis ns. 311 e 88 dos Governos da Re-
pública e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinirn

DECRETO N. 1.206

Autoriza o prefeito de Ferros a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Fer
ros a abrir crédito especial da importância de . .
12:685$000, destinado a atender às despesas de exe-
cução do mapa geográfico do município, de acôrdo
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com os decretos_leis ns. 311 e 88, dos Govêrnos da Re-
pública e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmjrn

DECRETO N. 1.207
Autoriza o prefeito de São Tomaz de Aquino a abrir

crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Tomaz de Aquinn, a abrir crédito especial da impor-
tância de 5:000$000, destinado a atender às despesas de
execução do maja geográfico do município, de acôrdo
com os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da Repú -
blica e do Estacb, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENED I TO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.208
Autoriza o prefdto de Gixnirim a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas stribuiç6es, resolve autorizar o prefeito de Gi-
mirim a abrir rédito especial da importância de
6:540$000, dest.nado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respect wam ente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinirn

DECRETO N. 1.209
Autoriza o prefeito de Cláudio a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
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Cláudio a abrir crédito especial da importância de
7:500$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrcio com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da Bepública e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju
iho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Akniim

DECRETO N. 1.210

Autoriza o prefeito de Andradas a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de An-
éradas a abrir crédito especial da importância de
£:180$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de junho
e 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.11

Autoriza o prefeito de Rio Pardo a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Pardo a abrir crédito especial na importância de
8:000$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmizn

1
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DECRETO N. 1.212

Autoriza o prefeito de Conselheiro Lufaieie ci abrir
crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Conselheiro Lafaiete a abrir crédito especial na impor-
tância de 12:020$000, destinacio a atender às despesas
de execução do mapa geográfico do município, de acôr-
do com os decretos-leis 311 e 88, (los governos da Re-
pública e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.213
Autoriza o prefeito de Camanducaja a abrir crédito

especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ca-
manducaia a abrir crédito especial na importância de
7:010$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnitn

DECRETO N. 1.214

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Ga-
briel Caula Soares a pesquisar jazida de minério de
hematita e associados, no lugar denominado "Bu-
cama", em Bom Jardim, Estação de Sarzédo, distri-
to de Capela Nova, município de Santa Quitéria, co-
marca de Belo Horizonte, déste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constituição
Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n. 66, de
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14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1. ' Fica autorizado, a titulo provisório, e

sem prejuízo das disposições legais que vierem a ser de-
cretadas, o cidadão brasileiro Gabriel Caula Soares a
pesquisar jazida de minério de hematita e associados em
uma área de cincoenta (50) hectares, área esta localiza-
da em terrenos de propriedade do sr. João Pedro da
Silva, denominados "Bucaina" em Bom Jardim, Estação
de Sarzêdo, distrito de Capela Nova, município de San-
ta Quitéria, comarca de Belo Horizonte, dêste Estado,
confrontando com terrenos pertencentes aos srs. Ohm-
pio de Menezes, Rafael Camardel, Artur Campos e Antô-
nio Afonso Magalhães, mediante as seguintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que sera
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4. 1 do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e somen-
te transmissível nos casos previstos no n. 1 do art. 19
do referido Código;

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
no art. 20 do Código de Minas e o campo de pesquisa é
o indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do govêrno, ouvido o Serviço da Producção Mi-
neral;

IV - O govêrno fiscalizará a execução do plano 1t
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo,
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêr-
no curso deles, o autorizado deverá apresentar a Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou deposito que se hou
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem co-
mo outros esclarecimentos que se tornarem necessários
para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - Das substâncias extraídas, o autorizado so-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a dez (10) to-
peladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
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tante cio art. 3.' do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra;

Vil - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao titulo, da oposição.
dos ditos direitos.

Art. 2. 1 Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código (te Minas, nas seguintes condições:

1 Se o autorizado Ião iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da dala Lo registro a que alude o art. 4.° dêste decreto;

li Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do govêrno;

111 -. Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o ii. 1 dêste artigo;

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excejerá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o art. 4,0 dêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias,
o relatório final, mias condições especificadas no a. V do
artigo anterior.

Art. 30 - Se o autorizado infringir o a. 1 ou o
n. VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção, na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4.° - O título a que alude o n. 1 do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis .
(500$000), e só será válido depois de transcrito no re-
gisto competente a cargo do Serviço de Fomento da Pro-
dução Mineral, do Ministério da Agricultura, como pre-
ceitua o parágrafo 1.°, do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5. 1 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
junho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva
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DECBETO N. 1.215

Autoriza, a título provisóïio, a cidadã brasileiro Dulce
Pimenta Amaral a pesquisar jazida de mico e seus
associados em terrenos devolutos situados no luçj(yr
denominado "Serra da Imposição", no distrito de
Cristais, município de Santa Maria do Sutssuí, co-
'narco te I'eçanha, dste Estado
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 131 da, Consti-
tuição da Federal e tendo era vista o decreto federal a.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e sem

prejuizo das disposições legais que vierem a ser deere-
tada, a cidadã brasileira Dulce Pimenta Amoral a pes-
quisar jazida de mica e seus associados, era uma ámen
de cincoenta (50) hectares de terrenos devolutos, si-
tuados no lugar denominado "Serra da Imposição", ter-
renos êsses ocupados Por Ernesio Weeber, no distrito de
Cristais, município de Santa Maria do Suassui, comarca
de Peçanha, dêste Estado, mediante as seguintes con
dições:

1 - o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do artigo 18
do Código de Minas, será pessoal e sàmente transmissível
nos casos previstos no n. 1 do artigo 19 do regeridc
Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos.
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é
o indicado neste artigo, não pndcndo exceder á área no
mesmo marcada;

III a pesquisa se'á um plano preestabelecido,
que será organizado sela autorizada e submetido à
aprovação do govArno, ouvido o Serviço do Produção
Mineral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução ào plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo (ovcrno
no curso deles, a autorizada deverá apresentar .'i Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os córtes que

r
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se houverem feito no terreno, o máximo da profundi..
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem nessA-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - dos minérios extraídos, a autorizada sõmen~
te poderá se utilizar, para análises e ensáios industriais,
de quantidades que não excedam a cinco (5) tonela--
das, na conformidade do disposto na tabela constante
do artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo (lispôr do mais, depois de iniciada
a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasio..
nar, a quem de direito, não respondendo o govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao título, da
oposição dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorziação será considerada abando~
nada, para o efeito do parágrafgo único do artigo 27
do Código de Minas, nas seguintes condições;

1 - se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
•data do registro a que se refere o artigo 4.° dêste de-
creto;

II se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o artigo 4.°, dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior.

Art. 3.° se a autorizada infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter ás
exigências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 40 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será valido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi..

neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
parágrafo 1.° do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de

junho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.216

Autoriza, a título provisório, a Firma Santos Nogueira &
Cia., a pesquisar jazida de mica, colam bita e asso~
ciados, no lugar denominado "Ferreiras", situado
nu cabeceira do Córrego de mesmo nome, antiga
lavra do Jacó, distrito de Coroaci, município de Pe-
çanha, dêste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição (rue lhe confere o artigo 181 da Consti-
tuição Federal e tendo em vista o Decreto_lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Ari. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a Firma Santos Nogueira & Cia. a pesquisar
jazidas de mica, columbita e associados, em urna área de
cincoenta (50) hectares, área esta localizada no lugar
denominado "Ferreiras", situado na cabeceira do Cór
rego do mesmo nome, antiga lavra do Jacó, distrito de
Coroací, município de Peçanha, dêste Estado, confron-
tando pelo lado direito, esquerdo, cima e baixo, respecti-
vamente com terrenos pertencentes aos srs. Valdemar
de Alvarenga Andrade. Valdomiro Rocha, Gonçalo da
Costa Coelho e Nazareno Gonçalves, mediantes as se-
guintes condições:

1 - o titulo da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4•0,
do artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sbmen_
te transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo
19 do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artio 20 do (odigo de Minas e o campo (te Pesquisa é

r 1
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o indicado neste artigo, não podendo exceder á área
no mesmo niarcada;

- a pesquisa seguirá um plano preestabelec p 3>que será Organizado pela autorizada e subme

	

nevai;	
tido ã aPro-apro-vaçãodo Govêrno, OuVi(lo o Serviço cia Produç5o Mi-

IV - o Govêrno fisealizai'á a exccução do idano do
que trata o número anterior, podendo mesmo alicrá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, semprejuizo de quaisquer informações pedidas pelo Governono curso deles, a autorizada deverá apresenta i. á Secre-taria da Agricultura um relatório cirdunsta1cp0
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
Cóp

ia, onde sejam indicados com exatidão os cortes
que se houverem feito no terreno, o máximo da profun
didade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necess(~
rios para o reconhecimento cia apreciação da jazi(a;

VI dos minérios extraídos, a autorizada sômenle
poderá se utilizar, para análises e ensáios industriai,
de quantidades que nãoexcedam a cinco (5) tonela-

na conformidade do disposto na tabela Coflstan le
do artigo 3•0 do decreto is. 585, de 11 de jaaeiio do1936, Só podendo (liSpOl (lomeis, e1i5 m inicd,hsvra;

Vil --- ficam ressalvados os direitos de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem de direito, não respondendo o Govêrno,
pelas limitações que possam sobrevir ao título, cia opo-sição (lOS ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito cio pavágrago único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 -- se a autorizada não inicia,' os trabalhos de
pesquisa, dentro Oos seis (6) primeiros meSeS, coimtado
da data do registro a que alude o artigo 4. 1, dêste e-ereto;

II -- se interromper os traisalhos (lO pesquisa, neo
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a

	

juizo do	Govêrno;	 -

	

Ill	se não apresentar o plano dos rahai ho.pesquisa, dentro dos três p rimeiros meses, do prazo a
que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se não apresentar Provas de que foram satis-
feitas as exigências contidas no n. IV do artigo 2.° do
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Decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro de 1937,
dentro do prazo a que se refere o número anterior;

V - se, findo o prazo da autorização, prazo êste
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o artigo 4.1, dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no n.
V do artigo anterior.

Art. 3.° Se a autorizada infringir o n. 1 ou o a.
VI, do artigo 1.0, dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do artigo 20 do Código de Minas

Art. 4•0 O título a que alude o a. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o §
1.0 (10 artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de

junho de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.217

Concede ao cidadão brasileiro João de Almeida a lavra
de jazida de águas marinhas, situada no lugar deito-
minado "Laranjeiras", no distrito de Pedra Gran-
de, município e comarca de Jequitinhonha, dêste
Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1 .0 Fica concedida, sem prejuízo das disposi-

ções legais que vierem a ser decretadas, ao cidadão brasi-
leiro João de Almeida, dentro da área de trinta (30) he-
ctares, a lavra da jazida de águas marinhas, sendo vinte
(20) hectares em terrenos devolutos e dez (10) em terras
de sua propriedade, situados no lugar demonido "Laran-
jeiras", no disrit-o de Pedra Grande, município e comarca

50
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de Jequitinhonha, dêste Estado, área de terrenos essa
encravada em meio de terrenos de propriedade do con-
cessionário por compra a êste Irlesino Estado, mediante
as seguintes condições:

1 - o título desta concessão, que será urna via au-
têntica dêste decreto, na forma do 1.0 do artigo 41 do
Código de Minas, será pessoal e não se transmitirá sem
previa autorização do Govêrno, salvo o caso de herdei-
ros necessários ou sucessão comercial;

II esta concessão perdurará enquanto for manti-
da em franca atividade a lavra, e o campo da concessão
é o indicado neste artigo, não podendo os trabalhos de
lavra ultrapassar as linhas que o demarcarem,, de acôr.
do com a painta aprovada e de que uma dos exemplares
se juntará ao título;

'li—os trabalhos de lavra obedecerão ao plano apro-
vado traçado sôbre a planta aludida no número anterior;

IV -o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação no serviço 'de lavra;

V - a direção dos trabalhos de lavra fica a cargo do
engenheiro de minas e civil José Martins Loiola, cuja
substituição por outro profissional não poderá se fazer
sem aquiescência do Govêrno;

Art. 2.° São obrigações do concessionário:
1 executar os trabalhos de mineração, conform

as regras da arte, submetendo-se o concessionário, em-
pregados e trabalhadores às regras de polícia que mar-
quem os regulamentos;

II responder por todos os danos e prejuízos que,
por causa direta ou indireta da lavra, possam resultar a
terceiros;

III dar inicio à lavra dentro do prazo de um (1)
ano, contado da data do registro a que se refere o artigo
50, dêste decreto, ficando salva a circunstância de fôrça
maior plenamente justificada e aceita pelo Govêrrio;

IV - ter a mina em estado de lavra ativa;
V - não dificultar ou impossibilitar por uma lavra

ambiciosa, o ulterior aproveitamento da jazida;
VI - não suspender os trabalhos da mina com in-

tenção de abandoná.Ja sem, com a antecedência de trinta
(30) dias, dar conhecimento ao Secretário da Agricultura
e deixar a sustentação dos trabalhos em bom estado;

VII - recolher ao Tesouro Estadual, anualmente em
duas (2) prestapões semestrais, em moeda nacional,
quantia equivalente a 3% (três por cento) do valor da
produção efetiva da mina mediante guia fornecida pelo
Serviço do Produção Mineral da Secretaria da Agri_
cultura;
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VIII - satisfazer pela mina e seus produtos na con-
formidade do artigo 84 do Código de Minas, os impos
tos que, da parte da Fazenda Pública, incidirem sôbre a
concessão;

IX - enviar ao Serviço da Produção Mineral da Se
cretaria da Agricultura, anualmente, relatórios sôbre tra
balhos feitos no período anterior;

X - estabelecer as obras necessárias à segurança e
salubridade das povoações dos operários;

XI - executar as obras que se prescreverem para
evitar o extravio de águas e das réguas ou para seca' as
acumuladas nos trabalhos e que possam ocasionar danos
e prejuízos aos vizinhos;

XII - não extrair do solo senão substâncias úteis in-
dicadas sio artigo 1 .0, dêste decreto;

XIII - tolerar no campo da concessão, trabalhos de
pesquisa de outras substâncias úteis, quando o Govêrno
julgar conveniente autorizá-los;

XIV	beneficiar convenientemente os produtos an-
tes de exportá-los;

XV - submneter,se à fiscalização por parte do Go-
vêrno dos serviços de lavra para o cumprimento das dis-
posições constantes do título V, Capítulo Único, do Có-
digo de Minas.

Art. 3•0 O concessionário, pela infração do disposto
no n. VI do artigo anterior, fica nos termos do artigo 53,
responsável por todos os danos e prejuizos que seu ato
ocasionar à mina ou a terceiros, bem como pelo paga-
mento dos direitos e impostos que se deverem até que
se declare legalmente o abandono.

Art. 4•0 Ficam fazendo parte integrante dêste capí-
tulo de concessão todos os preceitos do Código de Mi-
nas que nele omissos, se referirem aos títulos da natu
reza dêste e aos serviços que os mesmos outorgam.

Art. 5.'O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0

dêste decreto pagará de sêlo a quantia de Um conto de
réis (1:000$000), e só será válido depois de transcrito
no registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Departamento Nacional da Produ-
ção Mineral, do Ministério da Agricultura, como preceitua
o § 1.0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
junho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva
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DECRETO N. 1.218

Autoriza, a título provisório, o cidadão Antônio Pereira
Pinto a pesquisar jazido de níquel, pedra íman,
amianto e outros minerais, no lugar deiwininado
"Serra do Morro das Atinas", próximo ao povoado
Aureliario Mourão, no distrito de Bom Sucesso, dês-
te Estado.
O Governador do Estado de Miias tsanJo

da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revi gora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado, a título provisório e

sem prejuízo tias disposições legais que vierem a çer
decretadas o cidadão brasileiro Antônio Pereira Pinto,
a pesquisar jazida de níquel, pedra iman, amianto e ou-
tros minerais, numa área de cincoenta (50) hectares,
área esta localizada 110 lugar denominado "Serra do
Morro das Almas", próximo ao povoado Aureliano Mou
cão, no distrito de Bom Sucesso, dêste Estado, dentro
dos seguintes limites : começando na Ponte tio Inferno,
esta sôbre o Rio das Mortes, e seguindo por um pe-
queno córrego, até o fim dêste, daí ao vaio da Inverna-
da, descendo êste , atravessando a linha férrea da Rede
Mineira de Viação, segue rumo direito ao referido rio
e subindo êste até o Ponto onde começou, mediante as
seguintes condições:

1 -- O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4° do art. 18, do Código de Minas, será pessoal e só-
incute transmissível nos casos previstos no n. 1 do art.
19 do referido Código;

II - Esta autorização vigorará por doi ,  anos,
podendo ser reriuvada, na conformidade (10 disposto
no art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá um piano preestabele-
cido, que será organizado pelo autorizado e submetido
à aprovação do govêrno, ouvido o Serviço da Produ-
ção Mineral;

IV - O govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alte-
rá-lo , para melhor orientação tia marcha dos tra-
balhos;
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V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêr
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
crtaria d'i Agricultura run relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes
que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a in-
clinação e direção do veieiro ou depósito que se honver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, l)em CO()
aUos esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento da jazida;

VI	Das substâncias extraídas, o autorizado sõ
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam dez (10) to-
nelada-s, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante tio art. 3.° do decreto 11. 585, de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada
a lavra;

VII - Ficam ressalvados os interêsses de tercei-
ros, ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que oca-
sionar a quem de direito, não respondendo o govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao título, (Ia opo
sição dos dlit4s direitos.

Art. 2.°. Esta autorização é dada sem prejuízo do
que determina o n. VIII do art. 19, do Código de
Minas.

Art. 3,0, Esta autorização será considerado aban-
donada, para o efeito do parágrafo único tio art. 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os lral)alllcs de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses conta-
dos cio data do registro a que alude o art. 4. 1, dêste
decreto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do govêrno;

III - Se não aprcntar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo

a que se refere o n. 1, dêste artigo;
IV - Se , findo o prazo da autorização, prazo êsse

que não excederá de dois (2) anos, contados da data
registro a que alude o art. 4,0 dêste decreto, sem ter
sido renovado, mia forma (iO art. 20, do Código de Mi
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias,
o relatório final, nas condições especificadas no P. V.
do artigo anterior.

Art. 40, Se o autorizado infringir o n. 1 ou o o.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.
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Art. 5°. O título a que alude o n. 1 do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido depois dc transcrito no re-
istro competente a cargo do Serviço de Fomento da

Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o parágrafo 1.0 do art.	81 do Código de
Minas.

Art. 6.°. Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
junho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Israel Pinheiro da Silva.

DECRETO N. 1.219

Aulori*i, a título provisório, a "Santa Casa de Carida-
de" de Itumarandiba, a pesquisar jazida de cristal
de rocha, no lugar denominado "Lages", no distri-
to de Itamarandiba, déste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais , usando

da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto_lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1 .o. Fica autorizada, a titulo provisório, e

sem prejuízo das disposições legais que vierem a ser
decretadas, a "Santa Casa de Caridade" de Itamarandi_
ba a pesquisar jazida de cristal de rocha em uma área
de cincoenta (50) hectares de terrenos de sua proprie-
dade situados no lugar denominado "Lages", no dis-
trito de Itamararidiba, dêste Estado, mediante as se
guintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto , na forma do parágrafo
4.° do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e só-
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do art.
19 do referido Código;

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto ao
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é
o indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido a

aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alte-
rá-lo para melhor orientação da marcha dos trahalhos

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Go-
vêrno no curso deles, a autorizada deverá apresentar à
Secretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado (le perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - Do mineral extraído, a autorizada sõrncnte
poderá utilizar-se, para análises e ensaios industriais,
de quantidades que não excedam a cinco (5) tonela-
das, na conformidade do disposto na tabela consta11t2
do art. 3•0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936,
só podendo dispor do mais, depois (te iniciada a lavra;

VII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possamn sobrevir ao titulo, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2. 1 . Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único cio art. 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 Se a autorizada não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos .seis (6) primeiros meses, contados
da data do registo a que alude o art. 4,0 dêste decreto;

II Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior,
a juízo do Govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos mie
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o art. 4.° (lêSte decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 (10 Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do Prazo de trinta (30) (lias,
o relatório final, nas condições especificadas no n.
do artigo anterior.

Art. 30, Se a autorizada infringir o n. 1 ou o
n. VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter
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às exigências da fiscalização, será anulada esta autori-zação, na forma do art. 28 cio Código de Minas.
Art. 40	o título a que alude o n. 1 do art. I.,

pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000) e só será válido depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Servi ço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o parágrafo 1.0 cio art. 81 do Código deMinas.

rio. Art. 
50• Revo gam-se as disposições em contrá-

Palácio da Liberdade, cru Belo Horizonte, aos 7 de
junho de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBurno.
Israel Pinheiro da Silva.

DECRETO N. 1.220
Autoriza, a título P rovisório, o cidadão brasileiro Gentil

Diniz a pesquisar jazida de minério de ferro e seus
associados era terrenos de sua propriedade com-
preendidos no lote n. 54, da ex-Colônia "Brucutú", no
município e comarca de Santa Bárbara, déste Esta-do.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 181, da Constiutição
Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
ri. 371, de 8 (te outubro de 1935.

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições que vierem a ser decretadas, o
cidadão brasileiro Gentil Diniz a pesquisar jazida de mi-
nério de ferro e seus associados em urna área de cincoen-
la (50) hectares de terrenos, área essa localizada no lote
n. 54, sua propriedade, situado na ex-Colônia ".Bi-ucutú",
no município e comarca de Santa Bárbara., dêste Estado,
mediante as seguintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente trans-
missível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do referi-
d0 'Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada., na conformidade do disposto no

art. 20 do Cádigo de Minas e o campo da pesquisa é O
Indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

lii a pesquisa seguirá um plano preesiabelecido,
que será organizadoanizao pelo autorizado e submetido à apro-
vaçao do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mine-
ral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesma alterá-lo,
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo (iovêrno
no curso dêles, o autorizado deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado, acom-
panhado de perfis geológicos e planta, em tela e cópia,
onde sejam indicados com exatidão os cortes que se 'hou-
verem feito no terreno, o máximo da profundidade que
houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a inclina-
ção e direção do vieiro ou depósito que se houver des-
coberto, reserva aproximada do mesmo, bem como ou-
tros esclarecimentos que se tornarem necessários para'
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI dos minerais extraídos, o autorizado sómenie
poderá utilizar-se para análises e ensálos industriais, de
quantidades que não excedam a dez (10) toneladas, na
conformidade do disposto na tabela constante doi art.
3.° cio decreto ri. 585, de 14 de janeiro de 1936, só po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os interesses de terceiros,
ressarcindo o auLorizado danos e prejmízos que ocasio-
nar, a queni de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro das seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço (te tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

Til - se não apresentar o plano dos traha1Ixs de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses cio prazo
a que se refere o n. 1, dêste artigo;	 -

IV -- se, findo o prazo da autorização, prazo esse
que não excederá de dois (2) anos contados cia (lata do
registro a que alude o art. 40 dêste decreto, sen, ter sido
renovado, na forma da art. 20 do Código de Minas, não
apresentar, dentro do prazo de trinta, (30) dias, o re-
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latório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior.

Art. 3.° se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na'
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 40 O título a que alude o n. 1 do' art. 1.0, pa-
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis - -
(500$000), e só será válido depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1.0 'do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos	7

de junho de 1938.

BENED1TIO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.221

Autoria, a título provisório, o cidadão brasileiro Alvaro
Lobo Leite Pereiro a pesquisar jazida (te minério
de ferro, situada no lugar denominado "Miguel" ou
"Pires", no município de Ouro Preto, dês te Estado.
O Governador do 'Estado de Minas Gerais, usando da

atribuição que lhe confere o art. 181 da Constituição
Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revi gora o decreto fe-
deral n. 371, de 8 de outubro' de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Álvaro Lobo Leite Pereira
a pesquisar jazida de minério de ferro em uma área no
máximo de cincoenta (50) hectares de terrenos situados
no lugar denominado "Miguel" ou "Pires", do município
de Ouro Preto, dêste Estado, confrontando' ao nascente,
norte, poente e sul, respectivamente com terrenos da
fazenda do Vigia, de herdeiros de João Pedro de Frei-
tas, herdeiros de Hermes Friedenberg e outros e a fa-
zenda do' Vigia, mediante as seguintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
40 d0 art. 18 do Código de Minas, será poissoal e sómente

- 795 -

transmissível nos casos previstos no o. 1 do art - 19 do
referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do' disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é O
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

Ill	pesquisa seguirá Um l)la'flo preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação' do govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o govêrno fiscalizará a execução do plano (te
que traia o número anterior, I)oclen(io mesmo alterá-lo
para melhor orientação da macha dos trabalhos

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêrno
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura uni relatório circunstanciado, acom-
panhado de perfis geológicos e planta, em tela e cpia,
onde sejam indicados com exatidão os cortes que se
ho,uveremfl feito no terreno, o máximo da profundidade
que houverem a'tingio os trabalhos de pesquisa, a in-
clinação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem eo'mo
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - do número (te ferro extraído, O autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensáios indus-
triais, de quantidades que não excedam a dez (10) tone-
ladas, na conformidade do disposto na tabela constante
'do art. 30 do decreto n. 585, (te 14 de janeiro de 1936,
só pO'(lendO dispor cio mais, depois de iniciada a lavra;

VII ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos q'ac ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-

	

nada, 'para o efeito do parágrafo único do art. 27	do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não niciar os trabalhos de pes-
quisa dentroi dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 40 dêste decreto;

II - se interrom p er os trabailos de pesquisa, p01
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do govêrno;

III	se não apresentar o plano dos trabalhos	de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo a
que se refere o n. 1 dêste artigo;
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IV - se, findo o prazo da autorização, prazo ês.se

que não excederá de dois (2) anos, contados 'da data
do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código 'de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art 4•0 O título a (I nc alude o n. 1 do art. 1.0, pp
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo 'do Serviço de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura, corno preceitua
o parágrafo 1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de

junho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.222

Autoriza o Prefeito de Sabinópolis a abrir crédito es-
pecial

O Governador do Estado de Minas Gereis, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Sa-
binópolis a abrir crédito especial da importôncia	de
2:631$300, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Govêrnos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de junho
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkminz

DECRETO N. 1.223

Autoriza o prefeito 'de Peçanhc, a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, 'usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pc-

çanha a abrir crédito especial da importância de
13:450$000, destinado a atender às 'despesas de excel!-
ção do mapa geográfico do município, de acôrdo com
os decretos-leis 311 e 88, dos Govêrnos da República e
do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alknirn

DECRETO N. 1.224

Autoriza o prefeito de Muriaé (1 abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
mie suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de MLI-
riaé a abrir crédito especial da importância •de
9:460$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os de-
cretos leis 311 e 88, dos Govêrnos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7	de
, unho de 1938.

BENEDITO VAU-DARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnirn

DECRETO N. 1.225

Autoriza o prefeito de Ijarnborí u abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Lam-
barí, a abrir crédito especial da importância de
7:000$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Govêrnos da República	e
do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de.'i ikinim
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DECRETO N. 1. 226

Autoriza o prefeito de Arcado o abrir créditos especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Area-
do a abrir o's seguintes créditos especiais:

3 :000$000, destinado ao pagamento de percentagem
ao advogado pela cobrança da dívida ativa;

8:000$000, destinado a atender às despesas de exe-
cução (10 mapa geográfico do município;

2:000$000, destinado a pagamento de prêmio de se-
guro de acidente de trabalho.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de
junho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alknai,n

DECRETO N. 1.227

Autoriza o prefeito de Monte San/o a abrir crédito es-
pecial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mon-
te Santo a abrir crédito especial da importância de
5:880$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Govêrnos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizontm, 7 de
junho de 1938.

BENEDITO VALADAIIES RIBEIRO

José Maria de Alknminm

DECRETO N. 1.228

Autoriza o prefe ito de Rezende Costa a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Re-
zende Costa a abril- crédito especial da importância de
6:000$000, destinado a atender às despesas de execução
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do mapa geográfico do município, de acôrdo com os de-
cretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.229

Autoriza o prefeito de Cachoeiras a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ca-
choeiras a abrir crédito especial da importância de
4:000$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do municipio, de acôrdo com os de-
cretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkxnirn

DECRETO N. 1.230

Autoriza o prefeito de Montes Claros a abrir crédito
CSJ)eCi(Il

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mon-
tes Claros a abrir crédito especial da importância de
17:278$500, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os de

-cretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkininl
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DECRETO N. 1.231

Autoriza o prefeito de Jfanrnrandiba (1 abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
dc seo; ali-ibuições, resolve autorizar o prefeito de Ita
Inarandijla a abrir crédito especial da inlportôncja de
4:830$000 - 1. prestação -, destinado a atender às
despesas de execução do mapa geográfico do município,
deacôrdo coa os decretos-leis 311 e 88, dos Governos
(Ia República e do Estado, respectivamente

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 7 de ju-nho de 1938.

BENEDITO \TAI\DAPFS Iiiiü
Jü	de Atkiiirii

DECRETO N. 1.232

Autoriza o prefeito de Jequilijihojj lia a alienar
imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Je-
quitinhonha a alienar em hasta pública 137 metros qua-
drados de terreno de propriedade da Prefeitura, situa-
do no distrito de Joaima, entre as ruas Campos Sales e
Coronel Teopompo de Almeida, e confrontando com pro-
priedades de Lídio Araújo e Fileinon Dantas.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.233

Autoriza o Prefeitura de Muriaé a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mu-
riaé a abrir crédito especial da importância de cinco
contos e setecentos mil réis (5:700$000), destinado à
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aquisição, por permuta, de um caminhão "Internacional"
para os serviços da prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinirn

DECRETO N. 1.234

Autoriz0 o prefeito de Arassuaí a contrair empréstimo
interno e a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Aras-
suaí a contrair um empréstimo de 150:000$000, com par-
ticulares, podendo emitir, para o pagamento dêste, 4 pro-
missórias de 37:.500$000 cada, e mais os juros de 10 %
ao ano, com vencimentos anuais, a partir de junho de
1939, e cujo total será aplicado na instalação do serviço
de eletricidade na sede do município. Fica ainda o
Prefeito autorizado a abrir o crédito especial de ......
150:000.$000, para a execução daquele serviço.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José .líaria de Alknim

DECRETO N. 1.235

Cria Unia CSCO1(i distrital no município de
Brazópolis

O Governador do Estado de Minas Gerais resolve
criar tinia escola distrital em Candelária, município de
Bi-azópolis -

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Cristiano Monteiro Machado
51
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DECRETO N. 1.236

Autoriza, a título provisório, a cidadã brasileira Ana de
Aquirzo Sales a pesquisar jazida de minério de ferro
e 111 inéliOs associados em terrenos de sua proprie-
dade, siíuados no lugar denominado "Acuda Mundo",
no distrito e fllUfliCíJ)1O de Belo horizonte, déste Es-
tado

O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição cine lhe confere o art. 181, da Constituição
Federal ,e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e selo

prejuízo das disposiçdes legais que vierem a ser decre-
tadas, a cidadã brasileira Ana de Aquino Sales a pes-
quisar jazida de minério de ferro e minérios associados
numa área máxima de cincoenta (50) hectares de terre-
nos de sua propriedade, situados no lugar denominado
"Acaba Mundo", no distrito e município de Belo Hori-
zonte, dêste Estado, mediante as seguintes condições:

1 -- O título da autorização de pesquisa, que será
unia via autêntica dêste decreto, na forma do 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente trans-
missível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do re-
ferido Códiio.

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, nau podendo exceder á álea no
imieSitio marcada.

III A pesquisa seguirá uni plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral.

IV -O Govêrno fiscalizará a execução do plano (le
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos.

V Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
piejuzo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
e eoinpanhado de perfís geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes une
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
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inclinação e direção cio vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproxiuliada do mesmo, bem cofioOutros esclarecimentos que se tornarem necessários parao reconhecimento e apreciação da jazida.

Vi Dos minérios extraídos a autorizada sómente
Poderá utilizar-se, para análises e ensaios in dustriais dequantidades que não excedam a dez (10) toneladas naconfor

nhidade do disposto na tabela constante do arE.3.° do decreto n. 585, e 14 de janeiro de 1936, só po-demicio dispor do mais, depois de iniciada a lavra.
Vil Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,ressarcindo a autorizada danos e prejuízos (fue ocasio-na " a quem de direito, não respondendo o Governo pelasliliiitações que Possani s obrevir ao título, da oposição dosditos direitos.
Art. 2.° Esta autorização será Considerada abamido-nada, para o efeito do parágrafo Único do art. 27 doCódigo de Minas, nas seguintes Condições:1 Se a autorizada não iniciar OS t rabalhos de pes-(lui sa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados dadata do registro a (r ue alude o art. 4o dêste decreto

	

11	Se interromper os trabalhos de pesquisa, porigual espaço de tempo, salva motivo de fôrça maioi, aJUIz0 do Govêrno

	

111	Se 'i ão * apresentar o plano dos trabalhos depesquisa dentro dos três (3) primeiros me es do prazosa que Se refere o n. 1 dêste artigo.
IV - Se, findo o prazo da autorização prazo êsseque não excederá de dois (2) anos c ontados da data doreistro a que alude o art. 4.0 dêste decreto, sem ter sidorenovado, na forma do art. 20 do Código de Minas, 

nãoapresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o rela-tório final, nas condições especi ficadas no n V do ar-tigo anterior.
Art. 3.° Se a autorizada infringir o n. 1 ou o n. VIdo art. 1.0 dêste decreto, ou não se submetei. ás exi-gências da fiscalização será anualada esta autorização

na forma cio art. 28 (10 Código de Minas.
Art. 4. 1 O título a que alude o n. 1 do art. 1 . 0,P agará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis ......( 50

0$000), e só será válido, depois de transcrito no re-gistro competente a cargo do Serviço de Fomento da
produção Mm eral

	

preceitu	, cio Ministério da Agri cultura,comoa o § 1.0 do art. 81 do Código de Minas.

	

Art. S.	R evogani-se as disposições em contrário
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 miejunho de 1938.

BENEDITO VALADARFS RuimianuiIsrael Pinheiro da Silva
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DECRETO N. 1. 237

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Vicente
Bianco a pesquisar jazida dede caoliin, ocre e substân-
cias minerais associadas, em terrenos de sua pro-
priedade, situados no distrito, município e conwr-
ca de Bicas, dêste Estado

O Governador do Estado (10 Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181 da Coistitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto Te-
dral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a titulo provso1io e sem

Prejuízo das disposições legais qe vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Vicente Bianco a pesquisar
jazida de caolimn, ocre e substâncias minerais associadas
em uma área de dois hectares ,e setenta áres (2,70) (le
terrenos de sua propriedade, localizada entre o "Córrego
Público", pastos de propriedade do sr. Anterior Mendes
e o "Catesal Velho" da Família Bianco, imóveis esses
situados na zona urbana do distrito da cidade de Bicas,
dêste Estado, mediante as seguintes condições:

1	O titulo da autorização de pesquisa, que será
urna via autêntica dêste decreto, na forma do 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente trans-
missível nos casos previstos no n. 1 do art. 1i do re-
ferido Código.

II Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesqulia é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada.

III - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e SUifll)etido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral.

IV --- O Govêrno fiscalizará a execução do piano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo,
para melhor orientação da marcha dos trabalhos.

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer inforrnaçõe pedidas pelo Govêr-
rio no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geo1óicos e planta, em téla e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houvereni feito no terreno, o máximo da profundida-
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de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção cio vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida.

VI Das substâncias extraídas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de (jilanu i d ides que não exceffiiin a (iflCO (5) to-
neladas, na conformidade cio disposto na tabela cons-
iaiite do art. 30 do decreto o. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra.

VII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos (100 ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao titulo, da oposição
dos dites direitos.

Art. 2.1 Esta autorização é dada sem prejuízo do
que determina o n. VIU do ai-t. 19, do Código de Mi-
nas.

Art. 3•0 Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único (10 art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 -Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data da registro a que alude a art. 4•0 dêste decreto.

TI Se interromper os trabalhos de pesquisa por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêno.

lii - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo.

TV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que na, ) excederá de dcs (2) unos contados da data do
registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto, sem ter sido
renovado, na forma cio art. 20 rio Código de Minas, não
apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o rela-
tório final, nas condições especificadas no n. V cio ar-
tigo anterior.

Art. 4.1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será 2nulada esta autorização,
na forma da art. 28 cio Código de Minas.

Art. 50 o titulo a que alude o n. 1 cio art. 1.0, pa-
gará de sêlo a quanhia de quinhentos mil réis ......
(500m000), e só será válido depois de transcrito rio re-
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gistro competente a cargo cio Serviço de Fomento da
Produção Mineral, no Ministério da Agricultura, corno
preceitua o § 1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de

junho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.238

Autoriza, (1 titulo provisório, o cidadão brasileiro Redel-
vim Andrude a pesquisar jazida de quartzo hialino
fios lugares denondnudos "Comechas de Cima" e
"Comechas de Baixo", na Serra d0 Cabral, RO (LIS-
Irito de Joaquim Felício, município de Dimnontina,
(lês te Estado
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuiçao que lhe confere o art. 181 da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1 . 0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser deere-
ladas, o cidadão brasileiro Redelvim Andrade a pesqui-
sar jazida ria quartzo hialino em unia área de cincoenta
(50) hectares, área esta localizada nos lugares denoiiii-
nados "Comechas de Cima" e "Cornechas de Baixo", en-
tre os Rios "Preto" e "Ernhaçainha", a começar da Co-
mechas de Cima, nas proximidades do "Jucão", na Serra
do Cabral, no distrito de Joaquim Felício, município de
Diamantina, dêste Estado, mediante as seguintes con-
dições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
unia Via autêntica dêste decreto, na forma do art. 18
do Código (te Minas, será pessoal e sórnente transmissí-
vel nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do referido
Código.

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto nu
sri. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é
o indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada.
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III A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vaçao do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral.

IV O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de grle trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos.

V Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, seio
prejuzo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
fl no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
ejetaria cio Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em téla e
cópia, onde sejam indicados coro exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de (IUC houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproxiniada do IfleslilO, heiii cOlilo
outros esclarecimentos cine se tornarem necessários para
O reconhecimento e apreciação da jazida.

VI Do quartzo extraído, o autorizado sórnente p0-

(lerá se utilizar, para análises e ensaios industriais, de
quanlidades que não excedam a cinco (5) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do art.
3. 1 do decreto n. 585, de 14 (te janeiro (te 1936, só po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra.

VII - Ficam ressalvadosressalvados os interêsses (te terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 (lo
Código (In Minas, nasseguintes condições:

U- Se o autorizado não inicial' os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
(lata (10 registro a (IUC se refere o art. 4,0 dêste decreto.

Ii Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno.

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos (Te
peaqtiisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a (1110 se refere o n. 1 dêste artigo.

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não eeederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o art. 40 dêste decreto sem ter sido
renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas, nau
apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o re-
latório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior.
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Ari. 3.1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 40 o título a que alude o n. 1 do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de cem milmil réis (100$000),
e só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo rio Serviço do Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura, como preceitua
o § 1.° do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de ju-

nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.239

Autoriza o prefeito de Ubá a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ubá
a abrir crédito especial de 636$400, que se destinará a
completar a importância necessária ao pagamento de pré-
mios de seguros contra riscos de acidentes no trabalho,
em favor do pessoal operário da Prefeitura, no corrente
exercício.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RinEmo

José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 1.240
Autoriza o prefeito de Bicas a praticar diversos atos

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bicas
a praticar os seguintes atos:

a) adquirir um terreno pertencente a Antônio Go-
mes Campos e Deomar Gomes Campos, com a área de
2.485 metros quadrados (35ms. de frente por 71 ms.
de fundo), situado à rua Barão de Catas Altas, naquela
cidade, confrontando com a dita rua e com terrenos de
propriedade dos mesmos Deomar Comes Campos e An-
tônio Gomes Campos, pelos diversos lados, limitado, na

linha dos fundos, pelo córrego que corta a cidade e con-
tinuando, na linha lateral direita, com uma rua proje-
tada;

b) doir ao Estado o terreno referido, para nele
ser construido uni prédio para o grupo escolar;

e) abrir um crédito especial de 20:000$000, ne-
cessário à aquisição do imóvel em questão.

Palãco da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de ju-
nho de 1938.

PENEDJT() VALADARES Biwcino
José Maria de Alkmini

DECRETO N. 1.241

.lulorizu o prefeito de Guoxmzpá (1 abrir créditos especiais
e a desapropriar terreno

O Governador do) Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Gua-
xmipé a desapropriar, amigavelmente, por utilidade pú-
hlic:i, Unia faixa de terreno pertencente ao Padre José
luas, situada à Peaça 1.0 de Junho, naquela cidade, e
com a área de 96m2 . , podendo abrir, para êsse fim, o
crédito especial de 1 :1000O0. Fica ainda o Prefeito au-
torizado a abrir o crédito especial de 7:000$000, que se
destinar à adaptação de uni caminhão usado, de pro-
priedade da Prefeitura, em veículo adequado para trans-
porte e entrega de carne de rezes abatidas no matadouro
municipal.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES BroErno

José Maria de Alkmnim

DECRETO N. 1.242

.:rPrio o prefeito de Tréa Corações a efetuai , operações
de crédito

() (;rnado do Estado de Minas Gercis, usando
de su&s atribuições, resolve autorizar o prefeito de Três
Corações a descontar em estabelecimento bancário ter-
mos de ComflJ)rorniSSO, até a imnportállcia de quarenta e
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nove contos de réis (49:000$000), assinados por proprie-
tários de prédios cujas frentes estejam sendo calçadas.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.243

AhItOziz(j o prefeito de Fortaleza a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Forta-
leza a abrir o crédito especial de 1:200$000, destinado
ao pagamento de vencimentos no fiscal de Santa Rita
de Medina.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de ju-
nho dc 1938.

BENEDITO VALADARES Riniirno
José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.244

Auteiiz0 o paef eito de Estréia do Sul a doar terreno ci
Rede Mineira de Viação

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar ao prefeito de Es-
tréIa do Sul fazer doação, à Rede Mineira de Viação, de
moa área de 200 metros de terreno ao longo da linha,
por 00 imetros de largura, sendo 20 metros cio lado da
estação de São Félix, que vai servir àquela cidade, e 40
Icictros do lado Opôsto, terreno êsse de propriedade da
Pi-efcitura e necessário à área para a estação, casa do
pua rda-chaves ,e páteo.

Palácio da Liberdade, 20 de junho de 1938.

i3ENanITo VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkniiin
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DECRETO N. 1.245

Autoriza o prc[eito de Barbacena a abri crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bar-
harena a abrir crédito especial da importância de
20:000$000, destinado a atender às despesas de execu-
ção do mapa geográ fico do município, de acôrdo Com
os decretos-leis 311 e 88, (los governos da República e
(lo Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
.José Maria de AlkJninI

DECRETO N. 1.246

ulori:a o prefeito de Lagoa Dourada a abrii' crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas att ibuições, resolve autorizar o prefeito de La-
goa Dourada a abrir crédito especial da importância de
4:52K,',000, destinado a atendei- às despesas de execução
cio mapa geográfico do município, de acôrdo com os de-
(retos-leis 311 e 88, dos Governos da República ,e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 21 de ju-
alio de 1938.

BENEI)TTO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkiniin

DECRETO N. 1.247

a ioeizu o p refeito de Patos a abrir crédito especial

O (av ecoador do Estado de Minas Gerais, usando
(te suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pa-
Ias a abrir crédito especial da importância de 17:808$,`)00,
lesdna du a a tender às despesas (le execução do mapa
geográfico do município, de acôrdo com os decretos-
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leis 311 e 88, dos Governos da República e do Estado,
lespectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de ju-
nho de 1938.

BENEDIT O VALADARES RIBEIRO
José Mw'jn de Alkmim

DECRETO N. 1.248

Autoriza o prefeito de São Dominqos do Prata a abrir
crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Domingos do Prata a abrir crédito especial da impor-
tância de 15:000$000, destinado a atender às despesas
de execuçilo do mapa geográfico do município, de acôr-
do com os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da Re-
pública e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES Rmnnmo
José Mark de Alkmiin

DECRETO N. 1.249

Autoriza o prefeito de Elói Mendes a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Elói
Mendes a abrir crédito especial da importância de
5:865$000, destinado a atender às despesas de execu-
çõo do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos, cia República e do
Estado, respectivamente.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alk;jjn
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DECRETO N. 1.2A

Autoriza o prefeito de Corinto a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Co-
rinto a abrir crédito especial da importância de .
16:321$000, destinado a atender às despesas de execu-
ção do mapa geográfico do município, de acôrdo com
os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e
do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIaEIH0

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.251

Autoriza o prefeito de São Gonçalo do Sapucaí a abrir
crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Gonçalo do Sapucai a abrir crédito especial da impor-
tância de 9:000$000, destinado a atender às despesas de
execução do mapa geográfico do município, de acôrdo
com os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da Repú-
blica e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, eln Belo Horizonte, 21 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.252

Autoriza o prefeito de São Domingos do Prata a conceder
isenção de imposto

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Domingos do Prata a isentar do imposto de indústrias e
profissões, na parte municipal, o senhor José Miranda,
na sua atividade relativa ao serviço de usina elétrica de
Jaguarussú, naquele Município. Fica ainda o Prefeito
autorizado a isentar do mesmo imposto os proprietários
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OU efliprêSas, que se organizarem, para a exploração de
energia elétrica nas sedes das vilas, se as usinas não
dispuzerein de capacidade superior a 30 H. P.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO 'V'ALADARES Bincino
José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.253

.4uloriza o prefeito de Santa Luzia a fazer desapropriações

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, rcsolve autorizar o prefeito de San-
ta Luzia a desapropriar Uma ponte sôbre o Ribeirão
da Mata e unia faixa de terreno adjacente à mesnia, am-
bas de propriedade de José Raimundo Dias Duarte, si-
tuadas na povoação do mesmo nome, confrontando o
referido terreno, cuja área é de 199,00 x 10,00, com pro-
priedade do mesmo senhor José Raimundo, podendo ser
aberto crédito especial da importância de 12:000$000,
necessário á operação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES li ina no
José Maria de Alkniim

DECRETO N. 1.254

Autoriza o prefeNo de Mercês a conceder isenção de
postos

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mer-
cês a conceder ao senhor Pedro Guerra, por cinco anos,
isenção de impostos, exclusive o de diversões, para o
cinema de sua propriedade localizado naquela cidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de ju-
nho de 1938.

BnNEnn'o VALADARES Rmonino
José Maria de Alkiniin
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DECRETO N. 1.255

Autoriza o prefeito de São João Nepoinuceilo a abrir
crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
dc suas atribuições, resolve autorizar o 'prefeito de São
João NepoInucelio a abrir crédito especial da importân-
cia de 10:000$000, destinado a atender ás despesas de
execução do mapa geográfico do município, de acôrdo
com os decretos-leis ris. 311 e 88, dos Governos da Re-
pública e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.256

Autoriza o prefeito de Araxá a vender imóveis

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ara-
xá a vender em hasta pública dois 'prédios e terrenos
com as áreas de 42 x 27 metros e de, 30 x 18 metros, lo-
calizados, respectivamflunte, na esquina da avenida 3 de
Outubro coo! a Praça da Matriz e avenida do Rosário Com
a rua Olegário Maciel, naquela cidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VAl.DAHES Rmnimmio
José Maria de Alknmim

DECRETO N. 1.257

Autoriza a título provisório, o cidadão brasileiro Fran-
cisco Ribeiro de Carvalho a pesquisar jazida de mi-
nério (te iliaIlíJUIiéS 110 lugar denominado "Ribeirão",
localidade Castelhano, distrito de Nazaré, nmunicí pio
de São João dei Rei, déste Estado

O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal, e tendo em vista o decreto-lei ii. 66, de 14
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de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal n.
371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório, e sem

prejuizo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Francisco Ribeiro de Carva-
lho a pesquisar jazida de minério de manganês em uma
área de quarenta (40) hectares, área esta localizada no
terreno denominado "Ribeirão", localidade Castelhano,
distrito de Nazaré, município de São João dei Rei, dêste
Estado, confrontando com terrenos de Joaquim Ribeiro
de Carvalho, Francisco Evangelista de Carvalho, José
Maciel Pereira e Dorotolvo de Andrade, mediante as se-
guintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
lima via autêntica dêste decreto, na forma do parágra-
fo 4.° do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e só-
mente transmissível no casos previstos no o. 1 do art.
19, do referido Código.

IT Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder õ área no
mesmo marcada.

111 -- A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apre-
vação do govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral.

IV O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para inelhoi orientação da marcha dos trabalhos.

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuizo de quaisquer informações pedidas pelo govêrno
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfís geológicos e planta, em téla e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida.

VI -- Do minério e material extraído, o autorizado
sómente poderá se utilizar, para análises e ensaios in-
dustriais, de quantidades que não excedam a dez (10)
toneladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante do art. 30 do decreto ii. t85, de 14 de janeiro de
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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 ocasio-
nar, a quem de dieiIo, não respondendo o govérno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorzação 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 &s trabalhos de
Pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 4•0 dêste de-
creto;

it - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, saivo motivo de fôrça maior, a
juízo do govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV Se, findo o prazo da autorização, prazo êste
que não excederá de dois (2) anos, contados da data do
registro a que alude o art. 40 dêste decreto sem ter sido
renovado na forma do art. 20 do Código de Minas, não
apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o rela-
tório final, nas condições especificadas no n. V do ar-
tigo anterior.

Art. 3.1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1 .0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do artigo 23 do Código de Minas.

Art. 40 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,

pagará de sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e
só será válido depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
parágrafo 1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23

de junho de 1938.
BENEDITO VALADARES RIOEIIIO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.258
Renova contrato de arrendamento de lote de terreno

diain cri tino
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

(Ia atribuição que lhe confere o art. 181 da Constitui-
52
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ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935 e

considerando que, por falecimento de Santos dos
Santos Fonseca, arrendatário do lote diamantino n. 88,
o contrato, nos termos da legislação sob cuja vigência
foi celebrado, pode ser renovado com os herdeiros que
o requeiram no prazo legal;

considerando que o arrendatário vinha cumprindo
regularmente o contrato e que os herdeiros requereram
a renovação fl:O prazo legal;

considerando que será de bom alvitre renovar o
contrato conformando-o aos dispositivos do Código de
Minas e das leis subsequentes relativas à matéria; mas

considerando que, nos termos do art. 1.0 do decreto-
lei federal n. 66, de 14 de dezembro de 1937, será de-
cretado novo Código de Minas e que, nessas condições,
é de toda conveniência que a revisão do contrato alu-
dido seja feita já na vigência do novo Código, resolve
decretar:

Art. 1.1 Fica renovado com os herdeiros de San-
[os dos Santos Fonseca, até que seja decretado o novo
Código de Minas, o contrato cleebrado em 4 de maio de
1926 entre a antiga Delegacia de Terrenos Diamantinos
e o 5r • Santos dos Santos Fonseca, e relativo ao arren-
damento do lote diamantino n. 88.

Art. 2.1 Decretado o novo Código de Minas, os in-
teressados submeter-se-ão a revisão do contrato para Con-
formá-lo aos dispositivos do referido Código, sob pena
de ficar o mesmo rescindido, sem nenhum ônus para o
Estado.

Art. 3.1 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de

junho de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.259

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Aritô-
xii0 Moreira da Costa Ribeiro a pesquisar jazida de
diamantes em um trecho do "Rio Abaeté", e mar-
gens devolutas, no lugar denominado "Cachoeira do
Onça", no distrito e município de Tiros, comarca
de São Gotardo, dêste Estado

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-

ção Federal e tendo em vista o Decreto-Lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1 .0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuizo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Antônio Moreira da Costa
Ribeiro a pesquisar jazida de diamantes cm um trecho
de cinco (5) kilômetros do "Rio Abaeté", e mhrgens de-
volutas, no lugar denominado "Cachoeira do Onça", con-
tados, rio abaixo, a partir da Cachoeira dêste nome até
a Ilha Grande, dividindo pelos lados com terrenos per-
tencentes aos srs. Martiniano Pereira Passos e Felício
Pacheco, no distrito e município de Tiros, comarca de
São Gotardo, dêste Estado, mediante as seguintes con-
dições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
urna via autêntica dêste decreto, na fornia do § 4•0 do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sóniente trans-
missível nos casos previstos no mi. 1 do art. 19, do re-
ferido Código.

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do art. 20 do
Código de Minas, e o campo da pesquisa é o indicado
neste artigo não podendo exceder à extensão quilomé-
trica no mesmo marcada.

III - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral.

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos.

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuizo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
mio no Curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão as perfura-
ções que se houverem feito no campo de pesquisa, o
máximo da profundidade que as mesmas houverem
atingido, inclinação e direção dos depósitos ou cama-
das, que se houverem descoberto, espessura média e
área dos-mesmos , teor médio em diamante por metro
cúbico do material diarnantíferO, bem corno outros es-
clarecimentos que se tornarem necessários para o re-
conhecimento e apreciação da jazida.
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VI - Do material diarnantífero extraído, o autori-
zado sórnente poderá utilizar-se, para análises e ensaios
industriais, de quantidades que não excedam a cem (100)
metros cúb i cos, na conformidade cio disposto no art. 3.°
cio decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só podendo
dispor do mais, depois de iniciada a lavra.

VII O autorizado não poderá prejudicar o tra-
balho dos garimpeiros porventura existentes no campo
de pesquisa objeto desta autorizaç5o, desde que o re-
ferido trabalho se exerça na forma da respectiva legis-
lação (decreto n. 1.193 de 11 de novembro de 1936).

VIII - Ficam ressalvados os interêsses da navega-
ção e da flutuação no trecho do rio a que se refere a
presente autorização, sujeitando-se, portanto, o autoriza-
do, às exigências que lhe forem impostas neste sentido,
pelas autoridades competentes.

IX Ficam ressalvados os direitos de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considêrada 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 trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto.

II Se interromper os trabalhos de pesquisa por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno.

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que se refer co o. 1 dêste artigo.

IV Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data (10
registro a que alude o art. 40 dêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V,
do artigo anterior.

Art. 30 Se o autorizado infringir o n. 1, ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter à5 exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28, do Código de Minas.

Art. 4.° O título a que alude o a. 1 do art. 1.0, pa-
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis 500000),
e só será válido, depois de transcrito no registro compe-

Lente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, corno preceitua 'o

1.° do art. 81 do Código de Minas.
Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de
junho de 1938.

BENEDITO VALADABs Buimnuo
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.260

Autoriza, a título provisório, o cidadã brasileira Maria
Joaquina Nogueira a pesquisar jazida de minérios de
manganês e seus asssoc iodos, situada xw Fazenda de-
nominada "Paiol", no distrito de Capela Nova, mil-
nicípio de Santa Quitéria, comarca de Belo Hori-
zonte, dêste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
(Ia atribuição que lhe confere o artigo 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei Federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:

Art. 1 .0 Fica autorizada, a titulo provisório e sem
prejuízo das disposições legais que vierem a ser decreta-
das, a cidadã brasileira Maria Joaquina Nogueira a pes
quisar jazida de minérios de manganês e seus associados
cm urna área de cincenta (50) hectares de terrenos situa-
dos na Fazenda denominada "Paiol", no distrito de Ca
pela Nova, município de Santa Quitéria, comarca de
Belo Horizonte, dêste Estado, de sua propriedade e de
João Nogueira Braga, Pedro Nogueira Braga, Ernestina
Nogueira Braga, Rita Nogueira Braga e Maria Luzia No-
gueira Braga, casada com Luiz Gonzaga de Azeredo, me-
diante as seguintes condições:

1 - o título da autorização de pesquisa que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 40, do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sàmente
transmissível nos casos previstos no ri 	do artigo 19 do
referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é

1
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o indicado neste artigo, não podendo exceder ã área no
mesmo marcada;

III a pesquisa seguirá um piano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução 'do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Secre~
taria da Agricultura uru relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção da vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI dos minerais extraídos, a autorizada sèmente
poderá utilizar-se, para análises e ensáios industriais,
de quantidades que não excedam a dez (10) tolenadas,
na conformidade do disposto na tabela constante cio ar-
tigo 3•0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936,
só podendo dispôr do mais, depois de iniciada a lavra;

VII ficam 'ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que oca-
sionar a quem de direito, não respondendo o (iovêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao título, da opo-
sição dos ditos 'direitos.

Art. 2.1 Esta autorização será considerada aban
donada, para o efeito do parágrafo único cio artigo 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se a autorizada não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, conta~
dos da data do registro a que alude o artigo 4.°, dêste
decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o artigo 4. 0 dêste decreto, sem ter
sido renovado na forma do artigo 20 do Código de Mi-

nas, não apresentar o relatório final, nas condições es-
pecificadas no n. V do artigo anterior.

Art. 30 Se o autorizada infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1 . 0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4.1 O título a que alude o n. 1 d'o artigo 1.0,

pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500000), e só será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo cio Serviço 'de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1 .0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5.1 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
junho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.261

Autoriza o prefeito de Itaúira a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Itaú-
na a abrir crédito especial cia importância de ......
5:000$000, destinado ao pagamento do prêmio de se
guro contra acidentes de trabalho a empregados da
Prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.262

Autoriza o prefeito de Paraguassú a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de l'a-
raguassú a abrir crédito especial cia importância de
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26:000$000, para ocorrer às despesas de construção do
prédio destinado à instalação das repartições munici-
pais, na sede do município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 1.263

Autoriza o prefeito de Rio Branco a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Branco a abrir crédito especial da importância de
1:824$000, destinado ao pagamento de prêmio •de se
guro contra acidentes de trabalho a empregados da
Prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de ju
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.264

Autoriza o prefeito de Campo Belo o conceder isenção
de imposto

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cam-
po Belo a conceder a Irmãos Reis isenção, por (biS
anos, do imposto de indústrias e profissões e da taxa
de energia motora que recairem sôbre a usina de bene-
ficiamento de algodão receni-instalada naquela ci-
dade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de ju
nho de 1938.

BENEDITO TALADA11ES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

- 825 -

DECRETO N. 1.265

Autoriza o prefeito de Born Sucesso a abrir créditos
especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bom
Sucesso a abrir créditos especiais de 6:000$000 e
8:000$000, que se destinarão, respectivamente, à com-
pra da rede telefônica da cidade e de um caminhão para
os serviços da prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
.José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.266

Autoriza o prefeito de Jequetinhonha a alienar imóvel
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Je-
quitinhonha a alienar em hasta pública urna área de
terreno municipal, onde existe urna cisterna, situada a
rua "12 de Outubro", naquela cidade, confrontando com
a via pública e com propriedade de Horniindo Cunha.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.267

Autoriza o prefeito de Corinto a alienar lotes de
terreno

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Co-
rinto a alienar em hasta pública dez lotes de terreno de
propriedade da prefeitura, com a área de 300 metros
quadrados cada um, assim discriminados:

cinco lotes no quarteirão número 27, constan
tes da planta atual da cidade, confrontando com a
Avenida Belfort, coni as ruas Olegário Maciel, Tira
dentes e Silva Jardim;
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- cinco lotes no quarteirão número 28, constan-
es da atual planta da cidade, confrontando com o quar-

teirão número 27, com as ruas Silva Jardim, Campes-
tre, com Avenida Belfort e com a rua das Palmeiras.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
junho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrntm

DECRETO N. 1.268

Autoriza o prefeito de Lambari a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usandc
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Lambari a abrir crédito especial de 4:680$000, para
pagamento ao exprefeito daquele município, senhor
Luiz Lisboa, da importância correspondente à sua re
prestação nos exercícios de 1932 e 1933.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
junho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.269

Autoriza o prefeito de Extrema a alienar um imóvel
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ex,
trema a alienar em hasta pública, pelo preço mínimo
de 4:000$00, um prédio em ruínas pertencente ao mu-
nicípio, localizado no distrito de Vargem, Estado de
São Paulo, próximo à igrejinha de Santa Cruz, construi-
do em terreno de forma triangular, com dois compar-
timentos no pavilhão superior e quatro no térreo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.270

Autoriza o prefeito de Corinto a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atrbuições, resolve autorizar o prefeito de Co-
Finto B abrir crédito especial da importância de
14:800$000, destinado ao pagamento da última presta-
ção do contrato celebrado entre a Sociedade Industrial
"Hulha Branca" a aquela Prefeitura, para abasteci-
mento de fôrça e luz.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 30 de ju-
nho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmiin

DECRETO N. 1.271

Autoriza o prefeito de António Dias a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gêrais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de An
tônio Dias a abrir crédito especial de 2 :539$000, para
pagamento, à "Casa Simens", de serviços iurgeiites exe
cutados na turbina da Usina Elétrica.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
junho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.272

Autoriza o prefe ito de Itabira a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita
bira a abrir crédito especial da importância de
10:795$00, destinado a atender às des;esas de execução
do mapa geográfico do município, (te acôrdo com os
decretos-leis 'is. 311 e 88, dos governos da República
e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.° de ju-
lho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.273

Autoriza o prefeito de Rezende Costa a abrir4 crédito
suplementar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Re
zende Costa a abrir crédito suplementar à verba II - D
- 1, na importância de 507$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.' de ju-
lho de 1938.

BENEDITO VÂLADARESRIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.274

Autoriza o prefeito de Piranga a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de pi-
ranga a abrir crédito especial da importância de
13:000$000, destinado a atender às despesas de exe
cução do mapa geográfico do município, de acôrdo
com os decretosleis ns. 311 e 88, dos governos da Re
pública e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de ju-
lho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.275

Autoriza o prefeito de São João Evangelista a abrir crê-
dito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
João Evangelista a abrir crédito especial da importân-
cia de 10:925$000, destinado a atender às despesas de
execução do mapa geográfico do município, de acôrdo
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com os decretos-leis ns. 311 e 88, dos governos da Re
pública e do Estado, respectivamente

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmjm

DECRETO N. 1.276

Autoriza, a tí tulo provisório, o cidadão brasilêiro Fran-
cisco de Freitas Pitornbo (1 pesquisar jazida de mi-
ca situada entre os Rios "Urupuca" e "Noreth", no
distrito e município de Malacacheta, comarca de
Teóf i/o Oloni, dês te Estado

O Governadar do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto.Lej federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica auterizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições lega is que vierem a ser decre-tadas, o cidadã 0 brasileiro Francisco de Freitas Pitoni
1)0 a pesquisar jazida de mica numa área máxima de
cincoenta (50) hectares de terrenos situados entre os
Rios "Urupuca" e "N.oreth", no distrtito e município de
5lalacaciea, comarca de '1'ófi10 Otoni, dêste Estado,
dentro das seguintes confrontações: de um lado o rio
Urupuca, de outro, uma reta normal à direção dêste rio
e partindo do afloramento grande de quartzo próximo
às cavas grandes dos si-s. Fogaça e Rolim, e por outra
1-ela Partindo dêste mesmo afloramento e normal à di-
reção do rio Noretth, por êste rio acima até a grota
Páu d'Alho e por esta grota até o divisor do Urupuca e
Noreth e daí por outra grota funda em linha reta até
encontrar o rio Urupuca, mediante as seguintes codi-
ções:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente trans-
missível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do re-
ferido Código

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada,	na conformidade do disposto
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no art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa
é o indicado nêste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III	a pesquisa seguirá, um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido	à
aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produçã
Mineral;

IV * o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V -- na conclusão dos trabalhos de pesquisa, ein
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso dêles, o autorizado deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado, acom-
panhado de perfis geológicos e planta, em tela e cópia,
onde sejam indicados com exatidão os cortes que se
houverem feito no terreno, o máximo da profundidade
que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a in-
clinação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarelil necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - da mica extraída, o autorizado sómente pode-
rá utilizar-se, para análises e ensáios industriais, de
quantidade que não excedam a cinco (5) toneladas, na
conformidade do disposto na tabela constante do art.
3•o do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os interesses de terceira
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio
p ar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos

Art. 2.1 Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do

oCódigo de Minas, nas seguintes condições:
1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-

quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto;

II - se interromper os traball.'os de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1, dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsS
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto sem ter si-
do renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
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não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o re-
latório final, lias condições especificadas no n. V do ar-
tigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4.° O título a que alude o n. 1 do art. 1.0 pa-
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e só será válido depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua O
§ 1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de

julho de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.277

Autoriza, a título provisório o cidadão brasileiro Nelson
Alves Ferreira de Melro a pesquisar jazida de minério
de ferro e !flrfiléFlO5 associados no lugar denominado
"Rodrigo", na "Fazenda do Rodrigo", no município
de Nono Lima déste, Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-Lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Nelson Alves Ferreira de Me
lo a pesquisar jazida de minério de ferro e minérios as-
sociados numa área de cincoenta (50) hectares de terre-
nos de sua propriedade, situados no lugar denominado
"Rodrigo", na "Fazenda do Rodrigo", ia Serra do
Curral, município de Nova Lima, dêste Estado, confron-
tando com terrenos de propriedade da Cia. dai Morro
Velho, Banco Crédito Real de Minas Gerais ou herdeiros
de dr. Francisco Sales, Prefeitura de Belo Horizonte,
José Daniel e outros, mediante as seguintes coiidições



- 832

1 -O títuloi da autorização de pesquisa, que ser
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 40 do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sóniente trans..
inissível nos casos previstos no ri. 1 do art. 19 do re•
tendo Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, ria conformidade do disposto no
drt. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é O
indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo jiiarcada;

III a pesquisa seguirá um plano preestabeleci-
do, que será organizado pelo autorizado e submetido à
aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do paino de
que trata o ni'imero anterior, podendo mesma alterá-lo
para melhor orientção da marcha dos trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêr.
no no curso dêles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura uni reltói'io circunstancia do,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
e houverem feito no terreno, o máximo (ia profundida-

de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que Se tronarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - dos minérios extraídos, o 'aulonizado sómente
poderá utilizar-se, para análises e ensáios industriais,
de quantidade que não excedam a dez (10) toneladas, na
conformidade do' disposto na tabela constante do art.
3.0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII -- ficam ressalvadas os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorização é dada sem prejuízo do
que determina o n. VIII do art. 19, do Código de Mi-
nas.

Art. 3•0 Esta autorização será considerada abando-
nada, pura o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não inicar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados d
data do registro a que alude 3 nrt. 4. 1 dêste decreto;
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II - se interromper as trabalhos 'te pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de lórça maior a
juízo do Govêrno;

III se não apresentar o plano dos traoaihos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, fiundo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o art. 40 dêste decreto, seu! ter si-
do renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do l)ZO de trinta (30) dias,
relatório final, nas condições especificadas no mi. V de
artigo anterior.

Art. 4•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou , o ri.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter ás cxi
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, n:
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 50 O título a que alude o n. 1 cio art.	1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1.° do art. 81 cio Código de Minas.

Art. 6.1 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 d

julho de 1938
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.278
Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Antó-

nio Viaimu de Figueiredo a pesquisar jazida 4e mica
e seus associados no lugar denominado "Vala do
Rufirmo", no distrito de Resplendor, município de
Aijnorés, dêste Estado
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal ri. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1 .0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a sar decre-
tadas, o cidadão brasileiro Antônio Viana de Figiciredo
53
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a pesquisar jazida de mica e seus associados em uma
área de cincoenta (50) hectares de terrenos ocupados
por Rufino Alves do Nascimento, siutados à margem es-
querda do; Rio Doce, no lugar denominado "Vala do Eu
fino", no distrito de Resplendor, município de Aimorés,
dêste Estado, mediante as seguintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
urna via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4.° do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e só-
mente transmissível nos casos previstol no n. 1 do art.
19 do referido Código;

II -- esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código (te Minas e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mine-
ral;

IV - o govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo,
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêrno
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado, acom-
panhado de iperfís geológicos e planta, em tela e cópia,
onde sejam indicados com exatidão os cortes que se liou-
verem feito no terreno, o máximo da profundidade que
houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a inclina-
ção e direção do vieiro ou depósito que se houver des-
coberto, reserva aproximada do mesmo, bem como ou-
tros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - das substâncias extraídas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensáios indus-
triais, de quantidade que não excedam a cinco (5) tone-
ladas, na conformidade do disposto na tabela constante
do art. 3. 1 'do decreto n. 585, de 14 de jneiro de 1936,
só podendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra';

VII - ficam ressalvados os interesses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do ar. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:
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1 Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, rontados
da data do registro a que alude o art. 40 dêste decreto.;

II se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do govêrno;

Ill - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste 'artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Códiga de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior.

Art. 30 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas

Art 4.° O título a que alude o n. 1 do art. 1.0, pa-
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis .
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no re-

	

gistro competente a cargo do Serviço de Fomento	da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o parágrafo 1.° do art. 181 do Código de Mi-
nas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de

julho de 1938.
BENEDITO VALADARES Rinrmo
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1. 27

Autoriza o prefeito de Passas a doar imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pas-
sos a doar à União, para nele ser instalado o Stand para
o tiro de guerra local, um terreno municipal medindo
400 metros de comprimento 1)01' 20 de largura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 4 de julho
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkxlmil2m.
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DECRETO N. 1.280

Autoriza o prefeito de Aimorés a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ai-
morés a abrir crédito especial da importância de
5:000$O(lO, destinado wa pagamento de percentagens de-
vidas ao advogado da Prefeitura pela (:obranç.ç( (Ia di
da ativa.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 6 de julho
de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
.José Maria de Alkmim.

D:EJCRETO N. 1.281

Autoriza o prefe ito de Itajubá a desapropriar imóvel
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

1e suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita
jubá a desapropriar por utilidade pública duas faixas de
terrenos uma no distrito de Pirangussú, bairros de
"Antunes" e "Mouras", e outra na cidade, à Vila Pizuti,
destinadas, respectivamente, à construção de uma estra
,Ia (variante) e à construção de uma praça.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de ju-
lho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkniiin.

DECRETO N. 1.282

Autoriza o prefeito de Conceição a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, pisando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Con-
ceição a abrir os seguintes créditos:

Créditos especiais:
2:000$000, destinado a completar a abertura de uma

avenida;
2:000$000, destinado à captação do manancial do

"Capão";
2:000$000, destinado à construção de um cemitério

na Vila de Morro do Pilar;
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5:-000$000, destinado ao serviço de canalização de
água de Congonhas.

Créditos suI)lefliefltares
à Verba II - C - 2, 2:000$000;
à Verba III - A —2-- a, 5:600$000
à Verba III - B - 2, 200000;
à Verba III - B -- 6, 3:000$000;
à Verba VI - 1, 200$000;
à Verba - VIU --- 1, 500$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de Ju-

lho de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.283

Perdoa Praças do 7.° Batalhão da Fôrça Pública
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve, em homenagem à data, que
hoje se comemora, do 7.° aniversário (Ia instalação do 7.°
Batalhão da Fôrça Pública, com sede em Bom Despa-
cho, perdoar os soldados Vicente Costa de Freitas, José
Francisco dos Santos (5.°), e Sílvio Madureira dos San-
tos, daquela unidade, que se acham presos para Con-
selho de Justiça.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de ju-
lho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.284

Autoriza o prefeito de Coração de Jesí.s a adqi.iirir
imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Co-
ração de Jesús a adquirir pelo preço de 1:200$000, para
doação ao Estado, afim de nele ser construído novo
prédio para funcionamento das escolas reunidas de Je-
quitaí, um terreno (te 2.415 metros quadrados, com uma
pequena casa, de propriedade de dona Ciriaca Rabelo
Fonseca, situada à rua Espírito Santo, na sede do dis-
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frito de Jequitai, daquele município, confrontando com
a referida rua, com propriedade de Pedro Viveiros, com
terreno do patrimônio da igreja local e com a rua São
Joaquim.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmiin.

DECRETO N. 1.285

Autoriza o prefeito de lkijubcí a alienar imóvel em hasta
pública

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita-
jubá a alienar em hasta pública um lote de terreno,
pertencente ao município, naquela cidade, medindo
13m60 por 11 metros e confrontando com o tenente Jú-
lio Ximencs, com os irmãos Cabral Renó, com J. Ma-
chado e com terrenos da Prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkini,n.

DECRETO N. 1.286

Autoriza o prefeito de Juiz de Fora a permutar imóvel

O' Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Juiz
de Fora a permutar, para prolongamento da rua Oscar
Vidal naquela cidade, unia área de terreno de 84,36 me
tros quadrados, cio patrimônio municipal, confrontando
com a rua Espírito Santo, com a prefeitura e com a
Diocese, por outra área de 18,80 metros quadrados, per-
tencente à Diocese, ao lado do Palácio Episcopal, e con-
frontando com a prefeitura, com  Casa d'itália e com
a própria Diocese.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
Julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.
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DECRETO N. 1.287

Autoriza o prefeito de Nova Lima a alienar terrenos em
hasta pública

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de No-
va Lima a alienar em hasta pública terrenos do pa-
trimônio municipal, naquela cidade , com a área calcu-
lada de 129,985 metros quadrados, divindindo-os em lo-
tes que serão vendidos à medida do necessário.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 30 de
julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmiin.

DECRETO N. 1.288

Autoriza o prefeito de Salinas a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Sa-
linas a abrir crédito especial da importância de .
48:000$000, destinado a reformar o serviço de abaste-
cimento dágua da sede do município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.289

Autoriza o prefeito de Rio Branco a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Branco a abrir credito especial da importância de
25:000$000, destinado à construção de um trecho de
estrada de rodagem, ligando à sede do Município a Vila
de Barroso.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.
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DECRETO N. 1.290

Autoriza o prefeito de lia jubá a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita_
iubá a abrir crédito especial da importância de .
6:000$000, destinado ao funcionamento do serviço deestatística.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
julho de 1938.

BENEDIT O VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.291

Autoriza o prefeito de Oliveira a abrir crédito suple-
mentar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Olivei-
ra a abrir crédito supleirientar à Verba 111 - Serviços
e Obras Públicas para o serviço (le calçainento dacidade, na importância de 90:000000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmi,n.

DECRETO N. 1.292
Autoriza o prefeito de Bonfim a abrir créditos suple-

mentares
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bon-
fim a abrir os seguintes créditos suplementares:

ú Verba II - E -- 2, 15:918$800;
à Verba II	C - 2, 269$300;
à Verba V - 4, 272$500.
à Verba V - 5 - a, 200$000;
à Verba VII	2, 5:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de

julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.
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DECRETO N. 1.293

Autoriza o prefeito de Rio Espera a abrir crédito suple..
irlen lar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Espera a abrir crédito suplementar à Verba VII - 1,
na importância de 1:500$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.294
Autoriza o prefeito de Cararigoki a desapropriar imóveis

•	e a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Ga-
rangola a desapropriar, por utilidade pública, um grupo
de três casas velhas , de propriedade da Casa de Cari-
dade local, com •a área de 646m2. e localização na
Praça Santos Dumont, naquela cidade, podendo abrir
para êsse fim o necessário crédito especial até a impor-
tância de trinta contos de réis.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.295

Autoriza o prefeito de Passos a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Passos a abrir crédito especial da im portância de
50:00,0$000, destinado à aquisição de um conjunto de
trator e plainadeira para o serviço de construção e
conservação de estradas.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 30 de
julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.
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DECRETO N. 1.296

Autoriza o prefeito de São Domingos do Prata a abrir
crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Domingos do Prata a abrir crédito especial da impor-
tância de 720$000, para pagamento, ao Agente Municipal
de Estatística, dos vencimentos relativos ao corrente
exercício.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO,
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.297

Autoriza o prefeito de Jcinuória a abrir crédito especial
O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ja-
nuária a abrir crédito especial da importância de
15:000$000, destinado a restaurar o serviço de fôrça e
luz da sede do município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmirn.

DECRETO N. 1.298
Autoriza o prefeito de Itamarandiba a abrir crédito

especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Eta-
marandiba a abrir crédito especial da importância de
6:000$000, destinado à conclusão da rodovia Itainaran-
diba-Lorena.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
julho de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.
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DECRETO N. 1.299

Reconhece o senhor Guillermo Biancihi Biancili, Cônsul
Geral do Chile no Brasil e residente no Rio de Ja-
neiro, com jurisdição em todo o território déste Es-
lado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e tendo em vista o aviso número
NC1251923, 1 (32) (42), de 19 de julho do corrente ano,
do Ministério das Relações Exteriores, resolve reconhe-
cer o senhor Guiliermo Bianchi Bianchi, Cônsul Geral
do Chile no Brasil, residente no Rio de Janeiro, com
jurisdição em todo o Estado de Minas Gerais.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, 1 . 0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmimn.

DECRETO N. 1.300

Autoriza o prefeito de Três Corações a abrir créditos
suplernenlares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito muni
cipal de Três Corações, a abrir os seguintes créditos su-
plementares:

à verba II - B13 ........8 :000$000
à verba II - B4 ........5:500$000
à verba III - A131a........2:000$000
à verba III - A 1 3 1b ......3 :000$000
à verba III - A 1 3 1c ........1 :500$000
à verba III - B 1 2 ........1:500$000
à verba III - B 3 ..........1 :500$000
à verba Til - B18 ..........2:500$000
à verba V - 1 ..........1:500$000
à verba \TJ - 3 ..........200$000
à verba VII - 1 ..........1:800$000
à verba VIII - 1 ..........1:000$000
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1 . 0 de

agôsto de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmnim.



- 844 -

DECRETO N. 1. 301

Autoriza o prefe ito de Aimorés a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ai-
morés, a abrir crédito especial da importôncia de
13:874$000, destinado a atender às despesas de execu-
ção do mapa geográfico do município, de acôrdo com
os decretos..leis 311 e 88, dos Governos da República e
do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkinim.

DECRETO N. 1.302

Autoriza o prefeito de Alt caos a abrir créditos especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Al-
fenas a abrir os seguintes créditos especiais:

1:000$000, destinado ao pagamento .de prêmio de se-
guro de acidentes no trabalho a operários da Prefei-
tura;

11 :130$000, destinado a atender às despesas de exe-
cução do geográfico do município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.303

Autoriza o prefeito de Arari a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Arari
a abrir crédito especial da importância de 3:000$000,
destinado .a atender às despesas de execução do mapa
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geográfico do município, de acôrdo com os decretos-leis
ns. 311 e 88, dos Governos da República e do Estado,
respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.° (te
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alk,nirn

DECRETO N. 1.304

Autoriza o prefeito de Arassuaí a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Aras-
sui a abrir crédito especial da importância de
17 :466 $500, destinado a atender às despesas de exe-
cução do mapa geográfico do município, de acôrdo com
os decretosleis ns. 311 e 88, dos Governos da República
e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1. 0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkwini

DECRETO N. 1.305

Autoriza o prefeito de Bambui a abrir créditos especiais
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bani
buí a abrir os seguintes créditos especiais:

2:000$000, destinado à aquisição de um regulador
público;

20:00000, destinado à construção de um cemitério
municipal;

13:587000, destinado a atender às despesas de exe-
cução do mapa geográfico do município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.° de
agôso de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnirn
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DECRETO N. 1.306

Autoriza o prefeito de Bonfim a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bon-
fim a abrir crédito especial da importância de .
2.881$700 - 1.' prestação - , destinado a atender às
despesas de execução do mapa geográfico cio município,
de acôrdo com os decretos-leis 311 e 88, dos Governos
da República e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.° de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alktnitn

DECRETO N. 1.307

Autoriza o prefeito de Caeté a abrir créditos especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cae-
té a abrir os seguintes créditos especiais:

5:000$000, destinado ao pagamento do prêmio de
seguro de acidente de trabalho a operários da Pre-
feitura; .. .. .. ......

15:000$00, destinado a ocorrer às despesas de exe-
cução do mapa geográfico do município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.° de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 1.308

Autoriza o prefeito de Cararigola a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ca-
rangola a abrir crédito especial da importância de
6:500$00, destinado a atender, no corrente exercício, às
despesas de execução do mapa geográfico do município,
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de acôrdo com os decretos-leis 311 e 88, dos Gover-
nos da República e do Estado, respectivamente.

Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte 1.0, de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alknmiin

DECRETO N. 1.309

Autoriza o prefeito de Caxainbú a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ca-
xamnbú a abrir crédito especial da importância de
5:175$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os de-
cretosleis ns. 311 e 88, dos Governos da Repbúlica e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Atkir:irn

DECRETO N. 1.310

Autoriza o prefei to de Dianiantiiw a abrir créditos
especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Di_
mantina a abrir os seguintes créditos especiais:

37:352$000, destinado a atender às despesas	de
execução do mapa geográfico do município;

6 :648$000, destinado ao pagamento de prêmio de
seguro contra acidentes de trabalho a empregados da
Prefeitura;

4 :000$000, destinado a subvencionar o Ginásio Dia-
mantinense.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 1. 0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmira
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DECRETO N. 1.311

Autoriza o prefeito de Diviriópolis a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Divi-
nópolis a abrir crédito especial da importância de
6:785$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os de-
cretos_leis 311 e 88, dos Govêrnos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.312

Autoriza o prefeito de Extrema a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ex-
trema a abrir crédito especial da importância de
6:000$000, destinado a atender à 5 despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.313

Autoriza o prefeito de Figueira a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Fi-
gueira a abrir crédito especial da importância de
12:584$000, destinado a atender às despesas de exe-
cução do mapa geográfico do município, de acôrdo com
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os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e
do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1. 0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.314

Autoriza o prefeito de Figueira a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Fi-
gueira a abrir crédito especial da importância de
10:000$000, para ocorrer às despesas com o levanta-
mento da planta cadastral da cidade e estudos para os
serviços de água, luz e esgôto.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria 1e Alkmim

DECRETO N. 1.315

Autoriza o prefeito de Guarará a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Gua-
rará a abrir crédito especial da importância de
6:000000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis ns. 311 e 88, e dos governos da República
e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de AlklninI

DECRETO N. 1.316

Autoriza o prefeito de Ibirocí a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, 'usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito (te Ibi-
54



- 850 -

rací a abrir crédito especial da importância de
6:040$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôido com os de-
cretos_leis ns. 311 e 88, dos governos da República e
do Estado, respectivamente.

Palácio da Libedade, em Belo Horizonte, 1 . 0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.317

Autoriza o prefeito de Itajubá o 'abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita-
jubá a abrir crédito especial da importância de
15:015$000, destinado a atender às despesas de exe-
cução do mapa geográfico do município, de acôrdo com
os decretos-leis ns. 311 e 88, dos governos da República
e do Estado, respectivamente.

Palácio 'da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RInEmo,

José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.318

Autoriza o prefe ito d6 Itanhomí a abrir créditos
especiais

O Governador do Esatdo de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar 'o prefeito de Ita-
nhomí a abrir os seguintes créditos especiais:

14:522$000, destinado a atender às despesas de exe-
cução do fliapa geográfico do município;

12:700$000, destinado à aquisição de um caminhão
para os serviços da prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1. 1 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmiin
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DECRETO N. 1.319

Autoriza o prefeito de Itapeceiica a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita-
pecerica a abrir crédito especial da importância de
12.735$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, :respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1 .0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 1.320

Autoriza o prefe ito de Manhuassú a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ma
nhuassú a abrir crédito especial da importância de
18:000$00, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os de-
cretos-leis 311 e 88, dos governos da República e do Es-
tado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1 . 0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 1.321

Autoriza o prefeit o de Monte Sião a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Monte
Sião a abrir os seguintes créditos adicionais:
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Crédito especial:
5:000$000, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico do município.
à Verba VI - 1 ..................100$000
à Verba VI - 2 ..................400$000
à Verba —VI - 5 ................2:000$000
à verba VI - 6-a ................1 :00000O
à Verba VII - 1 ................1 :000$000
à Verba VIII - 1 ................7 :500$000

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmiin

DECRETO N. 1.322

Autoriza o prefeito de Nova Rezende a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Nova
Rezende a abrir crédito especial da importância de
7:690$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os de-
cretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RÍBEIiiO
José Marijjï de Alkrnirn

DECRETO N. 1.323

Autoriza o prefe i to de Parucatú a abrfr crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pa-
racatú a abrir crédito especial (Ia importância de
35:000$000, destinado a atender às despesas de execu-
Ção do mapa geográfico do município, de acôrdo com
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os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e
do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES Rianmo
José Maria de Alkrniin

DECRETO N. 1.324

Autoriza o prefeito de Pirapora a abrir créditos adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de sua:; atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pira-
poPa a abrir os seguintes créditos:

Créditos especiais:
2:700$000, destinado ao pagamento de prêmio de

seguro contra acidentes do trabalho a empregados da
Prefeitura;

20:885$000, destinado a atender às despesas de
execução do mapa geográfico do município.

Créditos suplementares:
à Verba 111	B - 3, 26:000$000;
à Verba III - 13 - 1, 44:000•000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de

agôsto de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de A1kniim

DECRETO N. 1.325

Autoriza o prefeito (Ir Pirapora a abrir créditos especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pira-
poro a abrir dois créditos especiais de 20:885$000 e
2:700$000, dcsUnados, respectivamente, a atender às des-
pesas com levantamento do mapa topográfico do muni-
cípio e ao pagamento (te o'êmio de seguro de acidente
no trabalho, para o pessoal operário da Prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.° de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmizn
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DECRETO N. 1.326

Au1orzjj o prefeito de Pouso Alto a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pouso
Alto a abrir os seguintes créditos:

Crédito especial:
4 :000$000, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico do município.
Créditos suplementares:

à 'Verba II	B	2, 14:442$700;
à Verba II - D, 2:20$000;
à Verba III - A - 3 - a, 6:000$000;
à Verba III - A	3 -- c, 1:200$000;
à Verba III	B - 1, 7:000$000;
à Verba III - B - 6, 300$000;
à Verba VI - 1, 100$000;
à Verba VI	2, 100$000;
à Verba VI - 4, 250$000;
à Verba VI - 3, 100$000;
à Verba VI - 5, 110$000;
à Verba VII - 1, 600$000;
à Verba VII - 2, 700$000;
à Verba VIII - 1, 3:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de

agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrntm

DECRETO N. 1.327

Autoriza o prefeito de Rio Espera a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Espera a abrir crédito especial da importância de
7:000$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com Os de-
cretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmzlm
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DECRETO N. 1.328

Autoriza o prefeito de Salinas a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Sa-
linas a abrir crédito especial de 17:000$000, destinado
a atender às despesas de execução do mapa geográfico
do município, de acôrdo com os decretos-leis 311 e 88,
dos Govêrnos da República e do Estado, respectiva-
mente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES Rlnimio
José Maria de Alkmlm

DECRETO N. 1.329

Autoriza o prefeito de Teó filo Otoni a abrir créditos
especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Teó-
filo Otoni a abrir os seguintes créditos especiais:

14:537$300, destinado ao CUSIOiO de despesas com
manutenção de boubáticos em tratamento no Pôsto de
1-ligiene;

22:584 $,7)00,, destinado a atender às despesas de exe-
cução do mapa geográfico do município

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1 . 0 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmírn

DEC1E'Ú N. 1.330

4u1oiiza o prefeito de Três Poetas a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Três
Pontos a abrir crédito especial (Ia importância de
5:810$000, destinado a atender às despesas de execu-
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Ção dO mapa geográfico do município, de acôrdo com
os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e
tio Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 deagôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmtm

DECRETO N. 1.331

Azdorjza o prefeito de Uberaba a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ube-
raba a abrir crédito especial da importância de
18:332$000, destinado a atender às despesas de execu-
ção do mapa geográfico do município, de acôrdo com
os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e
tio Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, l.° de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alknim

DECRETO N. 1.332

Autoriza o prefe ito de Varginha a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Var-
ginha a abrir crédito especial da importância de
6:965$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 deagôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmzzn
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DECRETO N. 1.333
Autoriza o prefeito de Carandaí a obrr créditos especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
d Suas at r ibuições, resolve autorizar o prefeito de Ca-
randaí a abrir os seguintes créditos especiais:

1:900$000, destinado a atender às despesas de exe-
cução do mapa geográfico do município;

700000, destinado ao pagamento de prêmio de se-
guro de acidente no trabalho a operários da Prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 deagôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmtm

DECRETO N. 1.334

O (JCflOj2hWç(Q especial de "f)op [rvios Juslino Ribei-
lO' (10 grupo escolar de Mateus Leme, inunicL

pio de Pará de Minas
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve dar a denominação especial
de "Domirmstos.Justjno Ribeiro", ao grupo escolar de
Mateus Leme, município de Pará de Minas.

Pa]ác-io da Liberdade, cru Belo Horizonte, 2 de
aôsto do 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmiin

DECRETO N. 1.335

o prefeito de Ainmorés a fazer doação ao Estado
de um lote de terras para construção da cadeia local

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar ao prefeito de Ai-
Iflm'és, doar ao Estado um lote de terras para a cons-
trução da cadeia local.

Ëste decreto entrará cm vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio (!a Liberdade, em Belo Horizonte, ao.s 2 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmi,'o
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DECRETO N. 1.33

Autoriza o prefeito do Prata a adquirir imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o p refeito do Pra-
ta a adquirir, pelo preço de 3:500$000, uma sorte de
terras de 387,200m2., para campo de aviação, situada
na Fazenda Sito José, distrito daquela cidade, podendo
ser aberto crédito especial de 4:117$000 para atender
às despesas da operação. Fica ainda o Prefeito autori-
zado a abrir crédito es pecial de 25:000$000, para com-
pra de uni caminhão Ford, modêlo 1938, que se desti-
nará a serviços da Prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3 de agôs-
lo de 1938.

BENEDITO VALADABES RIBEIRO

José Maria de Alkrnm

DECRETO N. 1.337

Autoriza o prefeito (Le Vigia a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Vi-
gia a abrir crédito especial da importância de 17:775$000,
destinado a atender às despesas de execução do mapa
geog	 arfieo do município, de côrdo com os decretos-
leis 311 e 88, dos Governos da República e do Estado,
respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3 de agôs-
lo de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria Ie Alkmlni

DECRETO N. 1.338

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Santos
de Soara !l!otos a pesquisar jazijq de cristais de ro-
cha e mica ('01 terrenos do Estado, situados no pla-
nalto denominado "7erreir0 de Pedra", no distrito
de Urucó, município de Teófilo Otoni, déste Estado
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da llribuiçã ) que lhe confere o art. 181	da Consti-
tuiçi	Federal e tendo em vista o decreto-lei federal
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n. 66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o de-
ereto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a titulo provisório e sem

prejuizo das dispoições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Santos de Souza Matos a pes-
quisa!- jazida de cristais de rocha e mica em uma área
de cincoenta (50) hectares de terrenos do Estado, si-
tuados no planalto denominado "Terreiro de Pedra", no
distrito de Urucú, município de Teófilo Otoni, dêste
Estado, limitando pelo norte, e oeste com águas ver-
tentes do Córrego Quartel; pelo sul e este com águas
vertentes do Córrego Palmital, mediante as seguintes
condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
Uma via autêntica dêste decreto, lia forma do parágrafo
4•0 do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e só-
mente transmissível nos casos previstos no fl. 1 do art.
19 do referido Código.

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
poden(lo ser renovada, ri.,[ conformidade do disposto ri
ari. 20 do Código de Minas e o campo (W pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada.

III - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral.

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trato o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos.

V -- Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidos pelo govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em téla e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de une houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida.

VI Das substâncias extraidas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a cinco (5) to-
neladas, na conformidade do disposto na tabela costan-
te do art. 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
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1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra.

VII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

J - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis () primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4.° dêste decreto.

II Se interromper os trabalhos de pesquisa por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
ju i zo cio govêrno.

HE Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo.

IV Se, inda o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
dêste decreto sem ler sido renovado, na forma do art.
20 do Código de Minas, não apresentar, dentro do prazo
de trinta (30) dias, o relatório final, nas condições es-
pecificacias no n. V do artigo anterior.

Art. 30 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VE do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na formado art. 28 do Código de Minas.

Art. 4.1 O título a que alude o n. 1 cio art. 1.0, pa-
gará de sêlo a quantia (te quinhentos mil réis (500$000),
e só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo cio Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, corno preceitua o
parágrafo 1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
agôsto de 1936.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva
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ZECB ET(0 N. 1.339

Autoriza, a titulo provisório, a cidadã brasileira JIi!
degcu'da Rodrigues de Melo a pesquisar jazida de
mica e seus associados no lugar denominado "Mos-
ro Redondo", ou "Serra do Carrapato", vertente do
"Córrego dos Evangelistas", no distrito de Coroaci,
município de Peçanha, déste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição' que lhe confere o arE. 131, da C ')nstiuti-
çãc, Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de janeiro de 1937, que revigora o decreto fe-
deral n. 371, de 8 de outubro de 1935

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a titulo provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decreta-
das, a cidadã brasileira Hildegarda Ro'drigues de Melo
a pesquisar Jazida de mica e seus associados, numa
área de cincoenta (50) hectares de terrenos devolutos
ocupados pelo sr. José Francisco, situados no lugar
denominado "(Morros Redondo", ou "Serra do Carrapa -
to", vertentes do "Córrego dos Evangelistas", no dis-
trito de Coroací, município de Peçanha, dêste Estado,
confrontando pelos lados direito, esquerdo, cima e bai-
xo, respectivamente, com terrenos pertencentes ao srs.
Joaquim Santos, Vicente Pereira, Santos Fernandes e
João Salgado, mediante as seguintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.'
do art. 13 do Código de Minas, será pessoal e sóinente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do art.	19
do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é
o indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - a Pesquisa seguirá mim PhlflO preestabelecido,
ClUe será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execeução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmosalterá-
lo, para melhor orientação da imiarcta dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízos de quaisquer informações pedidas pelo (iovêr-
no no curso deles, a autorizada deverá apresentar à
Secretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
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acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhois de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada do me ;mo, beri
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI -- das substâncias extraídas, a autorizada só-
mente poderá utilizar-se, para análises e easáios indus-
triais, de quantidades que não excedam a cinco (5)
toneladas, na confornudade do disposto na tabela cons-
tante do art. 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra;

VII - ficam ressalvadas os interesses de terceiros
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada ' aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 Se a autorizada não iniciar os traball:os de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 1.0 dêste decre-
to;

II se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

111 se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros do prazo a que
se refere o n. 1 dêste artigo;

IV Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que alude o art. 4•0 déste decreto sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias,
o relatório final, nas condições especificadas no n. V
do artigo anterior.

Art. 30 Se a autorizada infringir o n. 1 ou & n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 26 do Código de Minas.

Art. 4•0 O titulo a que alude o n. 1 do art. 1. pa-
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
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neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o §
1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, os 3 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.340

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Fausto
Machado a pesquisar jazida de mica e seus associa-
dos, no lugar denominado "Saí irinha" ou "Chá", si-
limado na serra do Safira, distrito de Poaia, mu-
nicípio de Santa Maria do Suassui, conmai'cu de Pe-
çanlia, déste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constituição
Federal e tendo em visla o Decreto-lei federal n. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1 .0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo (Ias disposições legais que vierem a ser decreta-
o cidadão brasileiro Fausto Machado a pesquisar

jazida de mica e seus associados, numa área de cincoen-
ta (50) hectares de terrenos situados no lugar denomina-
do "Safirinha" ou "Chá", na serra da Safira, na cabe-
ceira do Córrego Chá, no distrito de Poaia, municí-
pio de Santa Maria do Suassuí, comarca de Peçanha, dês-
te Estado, mediante as seguinte; condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do art. 19,
do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade tio disposto no
art. 20 (lo Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à
aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;
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IV -o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govér-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à
Secretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
2conipanhat10 de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, Ofl(le sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo (Ia profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessários
para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - das substâncias extraídas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a cinco (5) to-
neladas, na conformidade do disposto na tabela constan-
te do art. 3. 1 do decreto n. 585, de 14 (te janeiro de 1936,
só podendo dispor do mais, depois (te iniciada a lavra;

VII ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a querii de direito, não respondendo o Govêrn pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização 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 trabalhos (te pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4. 1 dêste decreto;

II se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior a
juízo do Govêrno;

III se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prri-
zo a que se refere o n. 1, dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êse
que não excederá de dois (2) anos contados da (lata do

registro a que alude o art. 4.° dêste decreto sem ter sido
renovada, na forma do art. 20, do Código de Minas, não
apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o rela-
tório final, nas condições especificadas no n. V do ar-
tigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 011 O li.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do art. 28 do Código de Minas.
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Art. 4.° O título a que alude o n. 1 do art. 1.0, pa-
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
C SÓ será válido, depois de trancrito no registro Coml)e_
tente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o §
1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3 (te agôs-

lo de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.341

Autoriza, a titulo provisório o cidadão brasileiro Paulo
Macedo Gontijo a pesquisar jazida de talenrm argen_
tif era em terrenos situados na "Fazenda do Chum-
bo", no distrito de Chumbo, município de Patos, dês-
te Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral a. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório, e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Paulo Macedo Gontijo a pes-
quisar jazida de galena argentífera em urina área de cêr-
ca de cem (100) hectares de terrenos situados na deno-
minada "Fazenda do Chumbo", no distrito de Chumbo,
município e comarca de Patos, dêste Estado, mediante
as seguintes codições:

1 - O titulo da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4.° do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómen-
te transmissível nos casos previstos no n. 1 do art. 19
d0 referido Código;

II - dentro do prazo de quarenta e cinco (45) dias,
contados pela forma adotada no n. 1 do art. 2.° dêste
decreto, devem estar realizados os trabalrhos de prospe-
cção e locada a área para a pesquisa propriamente dita,
na conformidade do parágrafo primeiro, do art. 1.° do
decreto federal n. 585, de 14 de janeiro de 1936, área

55
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essa que não poderá exceder de cincoenta (50) hectares
e que será demarcada e delimitada, respectivamente,
como mandam o art. 1.0 dêste decreto e seus parágrafos
2.° e 30;

III - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 rio Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado nêste artigo, não podendo exceder fi área no
mesmo marcada;

IV - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à. apro-
vação do govêrno, ouvido o Serviço do Produção Mine-
ral;

V - govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

VI - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pendas peloi gOvêril()
no curso dêles, o autorizado deverá apresentar à Secre-
lana, da Agricultura um relatório circunstanciado, acom-
panhado de perfis geológicos e plantas, em tela e cópia.
onde sejam indicados com exatidão os cortes que se hou-
verem feito no terreno, o máximo da profundidade que
houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a inclinação
e direção do vieiro ou depósito que se houver descober-
to, reserva aproximada do mesmo, bem como outrOs es-
clarecimentos que se tornarem necessários para o re-
conhecimento e apreciação da jazida;

VII - da galena extraída, o autorizado sómente po-
derá utilizar-se, para análises e ensáios industriais, de
qnantidades que não excedam a dez (10) toneladas, na
conformidade do disposto na tabela constante do art.
3•0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VIII ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o govêrno Pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do'
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 40 dêse decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
Juízo do govêrno;

lEI -- Se não apresentar o plano dos trabaitos de
Pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêsle artigo;

IV se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data do
registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto, sem ter si-
do renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentai-, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior.

Art. 3.° Se o autorizado infringir o; o. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4.1 O título a que alude o n. 1 do ant. 1.0, pa-
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e Só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura, como preceitua O
parágrafo 1.° do art. 81 do Código de Minas.

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Florizonte, aos 3 de
agôsto de 1938.

BaNimiro VALAIE%RES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.342

Autoriza, a título provisório, a Companhia Técnica e
Construtora, Lida., no Rio de Janeiro, a pesquisar
jazida de minério de ferro, situada no lugar denoini...
nado "Barra do Distrito de Ilumirim", no município
de Lavras, dêste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal o. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.° Fica autorizada, a título provisório e sena

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a Companhia Técnica e Construtora Ltda, no Rio
de Janeiro, a pesquisar jazida de minério de ferro, numa
área de duzentos (200) hectares de terrenos de proprie-
dade de Geraldo Claulino de Rezende e Antenor José
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Coelho, terrenos êsses situados no lugar denominado
"Barra do Distrito de Itumirim", no município de La-
vras, dêste Estado, mediante as seguintes condições:

1 - o título da autorização de pesquisa, que será
unia via autêntica dêste decreto, na forma do § 4•0 do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sômente
transmissível nos casos previstos no ii. 1 do artigo 19do referido Código;

II esta autorização vigoraráw dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é
o indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do Govêrnu, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá.lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes
que se houverem feito no terreno, o ináxinio •da profun-
didade que houverem etingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - do minério de ferro extraído, a autorizada só..
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quan.didades que não excedam a dez (10) to-
neladas, na conformidade do disposto ta tabela 585, de
14 de janeiro de 1936, só podendo dispôr do mais,
depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposlçao
dos ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorização é dada sem prejuízo do
que determina o n. VIII do artigo 19, do Código de
Minas.

Art, 3.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:
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1 se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4°, dêste de-
creto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, l)O
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que alude o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que se refere o artigo 4.' dêste decreto,
sem ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Códi-
go de Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta
(30) dias, o relatório final, nas condições especificadas
no n. V do artigo anterior.

V - se não apresentar provas de que foram satis_
feitas às exigências do n. IV do § 1.°, do artigo 2.° do
Decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro de 1937,
dentro do prazo a que refere o número anterior.

Art. 4.' Se a autorizada infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 5•0 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura, bem
como preceitua o § 1.0 do artigo 81 do Código de Mi-
nas.

Art. 6.' Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de

agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.343
Autoriza, a título provisório, a Companhia de Mineração

de Ferro e Carvão S. A. o pesquisar jazida de mi-
nério de ferro existente na fazenda "Córrego do
Meio", sito no distrito da cidade e comarca de Sa-
bard, dêste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 181 da Consti
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tituição Federal e tendo em vista o decreto.Jei federal
n. 66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o de-
creto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a Companhia de Mineração de Ferro e Carvão S.
A. a pesquisar jazida de minério •de ferro numa área
de quatrocentos e cincoenta e cinco (455) hectares de
terrenos situadas na fazenda "Córrego do Meio", de
propriedade da Bra'silianischc Bergerks und Huttengessel-
lschaft m. b. H.5, no distrito 'da cidade e comarca de
Sabará, dêste Estado, confrontando com terrenos de
propriedade de Américo Ferreira da Silva, da Cia. Mor
ro Velho e com os imóveis denominados "Rocinha", "Se-
gredo" e "Pompeu", mediante as seguintes condições:

1 - o título da autorização de pesquisa que será
urna via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4.°, do artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e só~
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo
19 do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III a pesquisa seguirá um plano Preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o govêrno fiscalizará a execução da plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha (los trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêrno
no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes
que se houverem feito no terreno, o máximo da profun-
didade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI do minério de ferro extraído, a autorizada só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a dez (10) tone-
ladas, na conformidade do disposto na tabela constan_
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te do artigo 3.1 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispôr do mais, depois de iniciada a
lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se a autorizada não iniciar os trabalhos de l)eS
quisa identro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o artigo 4.°, dêste de-
creto;

II - se interromper Os trabalhos de pesquisa, P01
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôm'ça maior, o
juízo do govêrno;

III se não apresentar o plano dos trabalhos (te
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que alude o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que se refere o artigo 4.0 êste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior;

V - se não apresentar provas de que foram satis
feitas às exigências do n. IV do parágrafo 1. do artigo
2.° do decretolei federal n. 66, de 14 de dezembro de
1937, dentro do prazo a que refere o número anterior.

Art. 3.1 Se a autorizada infringir o o. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 10 título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará mie sêlo a qantia de quinhentos mil réis .
(500$000), e só 'será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o parágrafo 1.° do artigo 81 do Código de Mi-
nas.

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de

agôst'o de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva
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DECRETO N. 1.344

lutoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Paul'
de Freitas Castro a pesquisar jazida de mica e minez'ais associados era terrenos de sua propriedade,
situados no lugar (denominado "Arranca Tóco", dis-
trito de Calambóo, município e comarca de Piran.
ga, dêste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181 da Constitui..
Vão Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fe
dera! n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Paulo de Freitas Castro a
pesquisar jazida de mica e minerais associados, numa
área de quinze (15) hectares de terrenos de sua proprie-
dade situados no lugar denominado "Arranca Toco",
listrito de Calambáo, município e comarca de Piranga,
dêste Estado, mediante as seguintes condições:

1 - o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4•0 doartigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sômente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19
do referido Código;

II - esta autorização vigorará Por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação -do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
copia, onde sejam indicados com exatidão os cortes
que se houverem feito no terreno, o máximo da profun-
didade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
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a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - das substâncias extraídas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a cinco (5) to-
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons
tante do artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispôr do mais, depois de iniciada
a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir aio título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4.°, dêste de-
creto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III -- se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1, dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto sem ter
sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de ML
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior.

Art. 3.1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do artigo l.,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério -da Agricultura, como
preceitua o § 1. 1 do artigo 81 do Código de Minas.
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Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.345

Autoriza, o título provisório, o cidadão brasileiro Arlin-
do de Oliveira Magalhães a pesquisar jazida de minérios

de manganês, ferro e aluminio em terrenos de sua
propriedade, situados no lugar denominado "Lavras
do Romão", no ldisirito e município da cidade de
Mariana, déste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181, da Consti-
tuição Federal e tendo em vista o decreto_lei federal
n. 66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o de-
creto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a cidadão brasileiro Arlindo de Oliveira Maga-
lhães a pesquisar jazida de minérios de manganês, ferro
e alumínio, numa área de cincoenta (50) hectares de
terrenos de sua propriedade, situados no lugar denomi-
nado "Lavras do Romão", no distrito da cidade e muni-
cípio de Mariana, dêste Estado, dentro das seguintes
confrontações: córrego da Rocinha, serra de Antônio
Pereira, córrego do Mata-Mata e a estrada velha de Antô-
nio Pereira, mediante as seguintes condições:

1 o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4o, do artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e só -
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do ar-
tigo 19 do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do govêrno, ouvido o Serviço do Produção Mi-
neral;
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IV o govêrno fiscalizará a execução cio plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêrno
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se
cretaria da Agricultura um relatório ciretin stanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, cm tela e
cópia, onde sejam indicados COflI exatidão os cortes
que se houverem feito no terreno, o máximo da profun-
didade que houverem atingido os trabalhos de pes-
quisa, a inclinação e direção do vieiro ou depósito que
se houver descoberto, reserva aproximada do mesmo
bem como outros esclarecimentos que se tornarem ne-
cessários para o reconhecimeiito e apreciação da jazida;

VI dos minérios extraídos, o autorizado sômente
poderá utilizar-se, para análises e ensaios industriais,
de quantidades que não excedam a (10) toneladas, ia
conformidade do disposto na tabela constante do artigo
3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só
podendo dispôr do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses (le terceiros
ressarcindo o autorizado danos e prejuizos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições;

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4.°, dêste de-
creto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, 1)1-azo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o artigo 4.° custe decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 cio Código •de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior.

Art. 3.1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0, dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28 do Código de Minas.
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Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o parágrafo 1.° do artigo 81, do Código de
Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de

agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.340

Abre crédito especial de 201:600$000 para pagamento
a Trajano Medeiros e Cia.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e tendo em vista a autorização cons-
tante do artigo 1.° da lei número 90 de 29 de setem-
bro de 1936, resolve abrir um crédito especial de reis.
201:600$000 (duzentos e um contos e seiscentos mil
réis) para pagamento a Trajano de Medeiros e Cia,.
por fornecimentos feitos ao antigo Departamento de Ele'
tricidade de Belo Horizonte.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Ovídio Xavier de Abreu

DECRETO N. 1.347

Autoriza o prefeito de Pedro Leopoldo a alienar Imóvel
em hasta pública

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pe-
dro Leopoldo a alienar em hasta pública um lote de
terreno, de 308 metros quadrados, confrontando com as
ruas Herbster e Comendador Antônio Alves, naquela ci-
dade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 d
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.348
44liiorjza o prefeito de Pouso Alio a efetua, a permuta

de um terreno
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pou
so Alto a permutar um terreno de propriedade da Pre
feitura, com 6 metros de frente por 24 de fundo, con-
frontando com Joaquim Araújo Guimarães, com a
rua que parte do largo de São Sebastião e termina na
plataforma da estação da Rede Mineira de Viação, e
com Antônio e Emídio de Lucas, naquela cidade, por uma
faixa de terreno de 5 metros de largura por 34,Ins30 de
fundo, confrontando com o terreno do Fórum, com Ber-
nardino, filho de d. Tereza F. Silva, com Manuel José
Guimarães e com Emídio de Luras, proprietário da refe,,
rida faixa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, li de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES Rmaamo
José Maria de Alkmi,n

DECRETO N. 1.349
Au(orzu, a título provisório, o cidadão brasileiro José

de Souza Coelho a pesquisar jazida de mica eizz
terrenos devolutos, situados no lugar denominado
"Medonho", no município de Figueira do Riot Dôce,
dêste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 181 tia Consti-
tuição Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório, e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro José de Souza Coelho a pes
quisar jazida de mica numa área de cincoenta (50) he-
ctares de terrenos devolutos, situados no lugar denomi-
nado "Medonho", no município de Figueira do Rio
Dôce, deste Estado, confrontando ao nascente, norte,
poente, sul, respectivamnente com o córego Serafina, Rio
Suasul Pequeno, vertentes do Córrego Apaga-Luz e o já
citado Córrego Serafina, mediante as seguintes condi-
ções:
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1 - o título da autorização de pesquisa, que será
umn via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4.', do artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e só
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do ar
tigo 19 do referido Código;

II esta autorização vigorará por dois (2) qnos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anteriOr, podendo mesmo alterá-lo,
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atigido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá
rios para o reconhecimento e apreciação da jazira;

VI - da mica extraída, o autorizado sômente po-
derá utilizar-se, para análises e ensaios industriais, de
quantidades que não excedam a cinco (5) tolenadas
na conformidade do disposto na tabela constante do
artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936,
só podendo dispôr no mais, depois de iniciada a lavra:

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuizos que ocasio
nar a quem de direito, não respondendo o govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da -oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o artigo 4.°, dêste de
creto;
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II -- se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do govêrno;

III se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere , o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo (Ia autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que alude o artigo 4.°, dêste decreto seio tei
sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de Mi
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior.

Art. 3.° Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1., dêstc decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anualada esta autori-
zação, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o parágrafo 1.° do artigo 81 do Código de Mi-
nas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio (la Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de
agôsto de 1938.

BarEDITo VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.350

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Seleme
lutei a pesquisar jazida de mica em terrenos devo
lutos situados nas cabeceiros do "Ribeirão do Bu-
gre" e do "Córrego do Cândido", no distrito e mu-
nicípio de Figueira e comarca de Peçanha, dêste
Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,
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DECRETA:
Art. 1 . 0 . Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas o cidadão brasileiro Seleine 1-lilel a pesquisaiJa-
zidas ' de mica em cincoenta (50) hectares de terrenos
devolutos situados nas cabeceiras do 'Ribeirão do Bu-
gre", e do "Córrego do Cândido", no distrito e muni-
cípio de Figueira e comarca de Peçanha, dêste Estado,
mediante as seguintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágra-
fo 4. 1 do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e
sàmente transmissível nos casos previstos no n. 1 do
art. 19 do referido Código;

II Esta autorização vigorará por dois (2) anos.
podendo ser renovada, na conformidade do disposto
no art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá um plano preestabeleci..
do, que será organizado pelo autorizado e submetido à
aprovação do govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;

IV - O govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Secreta-
ria da Agricultura uma relatório circunstanciado , acom-
panhado de iperfís geológicos e planta, em tela e cópia,
onde sejam indicados com exatidão os cortes que se
houverem feito no terreno, o máximo da profundidade
que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a in-
clinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada cio mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - Da mica extraída, o autorizado sàmente pode-
rá -utilizar-se, para análises e ensaios industriais, de
quantidades que não excedam a cinco (5) toneladas, na
conformidade do disposto na tabela constante do art.
3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só po-
dendo dispôr de mais, depois de iniciada a lavra;

VII Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao titulo, da opo-
sição dos ditos direitos.
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Art. 2.. Esta autorização será considerada aban-
donada para o efeito do parágrafo único do art. 27 cio
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciai os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) Primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 4.' dêste de-
creto;

T Se i Lcmomper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de iempo, salvo motivo de fôrça maior,
a juízo do Governo;

III -- Se não apresentar o plano dos trabalhos de
Pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que alude o art. 4. ' dêste decreto sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V
do artigo anterior.

Art. 3.'. Se o autorizado infringir o n. 1, ou o
n. IV do art. 1. dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção na forma do art. 28 cio Código de Minas.

Arl . 40 O título a que Judea o n. 1 do art . 1 .,
pagará 'de sêlo a quantia de quinhentos mil (500$000),
e só será válido depois (Te transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura, como preceitua
o parágrafo 1.0 cio art. 81 do Código de Minas.

Art. S. 	Revogam_se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12

de agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES Bmnamo.
Israel Pinheiro da Silva.

DECRETO N. 1.351
Autoii:o, o lítu!o Provisório, o cidadão brasileiro Luiz

de Souza Coelho a pesquisar jazida de znirldrj (,3 deInímganés, fím'o e USSOCi(d'Js elo terrenos de Sua
propricdO(Je .silU(tdOs no lizyar denominado "Caiu p.cms
Altos", no distrito de Prcifinlmc; municípij (te !hiá,
Co/narco de ,4raxcj, déste Estudo.

O' Governador do Estado (Te Minas G p ruis, usando
da atribuição que lhe confere o art. 18, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decretojej federal n.
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66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0. Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Luiz de Souza Coelho a pes-
quisar jazida de minérios de manganês, ferro, e associa-
dos, numa área de ciiicoenta (50) hectares de erre
nos de sua propriedade, situados no lugar denominado
"Campo,,; Altos" , no distrito de Pratinha, município de
lbiá, comarca de Araxá, dêste Estado, dentro das se-
guintes confrontações: córregos Barreiro e Limeira e
cêrca de arame das divisas com Orlando de Paula Le-
mos, e mediante as seguintes condições:

--- 0 título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4.° do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e só..
mente transmissível, nos casos previstos no n. 1 do art.
19 do referido Código;

II Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa
o indicado neste artigo, não podendo exceder à área do
mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - Na iconcIusão dos trabalhos de pesquisa , seio
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo (jovêr~
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura, uni relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela c
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
inclinação e direção (lo vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, hei
como outros esclarecimentos que se tornarem neces,,,.
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - Dos min'érios extraídos, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, (IC quantidades que não excedam a dez (10) to-
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante do art. 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispor do mais , depois de iniciada
ii
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VII Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,

ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio_
sionar a quem de direito, não respondendo o Govêrno
Pelas limitações que possam sobrevir ao título, da opo-
sição dos ditos direitos.

Art. 2.°. Esta autorização é dada sem prejuízo do
que determina o n. VIII do art. 19, do Código de
Minas.

Art. 30• Esta autorização 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 trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4.° dêste de-creto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1, dêste artigo;

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que alude o art. 40 dêste decreto sem
ter sido renovado, na forma do art. 20 do Código de
Minas, não apresentar dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
o. V (lo artigo anterior.

Art. 4. 1 . Se o autorizado infringir o n. 1, ou o n.VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-gências da fiscalização, será anulada esta autorização
na forma (lo art. 28 do Código de Minas.

Art. 50	o título a que alude o n. 1, do art. 1.,pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, comopreceitua o parágrafo 1.0 do art. 81 do Código deMinas.

Art. 6.°. Revogam_se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade , em Belo Horizonte, aos 12de agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO,
!srj Pinheino da Silva.
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DECRETO N. 1. 352

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Ricar-
do Marlins do Nascimento a pesquisar jazida de
turmolinas e associados em terrenos de suo pro-
priedade, situados xw lugar denominado "Pedra Bo-
nita", distrito de Lajãio, município de Itanhomí, co-
marca de Caratiitçja, dêste Es tacto.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181, da Consti-
tuição Federal e tendo em vista o decreto-lei federal
n. 66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o de-
creto federal, ii. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1. ' . Fica autorizado, a GRilo provisório e

sem prejuízo das disposições legais que vierem a ser
decretadas, o ci (ladíio bcasileiro Ricardo Martins ilo
Nascimento a pesquisar jazida de turmalinas e associa-
dos em uma área de ciricoenta (50) hectares, área esta
localizada em terrenos de sua propriedacli, sit,jado
no lugar denominado 'Pedra Bonita", distrito de Lajão,
município de Itanhomi, comarca de Caratinga, dêste Es-
tado, confrontando com terrenos ocupados por Antônio
Firmino, Manuel Luiz, Francisco Pinto e Antônio Mar-
tins, mediante as seguintes condições:

1 - O título do autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica diste decreto, na forma do paráfafo
40 do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do sri.
19 do referido Código;

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
Podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art . 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é O
Indicado neste artigo, não podendo exceder a área no
mesmo marcada;

III -- A pesquisa seguirá um plano preestabeleci-
do, que será organizado pelo autorizado e submetido à
aprovação do govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;

IV - O govêrno fiscalizará a execução do p1an
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo dc quaisquer informações pedidas pelo govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à
Secretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e

cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
e houverem feito no terreno, o máximo da profundi-

dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada do mesmo , bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - Dos minerais extraídos que constituem objeto
desta autorização, o autorizado só poderá utilizar-se de
pequena quantidade para ensaio industrial, só podendo
dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio
nar a quem de direito, não respondendo o govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.°. Esta autorização será considerada aban-
donada, para efeito do parágrafo Único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, conta-
dos da data do registro a que alude o art. 4.° déste
decreto;

II -- Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
u1zo do govêrno;

III Se não apresentar o plano dos trabalhos
de pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do
prazo a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - Se, findo o prazo da autorização , prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o art. 4.* dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do art. 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V, do artigo anterior.

Art. 3.°. Se o autorizado infringir o n. 1 ou o
n. VI do art. i .° dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4°. O título a que alude o ii. 1 do art. 1.0,

pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis .
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da Agricultura, como
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preceitua o parágrafo 1. do art. 81 do Código de
Minas.

Art. 5 1 . Revogamse as dispo•siçõe eia contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17

agôsto de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Isi'ael Pinheiio da Silva.

DECRETO N. 1.353

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Elias
Miguel Mawsad a pesquisar jazida de mica em ter-
rua denoiniriacias "São Gabriel", situadas ilO muni-cípio de Rio Preto, dêste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de atribuição que lhe confere o ar[ . 181, da Constitui -
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fe-
deral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decreta-
das, o cidadão brasileiro Elias Miguel Massad a pesqui-
sar jazida de mica em uma área de três (3) hestares de
terras denominadas "São Gabriel", de propriedade de
Eivino Alves Duque, situadas no município de Rio Pre-
to, dêste Estado, mediante as seguintes condições:

1 - O título da' autorização de pesquisa, que será
urna via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do
art. 18, do Código de Minas, será pessoal e sómente trans-
missível nos casos previstos no ri. 1 do art. 19 do refe-
rido Código;

II - esta' autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo, ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 da Código de Minas, e o campo da pesquisa é o
indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvida o Serviço da Produção Mine-
ral;

IV o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos pesquisa, sem pre-
juízo de quaisquer informações pedalas pela Governo no
curso deles, o autorizado deverá apresentar a Secretaria
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da Agricultura uni relatório circunstanciado, acompanha -
do de perfis geológicos e planta, em tela e cópia, onde
sejam indicados com exatidão os cortes que se houverem
feito no terreno, o máximo da profundidade que hou-
verem atingido os trabalhos de pesquisa, a inclinação e
direção do vieiro ou depósito, que se houver descoberto,
reserva aproximada do mesmo, bem como outros escla-
recimento que se tornarem necessários para' o reconhe-
cimento e apreciação da jazida;

VI - da mica extraída, o autorizado sóinente poderá
utilizar-se, para' análises e ensáios industriais, de quanti-
dades que não excedam a cinco (5) toneladas, na con-
formidade do disposto na tabela constante do art. 3.
do decreto ri. 585, de 14 de janeiro de 1936, só podendo
dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII fica'ni ressalvadas os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e Prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitaçães que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo Único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

-- Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 4.° dês-te decre-
to;

11 - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
e. que alude o ii. 1 dêste artigo;

IV se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois '(2) anos contados da data do
registro a que se refere o a-rt. 4•0 dêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do .art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final nas condições especificadas rio ti. V, do
artigo anterior.

Art 3.° Se o autorizado infringir o ri. 1 ou o ii. VI
do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exigên-
cias da fiscalização, será anulada' esta autorização, na
forma, do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 o título au que se alude o n. 1 do art. 1.•
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500t000), e só será válida, depois de transcrito no re-
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gitro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1.0 do art. 81, do Código de Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1

de agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

1srel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.354

Autoriza, d título provisório, a firma J. R. Azeredo a
pesquisar jazida de laica, coluiabi»,, rutilo e ciani,
tu em terras denominadas, "Cuxunibú", no distrito
de Bom Jardim, município de Andrelândio, dést
Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constituição
Federal e tendo em vista o Decreta-lei federal II. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
n. 371, de 8 de outubro de 1935, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e sem
prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a firma individual J. R. Azeredo a pesquisar ja-
zida de mica, columbita, rutilo e cianita nunca área má-
xima de cicoenta (50) hectares de terras, áreLi essa
localizada no imóvel denominado "Caxambú" de proprie-
dade do sr. Rachid José Abrabão, sita à margem esquer-
da do rio Grande, rio distrito de Bom Jardim, municL
pio de Andrelândia, dêste Estado, mediante as seguintes
condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do 4.' do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente trans-
missível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do refe-
riuo Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é O
indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à a pro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;
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IV -- o Govêrno fiscalizasá a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo altera-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer iufor:nações pedidas pelo Govêrno
no curso dêles, o autorizado deverá apresentar à Secreta
ria da Agricultura um relatório circunstanciado, acompa-
nhado de perfis geológicos e planta, em tela e cópia, onde
sejam indicados cem exatidão os cortes que se houverem
'eito no terreno, o máximo da profundidade que houve-
rem atingido Os trabalhos de pesquisa, a inclinação e di-
reção do vieiro ou depósdo que se houver descoberto,
reserva aproximada do mesmo, bem como outros escla-
recimentos que se tornarem necessários para o reconhe-
cimento e apreciação da jazida;

VI - da substâncias extraídas, a autorizada sómente
poderá utilizar-se, para análises e cosidos industriais, de
quantidades que não excedam as estipuladas, na tabela
constante do art. 3•0 do decreto n. 585, de 14 de janei-
ro de 1936, só podendo dispor do mais, depois de mi-
nada a lavra;

VII - ficam ressalvadas os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasio
nar a quem de direito, não res pondendo o Govêino pe-
las limitações que possam sobrevir ao titulo, da oposi-
ção dos ditos direitos

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
<lata do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

Iii - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

1V - se, findo o prazo de autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data
cio registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior.

Art. 3. 1 Se a: autorizada infringir o n. 1 ou o n. VI
da art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exigên-
cias da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma, do art. 28 do Código de Minas.
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Art. 4.1 O título a que alude o n. 1 do art. 1.', pa-
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e só será válido depois de transcrito no registro cnn
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério (Ia Agricultura, como preceitua o §
1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5,0 Revogara-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13

de agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES HIIIEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.355

Autoriza , a título provisório, a cidadã brasileira Teresa
Gonçalves Nogueira a pesquisar jazida de lniüério
de ferro no lugar denominado "Candú" situado na
Serra do Feche de Funil e pertencente ao distrito
de Brumudjnho município e cornarccn de Bonfim,
déste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decreta-
das a cidadã brasileira Teresa Gunçalves Nogueira a pes-
quisar jazida de minério de ferro cru uma área de cêrca
de quarenta (40) hectares de terrenos de sua propriedade
exclusiva, sita no distrito de Brumadinho, município e
comarca de Bonfi'm, dêste Estado, no lugar denominado
"Candú", junto à linha divisória dos municípios de Bon-
fim e Pará de Minas, mediante as seguintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo4•o do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e só-
mente tranmissível nos casos previstos no n. 1 do art.
19 do referido Código;

lI - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do art. 20 do
Código de Minas, e o campo da pesquisa é o indicado
nêste artigo, não podendo exceder à área rio mesmo mar-
cada;
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III	a pesquisa seguirá um piano preestabelecido,
que será organizado pela autoriza, e submetido à apro-
vação do govêrno ouvido o Serviço da Produção Mine-ral;

IV - o govêrno fiscalizará a execução do plano
de que se trata o número anterior, podendo mesmo ai
terá-lo, para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
Prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêr-
no no curso deles, a autorizada deverá apresentai' à
Secretaria da Agricultura, um relatório circunstancjado
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
Se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a

inclinação de direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto , reserva aproximada do mesmo, bem COLHOoutros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apresentação da jazida;

VI - do minério de ferro extraído, a autorizada só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensáios indus-
triais, de quantidades que não excedam a dez (10) tone-
ladas, na conformidade do disposto na tabela constante
do art. 3•0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936,
só podendo dispor do mais, depois de iniciada a la-
vra;

VII - ficam ressalvados os interesses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem de direito, não respondendo o govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 (lo
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se a autorizada não iniciar os trabalhos de
Pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
ia data do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, Por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, à
juízo do govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primieros meses, do prazo

que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que Se refere o art. 4. dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do art. 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
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dias, o relatório finaL nas condições especificadas na
i. V do artigo anterior.

Art. 3.1 Se a autorizada infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submetei as exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma cio art. 28 do Código de Minas.

Art. 4.1 O título a que alude o n. 1 do art. 1.°, pa
gará de sêlo a quantia de quinLentos mil réis (500$000),
e só será válido depois de transcrito no registro compe-
tente, a cargo cio Serviço de Fomento da Produção Mine-
ral, do Ministério da Agricultura, corno preceitua o pa-
rágrafo l.° do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13

de agôsto de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.356

Autoriza o prefeito de Arassuuí a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Arassuaí, a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
25:000$000, destinado à desapropriação de terreno

e construção de prédio para funcionamento da Usina
Elétrica.

Créditos suplementares:
à Verba II - B	1 e 2 .. .	8:000$000
à Verba IV	A -- 1 ......4:190$500

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

k.sé Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1. 357

Autoriza o prefeito de Alto Rio Doce abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Alto
Rio Doce a abrir os seguintes créditos aidicionais:

893 -

Crédito especial:
3:00$000, para pagamento da 1. prestação do le-

antamento do mapa geográfico municipal.
Créditos suplementares:

à Verba III - A - 2 - e	4:500$000
à Verba III	A - 2 - d	4 :500$000
à Verba III - A - 2 - g 800$000
à Verba III - B - 3 ......1 :500$000
à Verba III - B - 4 ...... 4 :500$000
à Verba III - B - 7 ....... . 200000
à Verba V - 4 ..........1:000$000

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte , 20 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Álkmim.

DECRETO N. 1.358

Autoriza o prefeito de Extrema, a abrir crédito suple-
mentar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ex-
trema a abrir crédito suplementar à Verba II -- F --- 2
- a, na importância de réis, 250$000.

Palácio (la Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.359
Autoriza o prefeito de Rezende Costa a abrir crédito

suplementar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Re-
zende Costa a abrir crédito suplementar à Verba VII
1, na importância de 3:000$000.

Palá'jo da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de
gôsto ce 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkminl.
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DECRETO N. 1. 360

Autoriza o prefeito de Varginha a abrir créditos
adicionais

O Governa rdor do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Var-
Hinha, a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
30:000$000, destinado à aquisição de um automóvel

e de um caminhão para os serviços municipais.
Créditos suplementares:

à Verba III - A - 3	c ...	5:000$000
à Verba V - 6 ............3:000*000
à Verba VII ............5:000*000
Palácio da Liberdade, eni Belo Horizonte, 20 de

aôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alk!nin?.

DECRETO N. 1.361

Aprova contratos celebrados pelo prefeito municipal de
Juiz de Fora e autoriza a abertura de crédito es-pecial.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve:

Art. 1.". São aprovados os seguintes contratos
celebrados pelo prefeito de Juiz de Fora, por escrituras
públicas, todas lavradas em 24 de dezembro de 1937
p01 tabeliães daquela cidide:

a) de fis. 82, do livro 210, do 2. 1 ofício, vendas,
que o dr. Alfredo Ferreira Lage faz, à Prefeitura, de
uma área (lc 25,300012. mais ou menos, sita na cidade
de Juiz de Fora, dividindo com as Estradas de Ferro
Central do Brasil e Leopoldina, dom a rua de S. Se-
bastião, com d. Adélia de Barros Guimarães e filhos e
com sucessores (te José Carneiro Pinto;

b) de fls. 123, do livro 19JA, do 4•0 ofício, venda
que José Rodrigues Ladeira e sua mulher fazem, à Pre-
feitura, de um terreno sito na cidade de Juiz de Fora,
dividindo com o rio Paraibuna, com Amadeu Heli e com
herdeiros de João Garcia e cortado pela rua Marechal
Setembrino de Cai-valho; e

C) opção, conforme escritura lavrada no Cartório
do 3.° ofício, no livro a. 13, fis. 76, para que a Pre,-
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leitura compre de d. Constança Vidal Lage Valadares
lodos os terrenos de propriedade desta sitos na cidade
de Juiz de Fora entre a Estrada de Ferro Cenrtral do
Brasil, a rua de São Sebastião, o rio Paraibuna e a rua
Benjamin Constant, à margem direita dêsse rio, e tam_
ém à margem esquerda, entre o rio e a Leopoldina

Railway.
Art. 2. 0 . E' o prefeito de Juiz de Fora autoriza-

do a efetuar a compra que lhe assegura o contrato de
opção referido na letra "e" do artigo 1.0 dêste decreto,
e a abrir o crédito especial de réis 150:000*000, para
pagamento, no corrente exercício, das prestações dos
compromissos assumidos, sendo 50:000*000 ao doutor
Alfredo Feri-eira Lage e 100:000*000 a d. Constança
Vidal Lage Valadares.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de
agôsto de 1938.

BENEnIT0 VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Atkinjrn.

DECRETO N. 1.362

Autoriza o prefeito de Eloi Mendes a firmar contrato

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Eloi
Mendes a firmar contrato coni o "Clube de Eloi Men-
des", para arrendamento de parte do prédio de proprie-
dade dêste, nos termos da minuta constante de proces-
so do Departamento de Assistência aos Municípios, e
arquivada na Secretaria do Interior.

Palácio da Liberdade , em Belo Horizonte, 20 de

]ENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alknmij,i,

DECRETO N. 1.363

Antori za o prefeito (te Eloj Mendes a abrir créditos
adicwrzujs

(i Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de SU:s atribuições, resolve autcrizar O prefeito de EIoi
Mendes a abrir os seguintes créditos adicionais:
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Crédito especial:
15:1000$000, para pagamento antecipado do arren-

damento do prédio para instalação da Prefeitura;
Créditos suplementares:

à Verba III -- A -- 2 - a	5:00O,000;
à Verba III - A	2 --- b .	1:000$000;
à Verba 111	A	2	e ..	1:000006;
à Verba 111	B -	3 ......1 :000$000;
à Verba III - 13 - 4 . .	18:00$000;
à Verba III - R -- 5 ......9:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 dc
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO,
José Maria de Alkmizn.

DECRETO N. 1.364

Autoriza o prefeito de Formiga a alienar terrenos
O Governador do Estado dc Minas Gerais, usai:i.

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de For-
miga a alienar, em hasta pública, 73 lotes de terreno per-
tencentes ao patrimônio municipal, com a área total de
1.374,m2 61 e valor mínimo tproxiniado de

85:368170 todos localizados na sede do município,, e
situados nas Praças do Cemitério e cia Fábrica, ruas
Santo Antônio, Quartéis, Tomé e nas zonas da Praia,
do Matadouro velho e da Cadeia, sendo que nestes dois
últimos, inclusive prédios construídos em ditos terre-
nos, devendo o total apurado na alienação ser emprega-
do na reconstrução da rodovia que liga à sede o distri-
to de Pains, daquele município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de
gôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIREifiO.

José Maria de Alkrnim.

DECRETO N. 1.365

A.itoriza o prefeito de Vigia a abrir crédito especa
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Vi-
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gia a abrir crédito especial da importância de 4:000$000,
destinado ao custeio das despesas de delimitação das
zonas urbanas e suburbanas tia cidade e das vilas do
município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de
agsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmiin.

DECRETO N. 1.366
Autoriza o prefeito de Paraopeba a abrir créditos

adicionais
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pa-
raope!ha a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
600$000	destinado ao pagamento de vencimentos

aoAgente de Estatística;
500$000 -- destinado à aquisição de móveis pala

a Prefeitura;
1:500$000 -- destinado ao custeio das despesas colo

o levantamento das plantas urbanas e suburbanas la
cidade e vilas.

Créditos suplementares:
A Verba III -- A - 2 - LI . .	2M00$000;
à Verba Iii	A —2— cl . . .	1:000$000;
à Verba III - II - 2	 500$000;
à Verba \T - 1 .	 100$000;
à Verba V - 2	 100$000;
à Verba VI ...........700$000;
A Verba VII ............soos000.
Palácio da Liberdade, etn Belo Horizonte, 22 de

9gôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José ufana de Alkntirn.

DECRETO N. 1.367
Autoriza o prefeito da Campanha a abrir créditos suple

mentores
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Campanha a abrir os seguintes créditos suplementares:
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.à Verba II - II	2	.	59:561$700;
à Verba II - D ..........895$900;
à Verba III - A - a . . . .	10:000000;
à Verba III - A	e	 2:210$900;
à Verba VII - 2...........1:500000;
à Verba VIII - 2 ........ 5 :913I00.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de

agôsto de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmirn.

DECRETO N. 1.368
Autoriza ' prefeito de Entre Rios a abrir créditos

adicionais
O Governador do Estado de Minas Gerais, resolve

autorizar o prefeito de Entre Rios a abrir os seguintes
créditos adicionais:

Crédito especial:
916$200, destinado ao pagamento de despesas do

exercício de 1937.
Créditos suplementares:

.à Verba II - B	2 ........65:000$000;
à Verba II	E ..........1:200$000;
à Verba III - A	2 - a ....	1:688$000;
à Verba III - A - 2 -- b.. .	1:800$000;
à Verba III - A	2	d ....	2:500$000;
à Verba III - 13	2	.	1:000$000;
•à Verba V	1 -	 230$000;
à Verba V - 2 ........368$900;
à Verba V 5 ........450000;
à Verba VI - 1 ..........5:500000
à Verba VII - 1 ..........5:000$000;
Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 22 d

agôsto de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.369

Autoriza o prefeito de Ilapecerica a abrir créditos
supteinentares

O Governador do Estado dc Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita..
pecerica a abrir os seguintes créditos suplementares:
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à Verba II - D ........600$000
à Verba III - A - 3	e .	9:000$000;
à Verba III	A	3 - e	3:000$000'à Verba III	A - 3	g .	2 :000$000;
à Verba III	II - 1 . . .	2:000000
à Verba III - 13 -- 2 . . . .	5:000$000
à Verba III - R - 4 . . . -	15:000000-à Verba 111	13 - 6 . . . .	3:000$000'
à Verba IN— A-_-. 2_b .. ..	1:200$000-
à Verba IV - B ........800$000-
à Verba V	2 ........150000
à Verba V - 5 -- a ........1 :200$000
à Verba V - 5	b	 200000
à Verba VI - .....500$000
à Verba VII - 2 ........1:200$000;
à Verba VII - 3 ........6:000$00O
à Verba VII - 4 ........1 :00$000
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de

agosto de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkinim.

DECRETO N. 1.370

Autoriza o prefeito de São João leL-Rei a aetebrar con-
trato com a Einprêsa Cine Teatral Limitada

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
João dei-Rei a firmar contrato com a Enlprêsa Cine
Teatral Limitada, de Belo Horizonte, para reforma e
arrendamento do Teatro Municipal local, nas condições
da proposta feita à Prefeitura e cuja cópia se encontra
arquivada no Departamento de Assistência aos Muni-
cípios.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmiin.

DECRETO N. 1.371

Autoriza o Prefeito de Muriaé a abrir créditos suple-
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mu
riaé a abrir os seguintes créditos suplementares:
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à Verba II - B - 2	 45:000$000;
à Verba II - C - 1 ......1:500$000;
à Verba II	C - 2 ......1:200$000;
.à Verba III - B - 1	 1:000$000;
à Verba III - B - 4 ......14:000$000;
à Verba VI - 6 - 1	 4:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de

agôsto de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkrniin.

DECRETO N. 1.372

Autoriza o prefeito de Conselheiro Lufaiete a abrir
créditos supicinentareS

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Con-
selheiro Lafaiete a abrir os seguintes créditos suple-
mentares:

à Verba II - B	2 . .	48:000$000;
à Verba II - C - 2, .	.	 7:000$000;
à Verba III - 2 - e	30:000$000;
à Verba V - 1 ........200$000;
à Verba V - 2 ........200000;
à Verba V	4 ..........600$000;
à Verba V	5 ............2 :OOO$OOO
à Verba V - 6 ........2:0,00$000;
à Verba VI	1 ........5:000$000;
.à Verba VII --- 1 ........5:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 (IC

agôsto de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.373

Autoriza o prefeito de Guallhães a abrir créditos suple
nlerltarcs

O Governador •do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Guanhães a abrir os seguintes créditos suplernentares

à Verba II -- 13 - 2 ......25:509$000;
à Verba II - C - 2	 4:500$000;
à Verba III	B - 1	 8:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de

agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Allcmim.

DECRETO N. 1.374
Autoriza o prefeito de Peçonha a abrir créditos suple-

mentares
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pc..
çanha, a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba III - B - 3	 800$000;
à Verba III - B - ........(i:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de

agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.375

Autoriza o prefeito de Cláudio a abrir créditos suple-
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cláu
dio a abrir os seguintes créditos siipleinentares:

à Verba 1 - 1 e 2..	 2:340$000;
à Verba VII ..............500$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de

agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkxnim.

DECRETO N. 1.376

Aprova contrato firmado pela Prefeitura de Bom Sucesso
e autoriza a abertura de crédito especial

O Governador do Estado de Minas Geraisusando
de suas atribuições, resolve aprovar contrato firmado,
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(Id referendum, entre a Prefeitura de Bom Sucesso e a
Sociedade Mineira de Obras Municipais Limitada, para
o fim do reabastecimento de água da sede do municí-
pio, nos termos da minuta organizada pelo Departamen-
to de Assistência aos Municípios, e arquivada na Se-
cretaria ,do Interior. Fica ainda o prefeito autorizado
a abrir o crédito especial de 55:296$000, para o mesmo
fim.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.377

Autoriza o prefeito de São Romão a abrir crédito suple-
mentar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Romão, a abrir crédito suplementar à Verba II - F --
1, na importância de 2:5000'0.

Palácio 'da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.378

Autoriza o prefeito de Cataguiazes z abrir crédios
adicionais

O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ca-
taguazes, a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
82:468$800, destinado ao pagamento de prestações

A Cia. Fôrça e Luz Cataguazes-Leopoldina";
6:200$000, destinado a atender ás despesas de exe-

cução do mapa geográfico do município;
2:100000, destinado ao pagamento de vencimentos

ao Agente de Estatística Municipal.
Créditos suplementares:

á Verba II -	13	3, 50:000000;
à Verba 11 - 'C	1, 3:000$00;
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à 'Verba II - C - 2, 2:000000;
à Verba II - E - 1, 5:000$000;
à 'Verba 111 - B - 1, 7:000000;
à Verba III	13	2, 6:000$000;
á Verba VI -- 1, 2:000$000;
à Verba VII	1, 5:000$000.

Palácio (ia Liberdade, cru 	Horizonte, 23 ele
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkrnim.

DECRETO N. 1.379

Autoriza o prefeito de Conlaíjem a abrir créditos
espe'oiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve autorizar o prefeita de Conta
gem a abrir os seguintes créditos especiais:

5:500$000, destinado a atender às despesas de exe-
cução tio mapa geografico do município;

500000, destinado ao pagamento de pequenas in-
denizações de terrenos para alargamento de ruas;

1:000$000, destinado à aquisição ide extintores de
formigas;

4 :00000&, destinado à construção de matadouro.
Palácio da Liberdade, cio Belo Horizonte, 23 de

agôsio de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkniirn.

DECRETO N. 1.380

Autoriza o prefeito de Extrema a abrir créditos especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ex
trema a abrir OS seguintes créditos especiais:

6 :000$000, destinado a atender às despesas de cxc-
'ução do mapa geográfico do município;

5:00000 1), destinado à construção de um jardim ho
Largo (Ia \latriz;

5:000$000, destinado à construção de uma ponte sô-
bre o rio Jaguarí.
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES BII1EIEO.
José Maria de Alkmini.

DECRETO N. 1.381

Autoriza o prefeito de Iluiutabcz a doar un terreno pra
a conslruço de um asilo de dementes

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições , resolve conceder ao prefeito de
lluiutaba autorização para doar a quadra de terreno
municipal situada entre as ruas da Matriz, n. 2, João
Martins e Cônego Angelo, naquela cidade, medindo 100
x 100 ms. para o firo de nela ser construído um asilo
('e dementes, revertendo o referido terreno ao domínio
da Prefeitura se, na prazo de três (3) 0005, a contar
da data da escritura de doação, não tiver sido construí-
do o asilo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRo.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.382

Autoriza o prefeil,o de João Pinheiro a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de João
Pinheiro a abrir crédito especial (Ia importância de
21:440$500 1, destinado a atender às despesas de execução
(10 mapa geográfico	 aeográfico (lo IflUfliCÍpio, de côrd:o com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado , respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES Brniio.
José Maria de Alkmim.

JI

DECRETO N. 1.383

Autoriza o prefeito de Manga a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Man-
ga a abrir crédito especial da importância de 18:123$500,
destinado a atender às despesas de execução do mapa
geográfico do município, (le acôrdo com os decretos-
leis 311 e 88, dos Governos da República e cio Estado,
respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de agôs-
lo de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.384

Autoriza o prefeito de Vossa Quatro a abrir créditos
especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pas-
sa Quatro a abrir os seguintes creditos especiais:

4:100$000, destinado a atender às despesas de exe-
cução do mapa geográfico do município;

3:000$000, destinado à confecção da planta cadas-
tral da cidade.

Palácio d 0 Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de agôs-
lo de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.385

,luioriza o prefei to (le Patrocínio o abrir créditos
adicionais

O Governador da Estodo de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pa-
trocmnici a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
14:483$000, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico do município.
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Créditos suplernentares:
Verba TI -- A - 2, 1 :000000;
Verba 11 - C	1	c, 100,000;
Verba II -- E, 10:000$000;
Verba II -- F	2, 1:000$000;
Verba III	A	2, 5:000$000;
Verba III - A - 3	a, 10:000$000;
Verba 111 - A -- 3	b, 16:000$000;
Verba III - A	3	e, 1 :000$000;
Verba III	A - 3 - d, 200$000;
Verba III	A	3	e, 300$000;
Verba III - A - 3 - f, 21:000$000;
Verba III - A - 3 - h, 8:000$000;
Verba III -- B - 1, 52:000000;
Verba ITT	B - 2, 9:000$000;
Verba 111 - B - 3, 500$000;
Verba III - B	4,1:00000O;
Verba III	B - 5, 300$000;
Verba Til	B - 6, 17:000$000;
Verba ITT	B - 7, 300$000:
Verba lii - B	9, 4 :O0000O;
Verba III - B -- 10, 1:000$000;
Verba TV —A	1 - b, 4:300$000;
Verba TV B 1, 500$000;
Verba TV - B - 3, 500$000;
Verba V - 2, 200000;
Verba V - 4, 1:000$000:
Verba V	5	a, 1 :000000;
Verba V - 5	ri. 500$000;
Verba VI - 1. 500000:
Verba VI	2, 2:000$000;
Verba VII	1, 500000:
Verba VII	3, 4:000$000,.

Palácio ria Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de agôs-
lo de 1938.

BENEDITO VALADARES Rinnnio
José Afaria de Alkrnirn

DECRETO N. 1.386

Aprova ato do prefe fIo de Sabará

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve aprovar o ato pelo qual o
senhor prefeito de Sabará abriu um crédito na impor-
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tôncia de 5:000$000, para debelamento do surto epidê-
mico de febre tifóide.

Palócio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alktniin

DECRETO N. 1.387

Autoriza o prefeito de Tiradentes (1 abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ti-
ra(lentesa abrir crédito especial da importância de
500$000, para pagamento, ao agente municipal de estatís-
tca, dos vencimentos referentes aos meses (te agôsto :i
dezembro do corrente ano.

Palócio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de agôs-
lo de 1938.

BENEDITO VALADARES HiBErno

José Maria de A 1km jin

DECRETO N. 1.388

intoriza o prefeito de Ubá a abrir créditoscréditos adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ubá
a abrir OS seguintes créditos adicionais

Créditos especiais:
20:200$000, destinado ao calçamento da Avenida

"Cristiano Roças";
6:000,$'000, destinados à conclusõo de unia estrada

de automóvel, ligando a Vila do Divino ao povoado "Con-
vento";

4:,50W$000, destinados à compra de terrenos para
ennstruçao de um grupo escolar;

8:990$000, destinado o atender às despesas de exe-
cuçiio do mapa geogrúfi co do município;

1 :000$000, destinado ao custeio (Ias despesas com o
11 a pa ca(lastral cio município;

!):"O9$000,  destinado a saldar o título de "Despesas
a Regularizar" do exercício de 1937.
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Créditos suplementares:
à Verba III	A	2 - a, 10:000$000;
à Verba III	A - 2	b, 5:000•$000;
à Verba III - A - 2	d, 20:0.00$000;
à Verba III -- B	3, 2:000$000;
à Verba III - B	4, 5:000$000;
à Verba III -- 13	6, 3:000$000;
à Verba V	4, 3:000$000;
à Verba V - 5, 1:000$000;
à Verba V - 6	a, 2:000$000;
à Verba VI	2, 3:000$000;
à Verba VII	1, 5:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de agôs-
lo de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.389

Autoriza o p refe ito de Virgínia a abrir créditos adicionats

O Governador do Estado de Minas Gerais, usande
dc suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Vir
1ína a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
800$000, destinado ao pagamento de juros a par-

ticulares;
3:000$000, destinado a atender às despesas de cxc-

euçõo do mapa geo l-ráfíco do município.
Créditos suplementares:

à Verba II -- B	2, 17:880$900;
à Verba 11 - C -. 1, 80,0$000;
à Verba li	D, 400$000;
à Verba II - E - 1, 50$000;
à Verba itt	A --- 3 - a, 300$000;
à Verba III - A - 3	d, 5:000$000;
ii Verba III - B --- 1, 700$000;
à Verba III -- E - 2, 600000;
à Verba VII, 216$100.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de

agôsto de 1938.
BENEDITO VALADABES RIBEIRO

José Maria de Alktnirn

$IIT!

DECRETO N. 1.390

Autoriza o prefeito de Airnorés a abrir créditos
suplemerilares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ai-
Inorés a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba 1 - A - 2, 400$000;
à Verba 11 - E, 4:000$000;
à Verba 111	A - 2 - a, 10:000$000;
à Verba II! - A - 2 - e, 5 :000$000;
à Verba III - A	2	b, 30:000$000;
à Verba III - B - 1, 10:000$000;
à Verba III - B - 2, 10:000$000;
à Verba 1V - A -- 1 - b, 2:000000;
à Verba V, 8:000$000;
à Verba VI -- 3, 1:000$000;
à Verba VII -- 2, 500$000;
à Verba Viii - 1, 4:000$000;
à Verba VIII - 2, 5:000$000;
à Verba VIII	3, 1:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 d
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES Riouiao
José Maria (te Alknoiin

DECRETO N. 1.391

iluloziza o prefeito de Barbacena a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bar-
bacena a abrir crédito especial da irnporlôncia de
40:000$000, destinado ao custeio das obras de constru-
çõo da rodovia Barbacena-São João dei-Rei.

Palácio dá Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de
agôsto de 1938.

BENEI) iO VALADARES E IIOEIRO

José Maria de Alknlim
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DECRETO N. 1.392

Autoriza o prefeito de Divinópolis a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Di-
vinópolis a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:

650$000, para custear as despesas com a abertura
da Avenida 7 de Setembro;

189$000, para aquisição de placas para veículos;
1:512$000, para pagamento de contribuições devi-

(Ias ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comer-
ciários pela Escola Normal "Dr. Mário Casassanta", re-
ferentes aos exercícios de 1935 e 1936;

150$000, para compra de um injetor para compres-
sora;

660$000, para ocorrer às despesas com letreiro e
fotografias de propaganda da cidade;

1:000$000, para auxiliar a fundação do Tiro de
Guerra;

ti :000$000, para levantamento da planta cadastral
da sede do município.

Créditos suplementares:

à Verba II - R	2, 12:651$300;
à Verba II	C	1, 1:200$000;
à Verba II - E - 1, 1:000$000;
à Verba III - A - 3	d, 4:293$000;
à Verba III	A - 3 - e, 10:443$300;
à Verba El	B	4, 7:641$300;
à Verba III	13 - 5, 3:081$500;
à Verba III -- B - 6, 400$000;
à Verba VI - 5 - a, 400$000;
à Verba VII - 2, 4 :000$000;
à Verba VIII	2, 4 :000$000.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 24 de
agosto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alindrn
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DECRETO N. 1.393

Autoriza o prefeito de Ferros a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Fer-
ros a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II	C	1, 1:600$000,
à Verba III	A - 2 -- a, 1:000$000;
à Verba III A - 2 -- e, 3:000$000;
à Verba 111 - A - 2 - d, 12:000$000;
à Verba V - 1, 100$000;
à Verba V - 2, 100$000;
à Verba V -- 4, 200$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmiin

DECRETO N. 1.394

Autoriza o prefeito de Nova Lima a doar imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Nova
Lima a doar à Associaçáo Comercial local, para cons-
trução de sua sede social, duzentos e oitenta e seis me-
tros quadrados de terreno da municipalidade, situado
no fundo do lote de propriedade da mesma Associação,
à rua Bias Fortes, naquela cidade, .e encravado entre o
aludido lote e outros pertencentes a particulares, con-
forme planta arquivada no Departamento de Assistên-
cia aos Municípios.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.395

Autoriza o prefeito de Formiga a abrir créditos a(IiCiOIlUiS

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de For-
miga a abrir os seguintes créditos adicionais:
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Créditos especiais:
25 :000$000, destinado ao levantamento do mapa geo-

gráfico do município e da planta cadastral da cidade;
1 :500$000, destinado ao pagamento de uma máqui-

na de escrever.

Créditos suplementares:
à Verba II - C, 12:000$000;
à Verba II - F - 3	e, 500$000;
à Verba III - A - 2 - b, 2:000$000;
à Verba III - A - 2 - d, 35:000000;
à Verba III	A	2	e, 18:0(30$000;
à Verba Iii - A - 2	g, 8:000$000;
à Verba II! - II	2, 1 :000000;
à Verba III - B - 4, 10:000$000;
à Verba III ---- B -- 6, 4 :000O00;
à Verba III - 13	7, 5 :000000;
à Verba 111 - B -- 8, 500$000;
à Verba VI - 3, 200$000;
à Verba VI - 4, 400000;
à Verba VIII - 3, 6:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de
agôsto (te 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmijn

DECRETO N. 1.396

Restabelece o funcionanienlo do Colégio "N. Senhora das
Dôres", de Diainwilina, corno Escola Normal de pri-
meiro grou

O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e atendendo às considerações feitas
pela Diretoria do Colégio N. Senhora das Dôres", de
Diamantina, resolve restabelecer o funcionamento dêsse
estabelecimento como Escola Normal de primeiro grau,
ficando, assim, revogado o decreto n. 11.817, de 1.0 de
fevereiro de 1935.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de
agôsto de 1938.

HENEm10 VALADARES Rnieiao
Cristiano Monteiro Machado
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DECRETO N. 1.397

Dá a denominação especial de "Dr. Justino Pereira" ao
grupo escolar de Mirai

O Governador do Estado de Minas Gerais resolve
dar a denominação especial de "Dr. Justino Pereira"
ao grupo escolar de Mirai.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEII0

Cristiano Monteiro Machado

DECRETO N. 1.398

Autoriza o prefeito de Caeté a adqurir terrenos
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Coe-
fé a adquirir terrenos marginais à futura captação na
Cachoeira do "Funil", situados no lugar denominado Boa
Vista do Pinhal, distrito de União, daquele município,
com a área de 166.400 metros quadrados e de proprie-
dade de José Germano do Nascimento, Joaquim Borges
de Meio e outros. Fica ainda o prefeito autorizado a
abrir crédito especial de 5:000$000, necessários à ope-
ração.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 da
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmiín

DECRETO N. 1.399

Aulc'riza o prefeito de Itajubá a abrir crédito suplementar
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefieto de Ita-
jubá a abrir crédito suplementar à Verba 11 - B - 2,
lia importância de 102:850$900.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

58
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DECRETO N. 1.400

Autoriza o prefeito de Cain<inducaiu a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar .o prefeito de Ca-
manducaia a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba III -- A - 3	a, 1 :000i000;
à Verba III - A	3 - e, 14:000$000;
à Verba III - B - 3, 4 :000000;
à Verba III - B - 2, 4 :5008000;
à Verba VIII - 1, 1:500$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de

agôsto de 1938.
i;ENEDJTO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.401
Autoriza o prefeito de Silvianópolis a abrir créditos

ad/c ionais
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Si!-
vianópolis a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
6:6308000, destinado a atender às despesas de exe-

cução tio mapa geográfico do município.

Créditos suplementares:
à Verba II - C - 1, 3:200$000;
à Verba III - A	2 -- a, 4:200$000;
à Verba III	A - 2	d, 5:6008000;
à Verba III	A - 2 - e, 5008000;
à Verba III	B - 1, 2:5008000;
à Verba III	B	2, 1:9118500;
à Verba III - B - 3, 1:236$500;
à Verba III - B - 4, 3:8008000;
à Verba 111	B - 5, 1 :8008000;
à Verba VIII	2, 4:770$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de

agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.402
Autoriza o prefeito de Barbucena a coziceder terrenos em

aforamento
O Governador do Estado de Minas Gciais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bar-
»acena a celebrar contratos de aforamento, nos termos
da legislação municipal vigente, com os seMuintes ci-
dadãos:

Ezequiei Ferreira, 650 metros quadrados;
Macário G. Reis, 726 metros quadrados;
Adalgiza Paulina, 726 inchas quadrados;
Antônio Conceição, 726 metros quadrados;
Francisco de Barros, 726 metros quadrados;
Homualdo P. Santiago, 726 metros quadrados;
Antônio C. tia Silva, 726 metros quadrados;
Cláudio Faria, 726 metros quadrados;
Geraldo Lopes da Costa, 726 metros quadrados;
Camilo F. de Oliveira, 726 metros quadrados;
Antônio Galdino, 726 metros quadraoos;
Romão P. da Silva, 726 metros quadrados;
José L. da Silva, 726 metros quadrados;
Maria E. da Silva, 726 metros quadrados;
Joaquim Simplício (Ia Silva, 726 metros quadrados;
Afonso S. Cecília, 726 metros quadrados;
Otávio A. de Campos, 726 metros quadrados;
José Albino Pereira, 3.360 metros quadrados;
Marinho M. de Andrade, 3.750 metros quadrados;
Aristidts N. de Paula, 720 metros quadrados;
Antônio Geoffroí, 1.537 metros quadrados;
José R. Neto, 726 metros quadrados;
Miguel C. Rodrigues, 144 metros quadrados;
Valdemar Santana, 726 metros quadrados;
Antônio C. da Silva, 370 metros quadrados;
Antônio A. M. Mendes, 726 metros quadrados;
Hercília Silva, 726 metros quadrados;
Aluno José Furtado, 726 metros quadrados;
João Domingos, 726 metros quadrados;
Marinho de C. Leite, 726 metros quadrados;
José Antônio de Oliveira, 630 metros quadrados;
José Domingos de Oliveira, 357 metros quadrados;
Francisco G. Pacheco, 726 metros quadrados;
Higino Lopes dos Santos, 223 metros quadrados;
Antônio Martins da Silva, 726 metros quadrados;
Godofredo Cunha, 300 metros quadrados;
Ozéas R. de Oliveira, 726 metros quadrados;
Clarice B. de Oliveira, 726 metros quadrados;
.José R. de Oliveira, 726 metros quadrados;
Geraldo R. mie Oliveira, 726 metros quadrados;
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Zuirnira Betoni, 726 nietros quadrados;
Joaquim de Oliveira, 726 metros quadrados;
Raimundo G. dos Santos, 536 metros quadrados;
Francisco S. (Ia Silva, 726 metros quadrados;
Miguel F. Guedes, 726 metros quadrados;
Saliin D. Sad, 726 metros quadrados;
Afonso H. Campos, 726 metros quadrados;
Gilberto C. Leite, 1.608 melros quadrados;
Augusto A. de A. Lima, 726 metros quadrados;
José Alves cia Silva, 726 metros quadrados;
José R. de Oliveira, 322 metros quadrados;
Camilo José Furtado, 3.257 melros quadrados;
Tcodarico V. da Costa, 152 metros quadrados;
Otávio Fábio, 726 metros quadrados;
Augus:a R. de Oliveira, 726 metros quadrados;
Aristeu Stefani, 767 melros quadrados;
S. A. Ferreiro Guimarães, 13.0.57 metros quadra-

dos;
Maria Verônica da Silva, 1.080 metros quadrados;
Antônio A. de Meio, 2.241 metros quadrados;
Geralda dos Santos, 981 metros quadrados;
Antônio R. de Amoriiii, 726 metros quadrados;
José A. Neto, 134 metros quadrados;
Pedro Olímpio, 726 metros quadrados;
Fausto de O. Costa, 3.496 metros quadrados;
Inácio de Oliveira, 1.254 melros quadrados;
Otávio F. dos Santos, 2.493 metros quadrados
Marinho dos Santos, 726 metros quadrados;
Maria Cândida, 242 metros quadrados;
Alvaro Nésio, 1.700 metros quadrados;
Maria A. de Meio, 726 metros quadrados;
Vitor Pergentile, 726 metros quadrados;
Alfredo de Oliveira, 726 metros quadrados;
Antônio Braga, 726 metros quadrados;
Olímpio Gonçalves, 198 metros quadrados.
Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de

agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES Riimaimo
José Maria de A 1km im

DECRETO N. 1.403

Autoria o prefeito de Sunici Catarina a aScii' créditos
supleineulares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de San-
ta Catarina a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba III - A -- 2	e, 3:000$000;
à Verba Til - A	2 - f, 300$000;
à Verba Til - B - 4, 1 :000$000;
à Verba 111	B - 5, 500$000;
à Verba 111 - B - 7, 300$000;
à Verba VII	2, 300$000;
à Verba VII	4, 200.$000;
à Verba VIII - 2, 300$000.
Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de

agôsto de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.404

Autoriza o prefeito de Montes Claros a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mon-
tes Claros a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba lJ	13 - 1, 100000:
à Verba TI - C -- 1, 3:599$000;
à Verba ITT - A - 3 - a, l:-516$000;
à Verba III - A -- 3 --- e, 14:000$000;
á Verba ITT - A -.. 3 -- e, 15:000$000;
à Verba III -- A - 3	f, 1:800$000;
à Verba III	B	5, 6:000$000;
à Verba Til - B - 6, 8:200$000;
à Verba III	B -- 8, 1 :800$000;
à Verba IV - B -- 1, 1 :385$000;
õ Verba VI - 3, 1 :000$000;
à Verba VI - 4, 500000;
à Verba VI ..........', 800$000;
à Verba VU	1. '2:000$000;
à Verba VII - 3, 10:000$000.
Palácio da Liberdade, cai Belo Horizonte, 26 de

agôsto de 1938.
J-LNEDTTO VALADARES RilmmnRo
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.405

Autoriza o prefeito de Santo Antônio do Monte a alienar
imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve conceder ao prefeito de Santo
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Antônio do Monte autorização para alienar em hasta pú-
blica dois lotes de terrenos da Prefeitura, situados, um
na cidade, esquina d: rua D. Pedro 11 com a rua Silva
Jardim, medindo 300 metros quadrados, pelo preço mí-
nimo de 300 réis o metro quadrado, e outro na sede da
Vila de Nossa Senhora da Saúde, à rua do Rosário, entre
as propriedades de Eliseu Ferreira dos Santos e Emeren -
ciano Lopes de Oliveira, medindo 625 metros quadrados,
pelo preço mínimo de 500 réis o metro quadrado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.406

Autoriza o prefeito de Cachoeiras a abrir créditos su-
plementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ca-
choeiras a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba III	A - 2 - 3, 1 :0008000;
à Verba III - A - 2	4, 2:000$000;
à Verba III	A	2 - 5, 7:0008000;
à Verba III - A - 2 - 6, 5008000;
à Verba III - B - 4, 3:0008000;
à Verba III	B - 6, 6008000;
à Verba III - B - 8, 1:300$000;
à Verba VI - 1, 1008000;
à Verba VI - 2, 4008000;
à Verba VI	5, 500$000;
à Verba VI - 6, 3008000;
à Verba VII, 300$000;
à Verba VIII, 1:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de

agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.407

Aprova ato do Prefeito de ltuiutaba
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve aprovar o ato pelo qual
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o senhor Prefeito de Ituiutaba abriu um crédito extraor.
dinário na importância de 5:03385001 para reformar a
reprêsa da vertente do Goiabal.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria d0 A ikinim

DECRIE'PON. 1.408
Autoriza o Prefeito de Santa Catarina a adquirir imóveis

e a abrir créditos adicionais
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de San-
ta Catarina a adquirir terrenos de Propriedade de (lolia
Maria Hortência de Paiva e de dona Albertina de Almei-
da Paiva, situados naquela cidade, com as áreas de
1.600 e 400m2., respectivamente, para os fins de ons-
trução de um prédio escolar e do matadouro municipal,
e podendo abrir para isto os necessários créditos espe-
ciais de 3008000 e 4008000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26	de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmiin

DECRETO N. 1.409
Autoriza o Prefeito de Santa Catarina a abrir créditos

adicionais
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Santa
Catarina a abrir os seguintes créditos adicionais:

a) 7008000, para pagamento de indenização ao
senhor José Luiz Pereira Ronião, por prejuízos tidos em
consequência de abertura de uma nova rua naquela ci-
dade;

b) 3:4108000, suplementar a verba II - B --- 2 -
Amortização da dívida flutuante.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de A!kmim

1 [im
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DECRETO N. 1.410

Autoriza o Prefeito de Araxá a alienar imóve!

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve conceder no Prefeito de
Araxá autorização para vender em hasta pública, pelo
preço mínimo de cento e cincoenta contos	de réis o
prédio do Cine-Teatro Municipal, de propriedade da
Prefeitura, devendo o produto da venda ser aplicado em
estradas e pontes do município especialmente na cons
trução da rodovia Araxá- Catiára, no trecho que vai à
ponte do rio Quebra-Anzol, em direção ao município de
Patrocínio, já inciada pela municipalidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29	de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.411

Reconhece o Senhor Edmundo T. Calcaria, Cônsul Geral
da República Argentina rio Brasil e residente no Rio
de janeiro, com jurisdição em todo o território dês! e
Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições e tendo em vista o aviso número
NC31923.1 (41) '(42), de 16 de agôsto do corrente ano,
do Ministério das Relações Exteriores, resolve reconhe-
cer o Senhor Edmundo T. Calcano, Cônsul Geral da
República Argentina no Brasil e residente no Rio da
Janeiro, com jurisdição em todo o território dêste Esta-
do.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1. 412

Autoriza o prefeito de Guarani a abrir crédito, suple-
mentar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de {iva•
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rani a abrir crédito suplementar li Verba VII --- 1, na
importância de 4 :000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,	30 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Aikmim

DECRETO N. 1.413

Autoriza o prefeito de Três Pontas a abrir créditos su-
plementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Três

Pontas a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba III -- A a, 6:000000;
à Verba 111	B -- 1, 6:000$000;
à Verba VI - 4, 500$000;
à Verba VIII - 2, 500$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,	30 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.414

Autorizo o prefeito de Jequitinhonha a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Je-
quitinhonha a abrir o crédito especial de 17:315$500
dezesete contos trezentos e quinze mil e quinhentos
réis), destinado a atender às despesas de execução do
mapa geográfico do município.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
gôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.415

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Mor-
çul Ciriaco da Silva e pesquisar jazida de miou í
associados em terrenos do Estado, situados no lu
gíir denominado "Montes Claros" , rio Ribeirão S.
Matias Grande, distrito de &&nalhete, município de
Peçanha, dêsle Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n. 66,
(lo 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo '(Ia,,, disposições legais que vierem a ser decreta-
das, o cidadão brasileiro Marçal Ciriaco da Silva a pes-
quisar jazida de mica e associados numa área de cm-
coenta (50) hectares de terrenos pertencentes ao Estado,
situados no lugar denominado "Montes Claros", no Ri-
beirão S. Matias Grande, distrito de Ramalhete, municí-
pio de Peçanha, dêste Estado, confrontando com terre-
nos pertencentes aos srs Antônio Pinto, Jovino Ferrei-
ra de Carvalho, IMundo Velho e Ribeirão S. Matias e
mediante as seguintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4•0 do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente trans-
inissível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do refe-
rido Código;

II esta autorização vigorará por dois '(2) anos,
podendo ser renovada', na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá plano preestabelecido, que
será organizado pelo autorizado e submetido à aprova-
ção do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mineral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo e quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles,o autorizado deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado, acom-
panhado de perfis geológicos e planta, em tela e cópia,
onde sejam indicados com exatidão os cortes que se hou-

- 923 -

verem feito no terreno, o máximo da profundidade que
houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a inclina-
ção e direção do vieiro ou depósito que se houver des-
coberto, reserva aproximada do mesmo, bem corno outros
esclarecimentos que se tornarem necessários para o re-
conhecimento e apreciação da jazida;

VI das substâncias extraídas, o autorizado sómen-
'e poderá utilizar-se, para análises e ensáios industriais,
de quantidade que não excedam a cinco (5) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do art.
30 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só poden-
do dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os interesses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que l)oSsaln sobrevir ao título, da oposição
rios ditos direitos.

Art. 2.° 'Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 -- Se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
(lata (lo registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto;

II -- se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Goivêrno;

III se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1, dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o art. 4.° dêste decreto em ter sido
renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas, não
apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o rela-
tório final, nas condições especificadas no n. V do ar-
tigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter as exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. E do art. 1.0 paga-
rá de sêlo a' quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e só será válido depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento (Ia Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o §
1.0 do art. 81 'do Código de Minas.
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Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30

de agôsto de- 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Mar(a de Alkrnijp

DECRETO N. 1.416

Autoriza, ii título provisório, o cidadão brasileiro Per
gentino Edgar de Aguiar a pesquisar jazida de
cristal de rocha em terrenos de suo propriedade, si-
tuados no lugar denominado S. Felix", nil Fazenda de
Rio Preto, lOCOli%(ldO na Serra do Cabral, distrito de
Conceição do Barreiro, município de Bocaiuva, des..
te Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181, da Consti-
tuição Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro (te 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de li de 'outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Pergentino Ed gar de Aguiar a
pesquisar jazida de cristal de rocha, humo área de cin
coenta (50) hectares de terrenos de sua propriedade,
situados no lugar denominado "S. Felix", na Fazenda
do Rio Preto, localizada na Serra do Cabral, distrito de
Conceição do Barreiro, município de Bocaiuva, dêste
Estado, confrontando ao norte, sul, leste e oeste, respe_
c.tivamente, com terrenos pertencentes ao dc. Cleinen-
te de Faria, córrego da Boa Vista, terrenos do dr. Al-
berto Alvares e a Fazenda do Espírito Santo, mediante
as seguintes condições:

1 - o título da autorização (le pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4•0, do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19
do referido Código;

II - esta autorização vigorará por (1015 (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas, e o campo cia pesquisa
é o indicado neste artigo não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vaçao do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alleráiü
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer das informações pedidos pelo
Govêrno no curso deles, o autorizado deverá apresentar
à Secretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológico e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes
que se houverem feito no terreno, o máximo da profun-
didade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem contoconto
outros esclarecimentos que se tornarem necessários paro
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - do cristal de rocha extraído, o autorizado ô-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedem a cinco (5) to~
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons
tante do artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, SÓ podendo dispõe do mais, depois de iniciada
a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
'ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar, a quem dede direito, não respondendo o tiovêrno pelas
limitações (1UC possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2. 1 Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o artigo 4.°, dêstc de-
ereto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo (te fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III -- se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo, o prazo da autoeização, prazo êsse
que não excederá (te dois (2) anos contados da data
do registro a que alude o artigo 4.°, dêste decreto 'serem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 elo Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
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dias, o relatório final, nas condições especificadas no n.
V do artigo anterior.

Art. 3.° Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28 tio Código de Minas.

Art. 4.° O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1.0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5.° Revogam_se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de

agôsto de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.417

Autofiza, a título provisório, a Compor/lia 7 écnca e
Consirutoru Lida., no Rio de Janire. PeSiIIiU; ja
zida de minério de ferro no lugar deaoa'inada "Sei-
ra do Funil", na Estação "Paulo Freitas", municipio
de Lavras, déste Estado.

O Governador do Estado de Miais Geais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181, da Constttii-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei fede:i ii. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.° Fica autorizada, a título provisório e sem

prejuizo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a Companhia Técnica e Construtora Ltda., no Rio
de janeiro, a pesquisar jazida de ferro numa área de cem
(100) hectares de terrenos de propriedade de Maria Clara
de Jesús, no lugar denominado "Serra do Funil", na Esta-
ção de "Paulo Freitas", no município de Lavras, dêste
Estado, mediante as seguintes condições:

1 - o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4•0 do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sàmente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19
do referido Código;

II - esta autorização vigorará I)Or dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
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artigo 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada-

111	a pesquisa 'seguirá um plano preestihelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido á apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-neral;

IV o Govêrno fiscalizará a execução do plano (te
que trata o número anterior, podendo mesmo alterA_lo
para melhor orientação da marcha tios trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, semprejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado
acompanhado de perfis geológico e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, bem como outros esclarecimentos
que se tornarem necessários para o reconhecimento e
apreciação da jazida;

VI - do minério de ferro extraído, a autorizada sà
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a dez (10) tone-
ladas, na conformidade do disposto na tabela cons
tante do artigo 30 do decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936 1 só podendo dispor do mais, depois de iniciada
a lavra;

Vil - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e p rejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o (iovêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao título, tia opo-
sição dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização é dada sem prejuízo tio
que determina o n. VIII do artigo 19, do Código de Mi-
nas.

Art. 30 Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4.° dêste de-
creto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano tios trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, tio prazo
a que alude o n. 1 dêste artigo;
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IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que se refere o artigo 4.° dêste decreto,
sem ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Có-
digo de Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta
(30) dias, o relatório final, nas condições especificadas
no n. V do artigo anterior;

V - se não apresentar provas de que foram satis-
feitas às exigências do n. IV do § 1.0 do artigo 2.° (10
Decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro de 1937,
dentro do prazo a que refere o número anterior.

Art. 4.1 Se a autorizada infringir o a. 1 ou o n. VI
do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Au. 5•0 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis .
(500$000), e só será válido, de pois de transcrito no
registro competente a Cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, corno
preceitua o § 1.0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 6.1 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de
agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.418

Autoriza, a título provisório, a firma M. C. Fonseca &
Cia., a pesquisar jazida de minério de manganês no
lugar denominado "Pinheiros", situado no distrito
de Cristiano Otôiii, município e comarca de Conse-
lheiro Lafaiete, déste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 181, da Consti-
tuição Federal e tendo em vista o Decretolei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.° Fica autorizada, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a firma Ni. C. Fonseca & Cia. a pesquisar jazida
de minério de manganês, numa área de trinta e cinco
(35) hectares, área essa localizada em terrenos de pro-
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priedade de Pedro Martins Flores, situados no lugar
denominada "Pinheiros", no distrito de Cristiano Otôni,
município e comarca de Conselheiro Lafaicte, dêste Es-
tado, confrontando com terrenosterrenos de propriedade de
João Alves, Manuel Joaquim Vieira, Olímpio de Paula
Vieira, herdeiros de Ricardo José Ferreira, Vitório José
Joaquim Gonçalves de Souza e herdeiros de José Seve

e etante as seguintes condições:
- o titulo da autorização de pesquisa, que será

uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sômente
transmissível nos casos previstos no n. 1, do artigo 19
do referido Código;

II - esta aut'orizaçíio vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade (lo disposto no
artigo 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
io mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do Govê:rno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

1V - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V -- na conclusão (los trabalhos (le pesquisa, sem
prejuizo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa
a inclinação e direção cto vieiro ou depósito que se liou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - do minério de manganês extraído, a autori
zada sàmentc poderá utilizar-se, para análises e ensaios
industriais, de quantidades que fl5o exceda a dez (10)
toneladas, na conforniidade do disposto na tabela
conslante do artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de ja-
neiro (le 1936, 5ó podendo dispôr do mais, depois de
iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas

59
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limitações que possam sobrevir ao titulo, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização é dada sem prejuízo do
que determina o n. VIII do artigo 19, do Código de Mi-
nas.

Art. 3,0 Esta autorização será considerada abando._
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4.° deste de-
ereto;

II se interromper Os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo (10 Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que alude o n. 1, dêste artigo;

IV se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que se refere o artigo 4.° dêste decreto,
sem ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Có-
digo de Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta
(30) (lias, o relatório final, nas condições especificadas
no n. V, do artigo anterior;

V - se não apresentar provas de que foram satis~
feitas às exigências do n. 1V do 1.0 do artigo 2.° do
Decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro (te 1937,
dentro do prazo a que refere o número anterior.

Art. 4.° Se a autorizad infringir o ri. 1 ou n. VI
do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 5•0 o título a que alude o n. 1, do artigo 1.',
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500000), e só será válido, depois dc transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o	1.0 do artigo 81, do Código de Minas.

Art. 6. 1 Revogam-se as disposições cm contrário.

Palácio da Liberdade, era Belo Iiorzon e, aos 30 de
agôslo de 1938.

BENE»rro V4LADA11ES Bmncmuo
Israel Pinheiro da Silva

931 -

DECRETO N. 1.419

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Or-
!(ilWO l'oinaz Gare ia a pesquisar jazida de nwnga_
nés e associados, situado nu Fazenda do "Cascavel",
no distrito de Córrego d'Anta, município de Luz,
désle Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo emxi vista o Decreto-lei federal n.66, de 14 de dezembro de, 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1. ` . Fica autorizado, a título Provisório e

sem prejuízo das disposições legais que vierem a ser
decretadas, o cidadão brasileiro Orlando Tomaz Garcia
a pesquisar jazida de minério de nianganês e associados,
numa área de cincoenta (50) hectares de terrenos de
propriedade do sr. Marcos Garcia Silva, terrenos esses
situados na Fazenda do "Cascavel", no distrito de Cór-
rego Danta, município 'de Luz, dêste Estado, dentro dos
seguintes limites: ao sul, norte, oeste e leste, respecti,.
vamente, com Rio Tigre, um valo, córrego Fortaleza e
córrego Caetés mediante as seguintes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágra-
fo 4•0 

do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e
sômente transmissível nos casos previstos no n. 1, do
art. 19 do referido Código;

II Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto
no art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesqui
sa é o indicado neste artigo , não podendo excederárea no mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá um plano preesta!)elecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido
aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da ProduçãoMineral;

TV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alte-
rá-lo para melhor orientação da marcha dos tra-
balhos;

V - Na conclusão dos trabalhos do pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr_no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à
Secretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
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cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profun-
didade que houverem atingido os trabalhos de pesqui-
sa, a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada cio mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - Dos minérios extraídos o autorizado sômen_
te poderá utilizar-se, para análises e ensaios industriais,
de quantidades que não excedam a dez (10) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela contante do
art. 3•0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936,
só podendo dispor do mais, depois iniciada a lavra;

VII Ficam ressalvados os interêsses de tercei-
ros, ressarcindo o autorizado, danos e prejuízos que oca-
sionar a quem de direito, não respondendo o Govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao título, da opo-
sição dos ditos direitos.

Art. 2.0. Esta autorização é dada sem prejuízo
do que determina o n. VIII cio art. 19, do Código de
Minas.

Art. 30, Esta autorização será considerada oban-.
donacla, paia o efeito do parágrafo único do art. 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 4.° dêste de-
creto;

II Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior,
a juízo do Govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhas
de pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do
prazo a que se refere n 1 tiêe artigo;

IV -- Se, findo o prazo da autorização , prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude de o rt. 4•0 clêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do art. 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior.

Art. 40• Se o autorizado infringir o n. 1 ou o
n. VI, do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter
às exigências da fiscalização, será anulada esta auto-
rização, na forma do art. 28 do Código de Ninas.

Art. 50, O título a que alude o n. 1 do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis

(500$000), e só será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Sei-viço de Fomento da
Produção Mineral, cio Ministério Agricultura, como pre-
ceitua o parágrafo 1.° cio art. 81 cio Código de Minas.

Art. 6.°. Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, eia Belo horizonte, 30 de

agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES Rinciuo.
Israel Pinheiro do Silvo.

DECRETO N. 1.420

AutorLa'a o prefeilo de Laizbwí a atriz' créditos suple-
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Lam-
bari a abrir os seguintes créditos suplementares:

Verba II - C - 1, 4:300000;
Verba II - F - 3, 700000;
Verba III - A -- 2 - c, 4:000$000;
Verba III - A - 2 - d, 4:000$000;

	

Verba III	A - 2 - h, 1:500$000,;

	

Verba III	A - 2 -- 1, 10:000000;

	

Verba III	A - 2 - 1, 6:000$000;
Verba III - B - 1, 8:000$000;
Verba III - B - 3, 1 :500$000;

	

Verba III	B - 4, 1:000$000;
1 Verba III - B - 5, 3:500$000;

	

1 Verba Ill	B - 6, 2:000$000;

	

Verba III	- B	7, 6:000$000;

	

Verba III	B - 8, 1:500$000;
Verba III - E - 9, 8:000$000;

1 Verba IV - B - 1, 1:000$000;
Verba V - 1, 500$000,
Verba V - 2, 1:200$000;
Verba V - 3, 300$000;

1 Verba VI - 1, 150000;
Verba VI - 2, 150$000;
Verba VI - 3, 400$000;

	

1 Verba VII	1, 4:000$000;
i Verba VIII - 1, 3:000$000.
'alácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 31 de
o de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

agôst
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DECRETO N. 1.421

Autoriza o prefeito de Silvestre Ferraz o abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Sil-
vestre Ferraz a abrir os seguintes créditos suplemen-tares:

à Verba III - A -- 2 - a, 8:379$200;
à Verba VII	1, 7:685$300;
à Verba 111 - A -- 3 - b, 3:935$500;
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 31 de

gôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim,

DECRETO N. 1.422
Autoriza o prefeito (te Jta,zhomí a abrir Créditos suple...

men1are

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita-
niionií a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - C, 3:000000;
à Verba III - B	2, 25:000$000;
à Verba III - A - b, 60:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 31 de

agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkrnim,

DECRETO N. 1.423
Autoriza, a título provisório, a "Companhia Minas da

Jangada, S. A.", a pesquisar jazida de minério de
ferro, sito na Fazenda da "Jangada", rio distrito de
Piedade do Paraiopebo município de Nova Lima,dêste Estado.
O Governador LO Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,
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Decreta:
Ari. 1. * . Fica autorizada, a título, provisório e

sem prejuízo das disposições legais que vierem a ser
decretadas, a "Companhia Minas da Jangada S. A.",
pesquisar jazida de minério de ferro, numa área de
cento e (luarenta e cinco hectares e vinte áres
(145,20 lia.), àce ess localizada em terrenos de pro-

i	'..i	o(eUadc Civil Minas de Ferro da Jan-
gata, fluados na Fazenda da "Jangada" , no distrito
de Piedade de Paraopeba, município de Nova Lima
deste Estado, den t ro, das seguintes confrontações: co
ineçando ao poente, na encruzilhada das estradas do
Jacó e de Sarzedo, subindo por esta última até o cume
da serra e daí descendo pela mesma estrada até encon-
trar os tapumes de José Pedro de Souza Campos, des-
cendo por estes at um pequeno córrego, e por êste des-
cendo até ã margem que sobe (Ia Fazenda da Serra,
seguindo por êsse caminho até beira campo, onde se
encontra uma cova, daí subindo e atravessando o cer-
rado cm direção a um rochedo de pedras de canga
por forma tapume à esquerda da grota funda, daí em
rumo ao alto da serra, onde se encontra uma cova.
ao lado do poente, daí em linha reta, descendo da
serra até encontrar a estrada que vai para o Jacó , e
voltando por esta estrada até a encruzilhada com a es-
trada de Sarzedo. donde se iniciou a delimitação,
mediante as seguintes condições:

1 - 0 título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4. 1 do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e só-
mente transmissível nos casos previstos no n. 1, do art.
19 do referido Código;

IT - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto
no art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesqui-
sa é o indicado neste artigo, não podendo exceder à
4reo o Mesmo marcada;

III A pesquisa seguirá um plano preestabeleci-
do, que será organizado pela aptorizada e submetido
à aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produ-
ço Mineral;

TV --- Ç,ovêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, po(lcfldO mesmo alIe-
rálo para melhor orieritaçã.o ria marcha 'dos tr'balhos:

V - Na concluso dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidos pelo Go-
vêrno no curso deles, a autorizada devera apresentar

Secretaria da Agricultura um relatório circunstancla-
do 0 companhado de perfís geológicos e planta, em tela
e cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes
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que e houverem feito no terreno, o máximo da profun-
didade que houverem atingido os trabalhos de pesqui-
sa, a inclinação e direção do vieiro ou depósito que
se houver descoberto, reserva aproximada do mesmo,
bem corno outros esclarecimentos que se tornarem ne-
cessários para o reconhecimento e apreciação da ja-
zida;

VI - Do minério de ferro extraído, a autorizada
sàmente poderá utilizar_se, para análises e ensaios iii-
dustriais, de quantidades que não excedam a dez (10)
toneladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante cio ar[. 3•0 do decreto ol. b, de 14 •de Janeiro
de 1936, só podendo dispor do mais, depois de inicia.-
da a lavra;

VII - Ficam ressalvados os interêsses de tercei-
ros,, ressarcindo a autorizada, danos e prejuízos que
ocasionar a quem de direito mio respondendo o Go-
Vêrflo pelas limitações que possam sobrevir ao título,
da oposição dos ditos direitos.

Art. 2.0. Esla autorização é dada sem prejuízo do
que determina o n. VIII do art. 19, tio Código de
Minas.

Art. 3.°. Esta autorização será considerada aban-
donada, paia o efeito do parágrafo único do art. 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se a autorizada não iniciar os trabalhos d
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, conta
dos da data do registro a que alude o art. 4. 1 dêste
decreto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
uIzo do (ovêrno;

IlE	Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo

que alude o n 1, (llêse artigo;
IV Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse

que não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que se refere o art. 4.° d:êste decreto,
sem ter sido renovado, na forma tio art. 20 do Código
de Minas, não apresentar , dentro cio prazo de trinta
(30) dias, O: relatório final, nas condições especificadas
no n. V, rio artigo anterior;

V - Se não apresentar provas de que foram satis-
feitas as exigências do n. IV do § 1.0 tio art. 2.° do
Decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro de 1937,
dentro do prazo a que refere o número anterior.

Art. 40 Se a autorizada infringir o n. 1 ou o
n. VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter
s exigências da fiscalização, será amuada esta auto-

rização, na forma do artigo 28 do Código de Minas.
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Art.	.. O titulo a que alude o o. 1, do art. 1.,
pagara de sêlo a quantia de quinhentos mil réis

e só seca válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, (lo Ministério da A gricultura, corno
preceitua o parágrafo 1.0 do art. 81 do Código de
4tnas.

Art. 6°. Bevogarn..s€. as disposições-em contrário.
Palácio ija Liberdade, em BeloBelo Horizonte, aos 31

de agôsto de 1 93b.

BENEDITO VALADARES 1111121110.

Israel Pinheiro da Silva.

DECRETO N. 1.424

Autoriza, a título provisório, II. Lodi & Cia., Sociedade
Comercial Brasileira a pesquisar jazida de minério
de ferro, situada no lugar denominado "Rabelo", rio
município de Nova Lima, déste Estaldo.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
ila atribuiçã, que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935.

Decreta:
Art. 1.0. Fica autorizada, titulo provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre.
todas, H. Lodi & Cia., Sociedade Comercial Brasileira
a pesquisar jazida de minério de ferro , numa área má-
xima de quinhentos (500) hectares de terrenos situa-
dos no lugar denominado "Rabelo", no município de
Nova Lima, dêste Estado, tendo as seguintes confron.--
[ações: começa lia ponta da Serra cio Curral dei-Rei,
desce pelas águas vertentes em divisa com a Fazenda
do Rodrigo, pertencente aos herdeiros ou sucessores
de João Pires, daí segue pelas divisas com as partes
do Rabelo pertèncentes aos srs. di'. Antônio Guimarães,
Joaquin Luiz e seu irmão, até a Barroca, na beira da
estrada de automóveis de Belo Horizonte para Macacos,
donde sobe pelas águas vertentes em divisa com a Fa-
zenda de Tapera, até o alto do fla;belo na Serra do
Curral dclRei, e daí voltando pelas águas vertentes da
mesma serra, em divisa com os terrenos da Lagoa Seca
até a ponta da Serra, onde começou, e mediante as se-
guintes condições:
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1 O título da autorização de pesquisa, que será

uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágra-
fo 4.° cio art. IS do Ccdigo de Minas, será pessoal e
sômente tran'smissível nos c'.sos pvevistos no u. E do
art. 19 do referido Código;

II --- Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser ienovada, na conformidade do disposto
no art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa
e o indicado nêste artigo, não podendo exceder i área
no mesmo marcada;

111 -- A pesquisa segu
i
rá um plano precstabeieu -

do, que será organizado pela autorizada e submetido £1.

aprovação do Govêi'no, ouvido o Serviço da Producão
Mineral;

IV . O Govêrno fiscalizará a execução do piano de
que trato número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação cia marcha dos trabalhos.

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, se
prejuízo de quaisquer inforiiiações pedidos pelo Go-
vêrno no curso deles, a autorizada deverá apresentar
à Secret'iria da Agricultura um relatório circunstancia-
do, acom l)a nhad() de perfis geológicos e planta, em
tela o cópia, onde sejam indicados com exatidão os
Cortes indiJcados çne se houver-em feito no terreno, o
máximo da profun'didade que houverem atin gido os tra_
balhos de pesquisa, a inclinação e direção do vieiro
ou depósito que se houver descoberto,  reserva apro-
ximada do me,;mo, bem como outros esclarecimentos
que se tornarem necessários para o reconhecimento e
aprer ação da jazida;

VI Do minério de ferro extraído, a autorizada
ámentc poderá utilizar-se, para análises e ensaios in-

dustriais, de quantidades que não excedam a dez (10)
toneladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante do art. 3.' do decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispor Ido mais, depois de iniciada
a lavra;

VII - Ficam ressalvados os interêsses de tercei-
ros, ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que oca-
sionar a quem de direito, não respondendo o Govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao título, da opo-
sição dos ditos direitos.

Art. 2°. Esta autorização é dada sem prejuízo
do que determina o n. VIII do art. 19. do Código de
Minas.

Art, 3°. Esta autorização será considerada abai'-
donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27
do Código de Minas, nas seguintes condições-

1 - Se a autorizada não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, conta-

dos da data do registro a que alude o art. 4,0 dêstedecreto;
II Se interromper os trabalhos de pesquisa, por

igual espaço de tempo, salvo motivo de fôiça maior,
a juízo do Govêrno

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa d'entro dos três (3) primeiros meses, 'do prazo
a que alude o n. 1 dêste artigo;

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da idata
do registro a que se refere o art. 4.° dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do art. 20 'do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior;

V - Se no apresentar provas de que foram sa-
tisfeitas as exigências do n. IV do parágrafo 1.0 do
art. 2.° do Decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezem-
bro de 1937, dentro do prazo a que refere o número
anterior.

Art. 4.'. Se a autorizada infringir o n. 1 ou o
n. VI do artiao 1. ' ulê-ste decreto, ou ão se submeter
às exigências da fiscalização, será anulada esta auto-
rização, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 50• O título a que alude o n. 1 do art. 1
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mi] réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento
da Produção Minerai, do Ministério da Agricultura,
como preceitua o parágrafo 1.0 do art. 81 do Código
de Minas.

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31

de agôsto de 1938.
BENEDITO VALADARES RiBEIRO.
Israel Pinheiro da Situo.

DECRETO N. 1.425

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Teóf i-
lo Badin a pesquisar jazida de cristal de rocha
(quartzo) na "Fazenda Rio do Cruzeiro", no distrito
e município de Montes Claros, déste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto federal a. 66,

1
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de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1. Fica autorizado, a título Provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser deere-
ladas, o cidadão brasileiro 'l'eófilo Badin a pesquisar ja-
Zid de cristal de rocha (quartzo) numa área cie cincoen-
la (50) hectares de terrenos situados na "Fazenda Rio
cio Cruzeiro", no distrito e município de Montes Claros,
dêsre Estado, terrenos êsse pertencentes ao sr. Macia-nu Alves Maurício, mediante seguintes condições:

1 O título da autorização de pesquisa, que será
Lima via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do
art. 16 do Código de Minas, será pessoal e sómenle trans-
missívei nos casos previstos no 11. 1 do art. 19 do refe-
rida Código;

II '—esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder á área no
mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano, preestabeleci-
do, que será organizado pelo autorizado e submetido à
aprovação do govêrn 0 ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à
Secretaria da Agricultura, um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido OS trabalhos de pesquisa, a in-
clinação e direção do vieiro ou depósito que os houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outras esclarecimentos que Se tornarem necessários para
o reconhecimento a apreciação da jazida;

VI -- do cristal -de rocha extraído, o autorizada só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensáios indus-
triais, de quantidades que não excedam de cinco (5) to-
neladas, li a conformidade do disposto na tabela constan-
te do art. 30 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936,
só podendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados Os interesses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
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'Ias limitações que possam sobrevir ao título, da Oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
-da data do registro a que alude o art. 4.° dêste decreto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa,- por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo a
que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV -- Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o art. 4•0 (lêste decreto sem ter si-
do renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V (lo
artigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o mi.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter- às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4.° 0 título a que alude o n. 1 do art. 1.0 pa-
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi
nera), do Ministério da Agricultura, como preceitua O §
1.0 cio art. 81 do Código de Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31

de agôsto de 1938.
BENEDITO VALADARES RIniuRo
Israel Pinheiro (/0 Silva

DECRETO N. 1.426

Autoriza, a título provisório, a cidadão brasileiro Teóf 1-
lo Badin a pesquisar (jazida de crital de rocha
(quartzo) em terrenos de sua propriedade, situados
no lugar denominado "S. Jerônimo " , 110 distrito de
Itaca.mbira, município e comarca de Grão Mogol,
dês te Estctclo.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181, cia Constitui-
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ção federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66,
1e 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Teófil 0 Badin a pesquisar
jazida de cristal de rocha (quartzo) numa área de cinco-
enta (50) hectares de terreno de sua propriedade, situa-
dos no lugar denominado "-S. Jerônimo", no distrito de
Itacambira, município e comarca de Grão Mogol, dêste
Estado, confrontado com terrenos pertencentes aos srs.
Cel. Fiiomeno Ribeiro, Eunápio Rabelo Lima, Eurico
Pereira, Vicente Cardoso de Moura, Dr. Álvaro Marcílio,
Cezário Corrêa e Eliziário Esteves, e mediante as seguin-
tes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma Via autêntica dêste decreto, na forma do § 40 do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sólnente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do
referido Código;

II	Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
pcldendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo mal-cada;

111 a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetidos à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mine-
ral;

IV o Govêrno fiscalizará a execução do plano d
que trata o número anterior ,podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentara Se-
cretaria da Agricultura, um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfís geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam iniciadas com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
COiU() outros esclarecimentos que tornarem necessários
para o reconhecimento e apreciação da jazida;
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VI do cristal de rocha extraído, o autorizado sómen-
te poderá utilizar-se para análises e ensáio's industriais
de quantidades que não excedam a cinto (5) tonela-
das, na conformidade do disposto na tabela constante 'do
art. 3•0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só
podendo dispor do mais, depois de iniciada a 'lavra;

Vil ficam ressalvados os interesses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limi tações (Itie possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização 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 trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4•0 deste decreto;

11 -- se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêi-nc;

III - se não apresentar •o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a (lUa se refere o n. 1 dêste artigo;

IV	se, fln do o' prazo da auoiização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do

a que ilude o art. 4.° dêste decreto sem ter si-
lo i raovadu, na forma cio ari . 20 do Código de Minas,
não a'presenb,r, dentro do prazo de trinta (30) (lias O re-
latório final, nas ccudições especificadas no n. V do' ar-
1 ;.go au terioir

Art.	3.° Se	utorizado infrinqir o n 1 ou n
VI do art. 1.0 dêsU secreto, ou não se submeter às cxi-
ênaias da la ai iZsu, será anulada esta autorização, na

forma (lo art. 28 ti Código de Minas.
Ari. 4.1 O títu ; a cine alu(le o n. 1 do art. 1.0 paga-

rá de sêlo a quanti. de (luifllentos mil réis (500$000),
e só será vál io dr, ais d anscrito no registro com-
petente a cargo (lo el-viço de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o

1.0 do art. 31 do Código de Minas.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário,
ia]ácio g a Liberdade, em ielo Horizonte, aOS 31dc agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro d(J Silva



- 944

DECRETO N. 1.427

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Rober-
to Boião dos Reis a pesquisar jazida de mica e as-
sociados em terrenos de sua propriedade, situados
na Fazenda denominada "Gameleira", no distrito e
município de Jeqzierí, comarca de Ponte Nova, dês-
te Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
(Ia atribuição que 1h 0 confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal o.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e seiii

prejuízo das disposições legais que vierem a ser de-
cretadas, o cidadão brasileiro Roberto Baião dos Reis a
pesquisar jazida de mica e associados numa área máxima
de cincoenta (50) hectares de terrenos de sua pro.i'ie-
dado, situados na Fazenda denominada "Gameleira,
distrito e município de Jequeri, comarca de Ponte Nova.
dêste Estado, confrontado por uma lado com o Ro
"Casca", pelos demais, com terras do autorizado, e me-
diante as seguintes condições:

1 O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 1.0 do
art. 18, do Código de Minas, será pessoal e sómeute
transnussível nos casos previstos no a. 1, do art. 19
d0 referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada

111	a pesquisa seguirá uni plano preestabelecido
que será organizado 1)010 autorizado e submetido à
aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi.
neral:

IV o Govêrno fiscalizará a execução do planei de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Secreta-
ria (ia Agricultura um relatório circunstanciado, acom-
panhado de perfis geológico e planta, em tela e cómia
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onde sejam indicados com exatidão os cortes que se
houverem feito no terrena, o máximo da profundidade
que houverem atingido os traball.os de pesquisa, a in-
clinação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem corno
outros escairecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI das substâncias extraídas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se para análises e ensáios indus-
triais, de quantidades que não excedam a cinco (5) to-
neladas, na conformidade do disposto na tabela constan-
te do ait. 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra;

VII - ficam ressalvadas os interesses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abanda-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se •o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo doi

III Se não apresentar o plano dos trabaliu s de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do pi-azo
a que se refere o o. 1 dêste artigo;

IV --- se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá dc dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o ai't 4.° (lêste decreto sem ter sido
renovado, na forma doi 20 do Código de Minas, não
apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o re-
latório final, nas codições especificadas no n. V do ar-
tigo anterior.

Art. 3.1 Se o rutorizado infringir o n. 1 ciii o 'n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às cxi -
gências da fiscalização, será anulada esta aLllorlzaçao, na
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do' itt. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de duzentos mil réis (200$000),
e só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Ulrodução Mi
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neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o §
1.' do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5o Revogam-se as db:posições e!-i contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Ilirizoute. aos 31

de agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.428
Autori,zu, (1 título provisório, o cidadão brasileiro An-

tônio Luiz Ferreira Guiroarües a pesquisar jazida de
mica, columbilu, pedras coradas e associados, em
terrenos devota/os déste Estado, situados no lugar
denominado "Saf irão", no distrito de S. Sebastião
dos Cristais, iiuitfcipio de Santa Maria do Suassui,
Comarca de PeçanMa, déste Estado
O Governador do Estado de Mina:; Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezerntjro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 3 de outubro de 1935,

Decreta:
Art . 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuizo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Antônio Luiz Ferreira Gui-
marães a pesquisar jazida de mica, columbita, pedras
coradas e associados, numa área (Lo cincoenla (50) hecta-
res de terrenos devolutos dêste Estado, situados no lu-
gar denominado "Safirão", no distrito de S. Sebastião
elos Cristais, município de Santa Maria do Suassuí, Co-
marca de Peçanha, lêste Estado, mediantes as seguin-
Les condições:

1 O titulo da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4•0 do
art. 18 do Código de Miaas, será pessoal e sómente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do art. 19
do referido Código.

11 - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
ar[. 20 do Código de Minas e o campo de pesquisa é o
indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada.

111 - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-

vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral.

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o níurtcro anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da murcha dos trabalhos.

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo (iovêr-
no no curso deles, o autorizado deveríx apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em téla e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalho de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro 011 depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem 001110
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida.

VI Das substâncias extraídas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se para análises e ensaios indus-
triais, (te quantidades que não excedam as estipuladas,
na tabela constante do ar[. 3.° do decreto n. 585, cio
14 de janeiro de 1936, só podendo dispor de mais, de-
pois de iniciada a lavra.

VII -- Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e l)eo que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno )e
Ias limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código cio Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
(Ia (lata do registro a que alude o art. 4.° dêste de-
ereto.

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior a
juiz do Govêrno.

111 - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o ri. 1 dêste artigo.

IV -- Se, findo o prazo cia autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da (lata
do registro a que alude o art. 4.° dêste decreto sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentai-, dentro cio PIIIZO de trinta (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no ri. V do
artigo  anterior.



UU- 948 -

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.VI do ai-[. 1.0 (lêste decreto, ou não se subnieter às exi-
gência 5 da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do art. 23 do Código de Minas.

Art. 4." O título a que alude o li. 1 do art . 1.0,
pagará de sêloa quantia de quinhentos flui réis
G500$000), e só será válido, depois de transcrito no re-
gistro Conipetente a cargo do Serviço de Fomento tia
Produção Mineral,' do Ministério cia Agricultura, como
Preceitua o	1.0 do art . 81 d Código de Minas.

Art. 5." Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31

de agô.sto (te 1938.

BENEI)no VALADARES Ri BEiIi()
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.429

Autoriza, a Ululo provisório, o cidadão brasileiro O/ócio
Soares Ferreira a pesquisar jazida de laica e seus
associados em terrenos devolutos situados no "Ri-
beirão do Ferreirin lia", no 12 1uniCí1).0 de Figueira,
COiiwrca de Pecanha, dcsle Estado

O Governador do Estado de Minas Gerais, usandj
da atribuição que lhe cmi fere o art . 181, da Constitui-
cão Federal e lendo ciii vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
feciaral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Ai 1. 1.0 Fi ca autorizado, a título Provisório e sem

prejuizo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro OLávic Soares Ferreira a pes-
quisar jazida de mica e seus associados, numa área de
cincocnta (50) hectares de terrenos devolutos, ocupa-
dos pelo sr. Pedro Vieira Simões e situados no "Ribei-
rão do Ferre irinlia", no município de Figueira, cuinar-
ca de Peçaulia, dêste Esta (lo, (011 frontando com terrenos
pertencentes a (1 Antônio, viúva de João Sabino; Vital
Vieira, João Oscar da Silva, Felício Buman e Bernabé
Gonçalves, e mediante as seguintes condições:

1 --O título da autorização de pesquisa, que será
unia via autêntica dêste decreto, na fO('liI:l do 1: tu
art. 18 do Código de Minas, SCdá pessoal e sómcnte
transmissível nos casos previstos no a. 1 do art. 19
do referido Código.
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li - Esta autorização vigorará por dois (2) oro,
podendo sei- renovada, na conformidade do disposto 00
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada.

IIIA pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que,será organizado pelo autorizado e submetido ii apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral.

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do 1àano
de que trata número anterior, podendo mesmo ,iiterim-
to para melhor orientação cia marcha dos trahaliio.s

V Na conclusão dos trabalhos (te pesquisa, sem
prejuizo de quaisquer Informações pedidos pelo tjO\'ti
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo do profundida-
de une houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação do jazida.

VI - Das substâncias extraidas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidade que não excedam a cinco (5) to-
nelaclos, na conformo idade ctm o disoosto na tabela cons-
tante do art . 3.° cio decreto li. 575,  de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra

Vil - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuizos que ocasio-
nar a quem de cCi'eifo, não respondendo o Govêrno Pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada aban-
(lanada para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Cócliqo de Minas, nas seguintes condições:

E - Se o autorizado não iniciar os trabalhos (le
pesquisa dentro (los seis (6) primeiros meses, contados
da data cio registro a que alude o art. 4." dêste de-
('reto.

II Se imitei-romper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço do tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno.

ITT Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses cio prazo
a que s refere o n. 1 dêste artigo.
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IV Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que alude o art. 4•1 dêste decreto sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 d 0 Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) (lias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V
do irligo anterior.

At. 3.1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI dc srI. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às cxi-
gênci d fiscalização, será anulada esta autorização
na foina do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4° O títUlo a que alude o n. 1 do art. 1.0,
pagad de sêlo a quantiai de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço de Fomento d
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preçeifija o § 1.0 do art. 81 do Códi yy0 de Minas.Art. 5.1 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 31
de agôsto de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro (1(1 Silva

DECRETO N. 1.430
Desliga o cargo de oficial d0 registro de imóveis do pri.rneiro oficio d0 judieilal e notas do térmo de Formiga

O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando
de atribuição que lhe confere o artigo 38, n. 3 da Cons-
tituição, e de acôrdo com o § 5.° do artigo 8.° cia lei o.
912, de 1925, combinado com o artigo 5.* cia lei n. 1.120.
de 1929, resolve desligar o cargo (te oficial do registro
de imóveis, anexo ao primeiro oficio do judicial e no-
tas do têrnio sede da comarca (te Formiga e declará-lo
privativo.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 1 . 0 de se-
tembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Mufa de Alkmirn

DECRETO N. 1.431

Autoriza o prefeito de Carmo do Rio Claro a adquirir
terreno e abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Car-
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aio do Rio Claro a adquirir um terreno com a área de 59
hectares e 80 áres, de propriedade dos herdeiros de
Adolfo Pinto Vilela, onde existem os mananciais de abas-
tecimento de água da cidade. Fica ainda o prefeito au-
torizado a abrir, para o dito fim, crédito especial da
importância de 10:000$000.

Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte. 1.0 de se-
tembro de 1938.

13F.NEDTTO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmiin

DECRETO N. 1.432

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Necésio
Tavares a pesquisar jazida de minério de ferro em
terrenas situados no "Parque Vera Cruz", no dis trito
e comarca de Belo Horizonte, dêste Estado
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o nrt. 181, cia Constitui-
ção Federa e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro d.e 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Necésio Tavares a pesquisar
jazida de minério de ferro efli UIIIR área de cincoenta
(50) hectares, área esta localizada em terrenos de sua
propriedade e do sr. Vitório Marçola, situados no "Par-
que Vera Cruz", no distrito e comarca de Belo Hori-
zonte, dêste Estado, mediante as seguintes condições:

1	O título cio autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na. forma do	4. do
nrt. 18 cio Código de Minas será pessoal e sómente trans-
missível nos COSOS previstos no n. 1 do art. 19,	do
referido Código.

TI - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 cio Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada.

TU -.-- A pesqu i sa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral.
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IV - O Govêrno fiscalizará a execução do planode CJtle trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos.
V - Na conclusã 0 (los trabalhos de pesquisa, semP

rejuízo de quaisquer informações p
edidas pelo (iovêr-no no curso deles, o autorizado deverá apresentai- à Se-cretaria da Agr icultura um relalórjo Circunstanciado,acompanhado de perfís gológicos e planta, em tela e

cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo cio profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito (ÇUC se hou-ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem comoOutros escl arecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida.

VI - Do minério de ferro extraído, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-triais, de quantidades que não excedam a dez (10) to -n eladas, na conformidade cio disposto na tabela cons-
tante do art. 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeirode 1936, só podendo dispor do mais,

lavra.	 depois de iniciadaa 
VII -- Ficam ressa1\'* )S oa inlerssses de tercei-

ros, ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que oca-
sionar a quem de direito, não respon(ic'ndo o Govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao titulo, da opo-
sição dos ditos direitos.

Ai-t. 2.° Esta autorização é dada sem prejuizo do
que determina o n. VIII cio art. 19, do Código de Mi-nas.

Art. 3•0 Esta autorização 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 trabalhos depesquisa dentro (los seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art . 4•0 dêste de-
creto.

II Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior,
a juízo do Govêrno.

TIl - Se não apresentar o piano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo,i 	se refere o n. 1, dêste artigo.

IV Se, findo o prazo cia autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que alude o art. 4.° dête decreto, sem ter

renoya	na foi-ma do art. 20 do Código de Mina.
não apresentar, dentro cio prazo de trinta (30) dias, o
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relatório final, nas condições especificadas no n.
cio artigo anterior.

Art. 4.° Se o autorizado infringir o mi. 1 ou o
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter as exi-
gências da fiscalização, será anulado esta autorização,
na forma do mi. 28 do Código de Minas.

0 O título a que alude o n. 1, do art. 10
pagará de sêlo a quantia cio' quinhentos mil réis
(5009,'000), o só será válido, (iO9OS de transcrito no re-
gistro competente a cargo cio Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua	1. do ai-t. 81 do Código de Minas.

Art, 6.1 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio cio Liberdade, em Belo Horizonte, em 1.0 de

setembro de 1938.

BENEDITO V LADARES Bliucmo
Israel Pinheiro da Sitia

DFCBETO N. 1.433

4norizrr, a título promisÓrio, o cidadão brasileiro Paulo
de Oliveira Santos a pesquiLsa' jazida de minério de
ferro, em terrenos de SUO propriedade denominados

Vila San/a Aia", sttua<!os fio Bairro da Seria, no
distrito (lesta Capital, dêste Estado

0 Governador mio Estado de Minas Gerais, usando
dn atribuição que lhe confere o art . 181, da Constitui-
cão Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
Lruter:iI n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuizo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Paulo de Oliveira Santos a
pesquisam' jazida de minério de ferro numa área de de-
zessete hectares e cincoenia á"es (17, 50 ha.) de terrenos
de sua propriedade, denominados "Vila Santa Ana", si-
teaítes no Bairro da Serra, no distrito (lesta Capital,
deste Estado, mediante as seguintes condições:

O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, mia forma cio 1. do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sónmcnte
trnsmissivcl nos casos previstos no n. 1 (lo art. 19
cio referido Código.
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TI -- Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
ar!. 20 do Código de Minas e o Cíiiflpo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada.

111 -------4 pesqui.sa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêino, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral.

TV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos.

V Na conclusão dos trabalhos (te pesquisa, sem
prejuizo de quaisquer informações pedidos pelo Govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria (Ia Agricultura um relatório circunstanciado.
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclareciinejos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida.

VI -- Do minério de ferro extraido, o autorizado
sómente poderá utilizar-se, para análises e ensaios in-
dustriais, de quantidades que não excedam a dez (10)
toneladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
Ianl.e do ar!. 3n cio decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispor do mais, depois de ini-
ciada a lavra.

VII --- Ficam ressalvados Os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado, danos e prejuizo que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno Pe-
las limitações que possam sobrevir ao titulo, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorização é dada sem prejuizo do
que determina no n. VIII (lo ar!. 19 cio Código de
Minas.

Art. 3.° Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

-- Se o autorizado não iniciar os trabalhos de-pes-
quisa (lentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4.1 dêste decreto.

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
Juízo do Govêrno.
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III -- Se não apresentar o plano dos trabalhos d
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o a. 1 dêste artigo.

IV -- Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá d.e dois (2) anos contados cia data do
registro a que alude o ar!. 4•0 dêste decreto, sem ter
sido renova-do, na forma do ar!. 20 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro cio prazo de trinta (30) dias,
o relatório final, nas condições especificadas no n. V
do artigo anterior.

Ari. 4.° Se o autorizado infringir o n. 1 ou o fl.
VI cio ar!. 1 . 0 dêste decreto, -ou não se submeter às exi-
gências da fiscelização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 50 o título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,

pagará de sêlo a cjuon!ia de quinhentos mil réis,
(500$000), e só será válido, dcp-ais de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, cio Ministério da Agr icultura, como
preceitua o § 1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrárIo.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de

-ctembro de 1938.
BENEDITO VALADARES lImOEIrO

!srue Inheiro da Silva

DFJCREPO N. 1.434

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Nccé-.
sio Tavares a pesquisar jazida de minério de ferro
e associudos rios lotes 1 e 2, do quarteirão 5, da 8.
Secção Simburbanc, (bairro da Serra), da cidade de
Belo Horizonte, désle Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere -o ar!. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal a. 66,
de 14 de dezembro de 1937, (lcie revigora o decreto fe-
deral o . 371, de 8 de outubro de 19351

Decreta:
1.' -Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, -o cidadão brasileiro Necésio Tavares a pesquisar
jazida de minérios de ferro e associados em uma áreo
niáxinln de cincoeiita (50) hectares de terrenos de sua
propriedade e do sr. \n itório Marçola, -- área essa loca-
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lizada nos lotes 1 e 2, do quarteirão 5, da 8. 1 Secção Su-
burbana (bairro da Serra), da cidade de Belo Horizonte,
dêste Estado, mediante as seguintes concliçoes

1 O título (111 autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica (lêste decreto, na forma do § 4.° do art.
18 do Código de Minas, será pessoal e sómente transmis-
sível nos casos previstos no ii. 1 do art. 19 do referido
Código.

11 Esta autorização Vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
inesnio marcada.

lii -- A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do (iovêl'no, ouvido o Serviço da Produção Mi
neral.

IV - O Govêrno fiscalizará a execução tio piano do-
que trata o numero anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos.

V Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
Prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno,
DO curso dêles, O autorizado (levará apresentar à Secre-
taria da Agricultura uni relatório circunstanciado, acom-
panhado de perfis geológicos e plantas, em teia e cópis,
onde sejam indicados com exatidão OS cortes que se
houverem feito no terreno, o máximo da jjrofunciido:qc
que iiOUVC(efll atingido os trabalhos de pesquisa, a incli-
nação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários pIIO
o reconhecimento e apreciação da jazida

VI - Do minérios extraídos, o autorizado sómente
poderá utilizar-se, para análises e ensaios industriais,
de quantidades que não excedam a dez (10) toneladas,
na conformidade cio disposto na tabela constante do art.
3•0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só po-
dendo clispôr cio mais, depois de iniciada a lavra.

Vil Ficam ressalvados OS inierêsses (te terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e p rejuízos que ocasio-
nar a quem de cure do, não respon clen cio o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, cia oposição
dos ditos, direitos.

Art. 2.° Esta autorização é dada sem prejuízo lo
que determina o n. VIII cio art. 19, do Códi go de Minas,

Art. 3.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único cio art. 27 do Có-
(ligo de Minas, nas seguintes condições:
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1 -- Se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-

quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4.° dêste decreto.

Ii Se interromper OS trai alhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno

III Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 (lêSte artigo.

IV - Se, findo o prazo tia autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data Jo
registro a que alude o art . 4.° dêste decreto, semu ter sido
renovado, na forma do art . 20 do Código de Minas, não
apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o rela-
tório final, nas condições especificadas no o. V do arti-
go anterior.

Ari. 4.° Se o autorizado infringir o 11.  1 ou o n
VI do art. 1.' dêsle decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 5. O título a que alude o i. 1 do art . 1.0, pa-
gará tia sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e só será válido, depois dc transcrito no registro eonipe-
tente a cargo do Serviço (la Fomento da Produção Mine
ra!, cio Ministério (la Agricultura, como preceitua o pa-
rágcao 1.0 cio art. 81 do Código de i mas

Art. ti. 0 Revogam-se as disposições eiml contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1.0 (e
setembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBismo

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.435

Autoriza, a ti/tifo plOviSÓI'iO, (1 firma M. C. Fonseca & Cia.
a pesquisar jazida de iltifiéPlc) de nitiiiçjtiiuis ecu ter-
renos de propriedade de Antônio Paula Vieira, si-
tiwdcis no lugar dezioiaiuuIo "Fazenda Cruz das A/-
luas", no dist rito de Cristiano Oloni, município e
cointiica de C011SClIieiI'l) La! ajele, (teste E.st,do.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição ciue lhe confere o art . 181, da Constituição
Federal e tendo cai vista o Decreto-lei federal ri. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
ii. 371, de 8 de outubro cia 1935,



1-. 958 -

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que viciem a ser decre-
tadas, a firma M. C. Fonseca & Cia. a pesquisar jazida
de minério de manganês, numa área de quinhentos (500)
hectares de terrenos cia propriedade de Antonio Paula
Vieira, situados no lugar denominado "Fazenda Cruz
das Almas", no distrito de Cristiano Otoni, município e
comarca de Conselheiro Lafaiete, dêste Estado, confron-
tando com as propriedades de Olímpio de Paula Vieira
e Eduardo Vitórici de Carvalho, e mediante as seguintes
condições:

1 O título da autorização de pesquisa, que será
Ufl1a via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do
art. 18 do Código (te Minas, será pessoal e sómente trans-
missível flOS casos previstos no a. 1, do art. 19 do refe-
rido Código.

II - Estaautorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à arca no
mesmo marcada.

III A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço cia Produção Mine-
ral.

IV -O Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos.

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso dêles, a autorizada deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura uni relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que liouverem atingido os trabalhos de pesquisa, a in-
clinação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários pala
o reconhecimento e apreciação da jazida.

VI - Do minério de manganês extraído, a autoriza-
da sómente poderá utilizar-se, para análises e ensaios
industriais, de quantidades que não excedam a dez (10)
toneladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante do art. 3.° do decreto a. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra.
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VII Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasionar
q quem de direito, não respondendo o (iovêrno pelas li-
mitações que possam sobrevir ao titulo, da oposição dos
ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
imnda, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do Có-
digo de Minas, nas seguintes condições:

- Se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro (los seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 1.0 dêsLe decreto.

II -- Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno.

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que alude o n. 1, dêste artigo.

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
CJUC não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que se refere o art. 40 dêste decreto, sem ler
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no a. V, do
artigo anterior.

V -- Se não apresentar provas de que forani satis-
feitas as exigências do n. IV do § 1." do art. 2. 1 do De-
creto-Lei federal n. 66, (te 14 de dezembro de 1937, den-
tro do prazo a que refere o número anterior.

Art. 3.° Se a autorização infringir o n. 1 ou o o.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
geflcmas cia fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do artiao 28 do Código de Minas.

Art . 40 O título a que alude o ii. 1 (10 art. 1.0, pa-
gará d sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e só será vcmlido, depois de transcrito no registro compe-
tente a cargo cio Serviço de Fomento (Ia Produção Mine-
ral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o pa-
rágrafo 1.0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposições ema contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo 1-lorizonte, ao 1.° de
setembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBLIR0

Israel Pinheiro da Silvo

4.
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DECRETO N. 1.436

Autoriza, a Itulo provisório, a firma M. C. Fonseca & Cia.
a pesquisar jazida de minério de munganês em ter-
renas de propriedade /0 sr. ()LíJÍipiO (te Paula Vieira,
situados no lugar denominado "Fazenda Santa CIa-
ia", no distrito de Cristiano (jioni, município de
Conselheiro Lafaicle , déste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe coltcre o art. 181, da Constituição
Federal, e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66 de
14 de dezembro de 1t)37, que revigora o decreto federal
a. 371, de 8 de outubro cio 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decreta-
das, a firiia M. C. Fonseca & Cia. a pesquisar jazid,1
de minério de manganês, numa área de quinhentos (500)
hectares, área essa locaiizada em terrenos de proprieda-
de cio sr. Olímpio de Paula Vieira, situados no lugar
denominado "Fazenda Santa Clara", no distrito cio Cris-
tlaiio Otoni, município e comarca de Conselheiro La-
faicte, dêste Estado, confrontando com terrenos de pro-
priedade dos senhores Joaquim de Paula Vieira, espólio
de Modesto Cornélio Tavares, Antônio de Paula Vieira e
Madalena tJiiiiclina de Jesús, e mediante as seguintes
condições:

1 O título da autorização de pesquisa, que ser0í
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° cio art.
18 do Código de Minas, será pessoal e sómente trans-
missível nos casos previstos no li . 1 do art. li) cio refe-
rido Código.

11 -- Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto m
art. 20 do Código de Minas, e o camiio da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada.

111 A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado e submetido à aprovação do Govêr-
no, ouvido o Serviço da Pra(lução Mineral

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o amem anterior, podendo mesmo alterá-1 )
para melhor orientação cia marcha dos trabalhos.

V Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidos pelo Govêr-
no no curso clêles, a autorizada deverá apresentar à Se-
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cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a in-
clinação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada cio mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida.

VI - Do minério de manganês extraído, a autori-
zada sómente poderá utilizar-se, para análises e ensaios
industriais, de quantidades que não excedam a dez (10)
toneladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante do art. 3.° do decreto n. 585, de 14 cio janeiro de
1936, só podendo díspôr do mais, depois de iniciada a
lavra.

Vil - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 40 dêste decreto.

II - Se interromper OS trabalhos de pesquisa, l)Or
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno.

111 - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que alude o ri. 1 dêste artigo.

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que se refere o art. 4•0 clêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior.

V - Se não apresentar provas de que foram satis-
feitas as exigências do n. IV do § 1.0 dc, art. 2. do De-
creto-lei federal ri. 66, de 14 de dezembro de 1937, dcii-
tro do prazo a que refere o número anterior.

Art. 3.° Se a autorizada infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, não se submeter ás exigên-
cias da fiscalização, será anulada esta autorização, na
fornia do artigo 28 do Código de Minas.

61
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Art. 4.° O título a que alude o n. 1 do art. 1.0, pa-
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e só será válido depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o §
1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5•0	evogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 1.0

setembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.437

Autoriza, a título provisório, a cidadã brasileira Delfina
Maria de Freitas, a pesquisar jazida de minérios de
ferro, manganês, e tintas minerais, sua nu "Fazenda
do Faria", rw distrito de Congonhas do Campo, niu-
nicí pio de Conselheiro Lafaiete, dês te Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 181, da ConstL.
tuição Federal •e tendo em vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a título Provisório e sem

p:rejui2o das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a cidadã brasileira Delfina Maria de Freitas a pes-
quisar jazida de minérios de ferro, manganês e tintas mi~
nerais, numa área de cincoenta (50) hectares, área essa
localizada em terrenos situados na "Fazenda do Faria",
no distrito de Congonhas do Campo, município de Con-
selheiro de Lafaiete, dêste Estado, dentro das seguintes
confrontações: ao norte, leste, oeste e sul, respectivamen-
te, pela lombada da serra do Faria, parte das estradas que
passando plo bairro do Bernabé vai ao Pires, Rio San
to Antônio e por um pequeno caminho particular que
dentro da propriedade vai até à estrada do Bernabé, e
mediante as seguintes condições:

1 - o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sàmente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19
do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
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artigo 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa
e o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e submetido à apro-
vação do govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá..lo
Para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, eni tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de Pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito, que se
houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá -
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - dos minérios extraídos, a autorizada poderá
utilizar-se, para análises e ensaios industriais, de quan
tidade que não excedam a dez (10) toneladas, na con-
formidade do disposto na tabela constante do artigo 3.1
do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só podendo
dispôr do mais, depois de iniciada a lavra.

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos ci ne ocasio
nar a quem de •direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, rias seguintes condições:

1 - se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4.° dêste de-
creto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma cio artigo 20 do Código de
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Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no a.
V, do artigo anterior.

Art. 3.0 Se a autorizada infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, 'ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4.° O título a que alude o ci. 1 cio artigo 1.0,

pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o	1.° do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5. 1 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
setembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.438

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Jaime
Nunes de Miranda a pesquisar jazida de cristal de
rocha e minerais associados, situada entre os Ribei-
rões "Curisação Grande" e o "Pequeno", no dis-
trito de S. Sebastião dos Pintos, município de S.
João Evangelista, comarca de Peçanha, dêste Es-
tado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 181 do Constitui-
çãço Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1 . 0 Fica autorizado, a titulo provisório e sem

prejuizo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Jaime Nunes de Miranda a
pesquisar jazida de cristal de rocha e minerais associa-
dos, numa área de cincoenta (50) hectares de terrenos
de propriedade dos srs. João Felix de Azevedo, Alce
biades Serafim dos Anjos e Lúcio Gomes de Oliveira, ter-
renos êsses contíguos e situados entre os Ribeirões "Can
sação Grande" e o "Pequeno", próximos a confluência dos
mesmos, no distrito de S. Sebastião dos Pintos, muni
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cípio de S. João Evangelista, comarca de Peçanha, dês-
te Estado, e mediante as seguintes condições:

1 - o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do	4.° do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sõmente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19 do
referido Código;

II - esta autorização vigorará l)Or dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas e o campo (Ia pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV o Govêrn'o fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá..lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, o autorizado peverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - das substâncias extraídas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus
triais, de quantidades que não excedam a cinco (5) to.
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons
tante do artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispôr do mais, depois de iniciada
a lavra;

VII ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autoridado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
(lOS ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 d
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4.°, deste de-
creto;
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TI - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III - se não apresentar 'o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo oprazo da autrização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final nas condições especificadas no n.
V do artigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o o. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza -
ção, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 o título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1.° do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5. 1 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de

setembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RniEfflo
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.439

Autoriza o prefeito de São João del'Rei a 'adquirir
terrena

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito
de São João del'Bei a adquirir, para prolongamento de
uma rua, uma área de terreno com 1.172m,2, situada na
praça Pedro Paulo, naquela cidade, e pertencente a her-
deiros de Albino Facion, utilizandose Para êsse fim
de recursos na Verba III - Consignação B - "Material"

Sub-consignação 4 - "Serviço de ruas e praças", do
orçamento vigente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de se
tembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmiru
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DECRETO N. 1.440

Autoriza o prefeito de EstréIa do Sul a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Es-
trêla do Sul a abrir os seguintes créditos:

Créditos especiais:
10:715$000, destinado a atender às despesas de exe-

cuão do mapa geográfico do município;
2:100$000, destinado ao pagamento ao auxiliar da

Coletoria dos vencimentos de junho a dezembro do cor-
rente ano.

Créditos suplementares:
à Verba III - A - 3	e, 18:000$000;
à Verba III ---- A - 3 - f, 1 :000$000;
à Verba III	A	3 - h, 8:000$0000;
à Verba III	B - 6, 800$000;
à Verba III - B - 8, 8:000$0000;
à Verba VIII - 1, 2:943$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de se-

tembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alknmim

DECRETO N. 1.441

Autoriza o prefeito de Fortaleza a abrir créditos
'adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de For
taleza a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
30:000$000, destinado a concluir a construção do

mercado municipal;
16:000$0000, destinado a atender às despesas de

execução do mapa geográfico do município.
Créditos suplementares:

à Verba III - A - 2 - a, 3:00$000;
à Verba III - A - 2 - b, 2:500$000;
à Verba Ill - A - 2 - e, 2:000$000;
à Vefba III - A - 2 - d, 5:000$000;
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à Verba III - B - 2, 2:500$000;
à Verba III - B - 3, 1:000$000;
à Verba V - 3, 500$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de se
Lembro de 1938.

BENEDITO VALADARES Riino
José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.442

Autoriza o prefe ito de Giraranésia a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Goa-
ranési.a a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
6:000$000, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico do município.
Créditos suplementares:

à Verba II - B - 2, 20:000$000;
à Verba III - A	2 -- a, 7:000$000;
à Verba III	A - 2 - b, 2 :500$000;
à Verba III - B -- 3, 2:500$000;
à Verba III	B - 8, 500000;
à Verba VI	6 - a, 3:500$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de se

tembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.443

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Joaquim
Soares de Oliveira a pesquisar jazida de mica em
terrenos devolutos, situados no lugar denominado
"Veado", no distrito de Ramalhete, município e co-
marca de Peçanha, dêste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 181, da Constitui..
ção Federal e tendo em vista o Decreto_lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,
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Decreta:
Art. 1 . 0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuizo das disposições legais que vierem a s&'r decre-
tadas, o cidadão brasileiro Joaquim Soares de Oliveira
a pesquisar jazida de mica, numa área de cincoenta
(50) hectares de terrenos devolutos, situados no lugar
denominado "Veado", no distrito de Ramalhete, inunici-
pio e comarca de Peçanha, dêste Estado, terrenos êsses
compreendidos entre os Córregos "Veado" ou Veadinho",
mediante as seguintes condições:

1 - o titulo da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do 4.° do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sõmente
transmissível nos casos previstos no n. 1, do artigo, 19
do referido Código;

II - esta autorização vigorará p01' dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos (te pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - da mica extraída, o autorizado sàrnente po..
derá utilizar-se, para análises e ensaios industriais,
de quantidades que não excedam a cinco (5) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do ar-
tigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só
podendo dispôr do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
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limitações que possam sobrevir ao titulo, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4.° dêste de-
creto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1, dêste artigo;

TV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 cio Código
de Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V, do artigo anterior.

Art. 3.° Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 3•0 O título a que alude o n • 1 do artigo 1.0,

pagará de sêlo a quantia de trezentos mil réis .
(300$000) e só será válido, depois de transcrito	no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1.0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 50 Revogamse as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de

setembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.444
Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro lVas-

hingtorz José Vieira da Silvo (1 pesquisar jazido de mi-
ca e associados em terrenos do Estado, situados no
lugar denominado "Escadinha", no distrito de Co-
roaci, município e comarca de Peçanha, déste Es-
tado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribui;ão que lhe confere o art. 181 da Constitui-
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ção Federal e tendo em vista o Decre[o .Iej federal ri. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora decreto fede-
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierein a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Washington .Jsé Vieira da
Silva a pesquisar jazida de mica e associados, numa área
de cincoenta (50) hectares de terreno livriencentes ao
Estado, situados no lugar denominado "Escadinha",
conhecido por Ribeirão do Escadinha, no distrito de
Coroaci, município e comarca de Peçanha, dêste Estada,
terrenos esses ocupados por Antônio Domingos de Oli-
veira, vulgo Antônio gordo e João Batista da Silva, vulgo
João Chico, dentro das seguintes confrontações: à es-
querda pelas cabeceiras, com vertentes do Bugre, pela
lado de baixo com a posse de José Pereira Chaves e her-
deiros de André Costa e à direita com terrenos de Eloj-
(inmes de Brito e João Bento Coleta, mediante as seguin-
tes condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma doi 4. 1 do
art. 18, do Código de Minas, será pessoal e sómente trans-
missível nos casos privistos no n. 1 do art. 19	do
referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código (le Minas e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mine-
ral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Gavêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes
que se iliouverem feito no terreno, o máximo da pro-
fundidade que houverem atingido os trabalhos de pes-
quisa, a inclinação e direção do vieiro ou depóisto que
se houver descoberto, reserva aproximada do mesmo,
bem como outros esclarecimentos que se tornarem ne-

1



- 972 -

cessários para o reconhecimento e apreciação da ja-
zida;

VI das substâncias extraídas, o autorizado sómen-
te poderá utilizar-se para análises e ensáios industriais,
de quantidade que não excedam a cinco (5) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do art.
3o do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só po-
dendo dispor do mais depois de iniciada a lavra;

VII ficam ressalvadas os interesses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da Oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maio, a
Juízo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses de pra-
zo a que se refere o n. 1 dêste ratigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o art. 4.° dêste decreto sem ter si-
do renovado na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, nas codinções especificadas no n. V do
artigo anterior.

Art. 3.° Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4.1 O título a que alude o n. 1 do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1.° do art. 81 do Código de Minas.

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de

setembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva
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DECRETO N. 1.445

Autoriza o Prefeito de Lagoa Dourada a abrir créditos
suplerneiitares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Lagoa
Dourada a abrir os seguintes créditos suplementares:

	

à Verba II	F - 3, 55$000;
à Verba III - A -- 2 -- b, 7:200$000;
à Verba III - B - 1 1:000$0,00;

Palácio d Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de se-
tembro de 1938

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinini

DECRETO N. 1.446

Autoriza o prefeito de Mazwnbiniw a abrir créditos adi-
cionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mu-
zainbinho a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
8:305$000, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico do município.

Créditos suplementares:

	

Verba II	B - 3, 60:000$000;
Verba II - E, 3:000$000;

	

Verba II	F	2	a, 1:500$000;
Verba III - A - 1 - 4, 360$000;
Verba III - A - 2 - a,400$000;
Verba III - A - 2 - b, 300$000;
Verba III -- A - 2 - e, 17:000$000;
Verba - III - A - 2 -- d, 200$000;
Verba III A - 2 - e, 5:000$000;
Verba III - A - 2 - g, 1:000$000;
Verba III - B - 4, 6:000$000;
Verba III - B - 5, 6:000$000;
Verba V - 1 1 300$000;
Verba V - 3, 400$000;
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à Verba V - 6, 1:000$000;
à Verba VI - 1, 110000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de
setembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.447

Autoriza o prefeito de Gamba quira a abrir crédito es-
pecial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cam-
buquira a abrir crédito especial da importância de
3:080$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os de-
cretos-leis 311 e 88, dos Govêrnos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de se-
tembro de 1933.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.448

Autoriza o Prefeito de Ituiutaba a celebrar contrato de
aforamento

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeitoi de
Ituiutaba a celebrar com o Banco Hipotecário e Agrí-
cola de Minas Gerais, de acôrdo com a legislação muni-
cipal vigente, contrato de aforamento de um terreno
medindo 540 metros quadrados e situado na rua João
Martins, naquela cidade.

Palácio da Liberade, em Belo Horizonte,	13 de
setembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.449

Autoriza o Prefeito de Jequeri a efetuar uma operação
de crédito

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Je-
querí a efetuar operação de crédito da importância de
5:300$000, que se destinará à aquisição de um caminhão
usado para os serviços da prefeitura, devendo o paga-
mento dessa operação constar do orçamento de 1939, na
verba destinada ao pagamento de dívida flutuante.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de
setembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.450

Autoriza o Prefeito de Gaefé a abrir crédito adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cae-
té a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
80:000$000 -- destinado à construção de uma ponte

na sede do município.

Créditos suplementares:

à Verba IT	C	1, 2:000$000;
à Verba II - C	2, 1 :800$000;
à Verba ITT - A - 2	2, 2:000$000;
à Verba Til - 13 - 3, 2:000$000;
à Verba III - 13	4, 10:000$000;
à Verba V - 1, 300$000;
à Verba VI	4, 1 :200$000;
à - Verba VI - 5 a, 100$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de
setembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIDEJEI()

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.451

Autoriza o prefeito de Araguarí a doar imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ara-
guari a doar à Estrada de Ferro de Goiaz, para a cons-
trução de suas novas oficinas, urna área de terreno de
29.526 metros quadrados, pertencente à Prefeitura, si-
tuado nas proximidades da explanada daquela ferro-via.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de
setembro de 1938.

BuNeDrio VALADARES Rinamo
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.452

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro José
Dias Neto a pesquisar jazida de mica e outros mi-
fleI01S, situada 1W lugar denominado "Córrego S
Domingos", no distrito de S. João do Rio Prelo, mu-
nicípio e comarca de Carangola, déste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1 . 0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decreta-
das, o cidadão brasileiro José Dias Neto, a pesquisar
jazida de mica e outros minerais, numa área de dez (10)
hectares de terrenos, área essa localizada no lugar deno-
minado "Córrego de S. Domingos", situada no distrito
de S. João do Rio Preto, município e comarca de Ca-
rangola, dêstc Estado, compreendida entre os seguintes
limites e confrontações: por um lado com terrenos per-
tencentes ao sr. Fioravanti Padula ou Jazidas de Mica
Beunidas Ltda., por outro com José Evaristo e final-
mente com terrenos do autorizado, mediante as seguintes
condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
urna via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4.° do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e só
mente transmissível nos casos previstos no mi. 1 do art.
19 do referido Código;
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II	esta autorização vigorará por dois (2) anos,
apode:io ser renovada, na conformidade do disposto no

art. 20 do Código de Minas, e o campo da Pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

Iii - a pesquisa seguirá 11,11 plano preestabelecido
que será organizado pelo autorizado e submetido à
aprovação do govêrno, ouvido o Serviço de Produção Mi-
neral;

IV - o govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha ds trabaLhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura tini relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundidade
que houverem atirugido os trabalhos de pesquisa, a incli-
nação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se torneram necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - dos minerais extraídos, o autorizado sómente
poderá utilizar-se, para análises e ensáios indastriais,
de quantidade que não excedamui a cinco (5) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do art.
3•0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, SÓ po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada, a lavra;

Vil ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o govêrno Pe-
las limitações que possam sobrevir ao titulo, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização é dada sem prejuízo do
que determina o n. VII do art. 19, do Códi go de Minas.

Art. 3•0 esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do pará grafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalohs de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do, registro a que alude o art. 5.° dêste decreto;

lE se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do govêrno;

III se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do Pra-
zo a que alude o n. 1 dêste artigo;

62
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IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o art. 5.' dêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma dos art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V
do artigo anterior.

Art. 4.1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art, 5•0 O título a que alude o n. 1 do art. 1.0, pa
-gará de sêlo a quantia de duzentos mil réis (200f000),

e só será válido, depois de transcrito no registro como-
potente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
parágrafo 1.° do art. 81 do Código de Minas.

Art. 6.1 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
de setembro' de 1938.

liENlmmi'o VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro (/a Silva

DECRETO N. 1.453

Autoriza, cm líl ll lo provisória, o cidadão brasileiro Fran-
cisco Bartolomeu Coi'deijo a pesquisar jazido de
mica e associados em terrenos ojejionunados "Pou
Ias" e 'Caldeirões", situados no distrito de Amparo
do Serra, município e comarca de Ponte Nova, dêste
Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da

ribuição que lhe confere o ar[. 181, da 'Constituição
iederal e tendo em vista o Decreto-lei federal P. Li6,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fe-
deral n. 371 . cio 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1 . 0 ., Fica autorizado, a título provisório e

sem prejuízo das disposições legais que vierem a ser
decretadas, o cidadão brasileiro Francisco Bartolom'eU
Cordeiro a pesquisar jazida de mica e associados, nu-
ma área de vinte e seis hectares e scss'nta e dois áres
(26,62 lia.), em terrenos de sua propriedade denomi-
nados "Pautas" e "Caldeirões", situados no distrito de
Am : aro do Serra, município e comarca de Ponte Nova,
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dêste Estado, confrontando com terras pertencentes aos
srs. Inácio Gumes Batista, Luiza Angélica do Carmo,
herdeiros de José Margarido de Paula, João Arnaro
Raimundo, João Caetano da Silva, Rodolfo Moreira
Campos Leticia Rufo, Cristovam, Cana & Irmãos, Ale-
xandre Botelho, Francisco Acácio Ribeiro e Raimundo
Gomes Pinto, mediante as seguintes condições:

1	O título 'da autorização de pesquisa, qe será
uma via autêntica dêste decreto, lia forma do parágrafo
4° do art. 18 do Código 'de Minas, será pessoal e só -
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do
art. 19 do referido Código;

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto
no art. 20 do Código de Minas, e o campo Ida pesquisa

o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá um 'plano preestabeleci-
do, que será organizado pelo autorizado e submetido
à aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;

IV O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alte-
rá-lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidos pelo Go-
vêrno no curso deles, o autoriza'do deverá apresentar
à Secretaria da Agricultura um relatório circunstancia-
do, acompanhado de perfis geológicos e plantp, em
tela e cópia, onde sejam indicados com exatidáo os
cortes que se houverem feito no terreno, o máximo de
profundidade que houverem atingido os trabalhos de
pesquisa, a inclinação, e direção do vieiro ou depó-
GLo que se houver descoberto, reserva aproximada do
mesmo, bem como outros 'esclarecimentos que se tor-
narem necessários para o reconhecimento e apreciação
da jazida;

VI - Das substâncias extraídas, o autorizado sômncn_
te poderá utilizar-se, para análises e ensaios industriais,
de quantidades que não 'excedam a cinco (5) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do art.
3.° do decreto n. 585,  de fl de janeiro de 1936, só
podendo dispor do mais depois de iniciada a lavra;

VII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcido o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o GovêrnG
pelas limitações que possam sobrevir ao título, da opo-
sição dos ditos direitos.
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Art. 2.. Esta autorização 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 trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data (10 registro a que alude o art. 4.° dêste decreto;

11 -- Se interromper os trabalhos (te pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III	Se não apresentar o plano dos trablh&s de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
o que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV	Se, findo o prazo da autorização, prazo êSSC

que não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto sem
ter sido renovado, na forma cio art. 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias , o relatório 'final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior.

\i• 30, Se o autorizado infringir o n. 1 ou
n. VI do art . l., clêste (lecreto, OU não se submeter
às exigências cia fiscalização, será anulada esta auto-
rização, na forma do art. 28 'do Código de Minas.

Art. 4°. O título a que alude o n. 1 do art. 1.'
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis . . -
500$000), e SÓ será válido, depois de transcrito no

registro ecmpetente a cargo do Serviço de Fomento d'
Produção Mineral do Ministério ida Agricultura, como
preceitua o parúgrafo 1 . 0 do art. 81 do Código lr
Minas.

Art. 5°. Revogam-se as disposições eni contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 do
setembro de 1938.

BENF.Iwro VALADARES RiflEmo.

israel Pinheiro da Silva.

DECRETO N. 1.454

Autoriza, o tíbio provisório, o cidadão bra,siieiro Ervi-
no Riegert a pesquisar jazida de cristal de rocha e
associados rio ]ligar denominado I'edrecjulho", si-
/irado entre os córregos Mandassaia e Pindaíba, Fa-
z enda Casa Nova, distrito de Terra Branco, muni-
cí pio de Bocainva, dêsle Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-

ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal II.
66, de 14 de deze.mvV.bro (te 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
l.'. Fica autorizado, a título provisório e

sein prejuízo das disposições legais que vierem a ser
decretadas, o cidadão brasileiro ,E .rvino Riegert a pes-
quisar jazida de cristal de rocha e associados, numa
área localizada no lugar denominado "Pedregulho", si-
tuado entre os córregos Mandassaia e Pindaíba, Fazen-
da Casa Nova, no distrito de Terra Branca, município
de Bocaiuva, dêste Estado, mediante as seguintes con-
dições:

1 --- - O título cia autorização de pesquisa que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4.° do art. 18 cio Código de Minas, seiá pessoal e só-
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 (.10 art.
il) do referido Código;

li ---- Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade 1(10 disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa

o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

iii . - A pesquisa seguirá um plano preestabeleci-
do, que será organizado pelo autorizado e submetido
à aprovação do govêrno, ouvido o Serviço da Produ
ção Mineral;

IV O govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alte-
má-lo para melhor orientação da marcha dos tra-
balhos;

V Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo go-
vêrno, no curso cicies, o autorizado deverá apresentar
à Secretaria da Agricultura um relatório circunstancia-
do, acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela
e cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes
que se houverem feito no terreno, o máximo da .pro
fundidade que houverem atingido os trabalhos de pes-
quisa, a inclinação e direção do vieiro ou depósito
que se houver descoberto, reserva aproximada do mes-
ruo, bem conto outros esclarecimentos que se tornarem
necessários para o reconhecimento e apreciação cia
jazida;

VI - Das substâncias extraídas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a cinco (5) to~
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
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tante do art. 3.° do decreto 11. 58,5,  de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada
a lavra;

VII Ficam ressalvados os interêsses de tercei-
ros, ressarvindo o autorizado danos e prejuízos que
ocasionar a quem de direito, não respondendo o govêr-
no pelas limitações que possam sobrevir ao título, da
oposição dos ditos direitos.

Art. 2.°. Esta autorização 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 trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, conta-
dos da data do registro a que alude o art. 4•0 dêse
decreto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquism, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV Se, findo o prazo da autorização, prazo êse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o art. 40 •dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do art. 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especifiadas no
n. V do artigo anterior.

Art. 3 1 . Se o autorizado infringir o n. 1 ou o
n. VI do art. 1.' dêste decreto , ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza
ção, na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4.°. O título a que alude o n. 1 do art. 1 o,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o parágrafo 1.0 do art. 81 do Código de
Minas.

Art. 5.. Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
setembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Israel Pinheiro da Silva.
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DECRETO N. 1.455

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro José
Raíniurido Guerra a pesquisar jazida de lieniatitu
CIII terrenos (/e propriedade do di. Miguel Maurício
da í?ocJi, siluwios no Bairro da Serra, no distrito
e iiiuhliCí pio de Belo Horizonte, (lês te Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181 , da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal mi.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Ad. 1.0. Fica autorizado, a título provisório e

seio prejuízo das disposições legais que vierem a ser
decretadas, o cidadão brasileiro José Raimundo Guerra
a pesquisar jazida de hematita, numa área de trinta e
três ares (33a) de terrenos de propriedade do dr. Mi-
guel Maurício da Rocha, terrenos esses situados no Bair-
ro da Serra, no distrito e município de Belo Horizonte,
dêste Estado, compreendidos entre as ruas Miraí, Cho-
potó, Miguel e Caraça, mediante as seguintes con-
dições:

1 -O titulo da autorização de pesquisa, que será
urna Via autêntica dêste decreto , na forma elo pará-
grafo 4.° do art. 18 do Código de Minas, será pessoal
e sàmente transmissível nos casos previstos no n. 1 do
art. 19 do referido Código;

11 - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto
no art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesqui-
sa é o indicado neste artigo, não podendo exceder à
área no mesmo marcada;

III A pesquisa seguirá uma plano preestabele-
cido, que será organizado pelo autorizado e submetido
ii aprovação do govêrno, ouv?du o Serviço da Produ.
ção Mineral;

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alte-
rá-lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos:

V -- Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à
Secretaria da Agricultura um relatório circun stanciado.
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes
que se houverem feito no terreno, o máximo da pro-
fundidade que houverem atingido os trabalhos de pes-
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qilisa, a inclinação e direção do vieiro ou depósito
que se houver descoberto reserva aproximada do ines-
mo, bem como outros esclarecimentos que se tornarem
necessários para o reconhecimento e apreciação da ja-
zida;

VI Do minério extraído, o autorizado sôniente
poderá utilizar-se, para análises e ensaios industriais, 'le
quantidades que não excedam a dez (10) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do
art. 3. 1 do decreto a. 585, (te 14 de janeiro de 1936,
ó podendo dispor do mais, depois de iniciada a

lavra;
VII - Ficam ressalvados os interêsses de tercei-

ros, ressarvindo o autorizado danos e prejuízos que
ocasionar a quem de direito, não respondendo o Go-
vêrno pelas limitações que possam sobrevir ao título,
da oposição dos ditos direitos.

Art. 2.0. Esta autorização é dada sem prejuízo
do (IUC determina o a. Viii do art. 19 'do Códiga
(te Minas.

3°. Esta autorização será considerada aban-
donada para o efeito do parágrafo único do art. 27
do Cdigo de Minas, nas seguintes condições:

1 Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, conta-
dos da data do registro a que alude o art. 5. dêste
decreto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, nor
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos
de pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do
prazo a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do art. 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
a. V do artigo anterior.

Art. 4.'. Se o autorizado infringir o n. 1 ou o
a. VI do art. 1. ' dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização , será anulada esta autoriza-
ção, na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 5.'. O título a que alude o n. 1 do art. 1 .'.
pagará de sêlo a quantia de duzentos mil réis
(2008000), e só será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento

da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
Preceitua o parágrafo 1.' do art. 81 do Código d
Minas.

6.'. Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14

de setembro de 1938,

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Israel Pinheiro da Silva.

DECRETO N, 1.456

Autoriza o prefeito de Monte Carmelo a doar terrenos

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
,te suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Monte Carmelo a doai' à Rede Mineira de Viação, para
instalação das dependências desta naquela cidade, uma
sorte de terrenos com a área total 'de 14. 496ms2.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de
setembro de 1938,

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José faria de AIA-mim.

DECRETO N. 1.457

Autoriza o prefeito de Santa Maria do Suassuí a abrir
créditos adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de San-
ta Maria do Suassuí a abrir os seguintes créditos adi-
cionais:

Crédito especial:
8208000 - destinado ao pagamento de aluguel do

mercado municipal.
Crédito suplementar:

à Verba III - 2, 6:5008000

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de se-
tejnl)ro de 1938,

BENEDITO VALADABES RIBEIRO

José Maria de AlA-mim
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DECRETO N. 1.458

Autoriza o prefeito de Guarará a abrir créditos
suplementares

O Governador (10 Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Gua-
rará a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba III	A - 2 - a, 1 :500$000;
5 Verba 111 - A	2 - b, 300$000;
à Verba 111	A	2 -- d, 300000;
à Verba III - B - 1, 947$000.
Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 15 de se-

tembro de 1938.

BENEmT0 VALADARES RIBEIRO

José Maria de A 1/cia tia

DECRETO N. 1.459

Autoriza o prefeito de Z?Fo Pardo a abrir créditos
suplemeiilares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Pardo a abrir os seguintes créditos suplementares

à Verba III - 2	a, 5:000$000;
à Verba Ilt - 2 - e, 2:500$000;
à Verba III	13 = 2, 2:500$000;
à Verba V	4, 600$000;
à Verba VI -- 1, 1 :300000;
à Verba VI - 2, 200$000.
Palácio (Ia Liberdade, cm Belo Horizonte, 15 de se-

tembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkiniiit

DECRETO N. 1.460

Autoriza o prefeito de Cristina a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cris-
tina a abrir crédito especial da importância de 3:930$000,
destinado a atender às despesas (te execução do mapa
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geográfico do município, de acôrdo com os decretos-
leis 311 e 88, dos Governos da República o do Estado,
respectjvarnente

Palácio da Lil)crcja(l( em le!o Horizonte, 15 de se-
tembro (lo 1938.

BENEDITO) VALADARES R IBEIRO
.José Maria de Alkinin

DECRETO N. 1.461

Aprova ato do prefeito de São !)oniinqos do Prata

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve aprovar o ato pelo qual o
prefeito de São Domingos do Prata abriu um crédito ex-
traordinário na importância de 700$000 para despesas
de vacinação contra a febre amarela.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de se-
tembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RinzinO
José Maria de .4tkmtr2

DECRETO N. 1.462

Autoriza o prefeito de Prados a abrir créditos adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pra-
dos a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
1:500$000, destinado ao pagamento da 1. presta-

ção do mapa geográfico do município
Créditos suplementares:

à Verba II -- C - 2, 400$000;
à Verba III	A - 2 - e, 600$000;
à Verba III - A - 2	h, 2:000$000;
à Verba III - A - 2 - j , 500$000;
à Verba III - B - 7, 1 :500$000;
à Verba III - B - 10, 1 :000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de se-

tembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.463

Auloii:a o prefeito de Mercês a abrir créditos adicionais

O Governador do Estado cio Minas Gerais, usando
(lo suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mer-
cês a abrir OS seguintes créditos adicionais:

Cr édito especial
5:000$000, destinado a atender às despesas de exe-

cuçïio do mapa geográfico do município.
Créditos suplementares

à Verba TI	B	2, 3:493$900;
àVerba Ii	C, 215$500;
à Verba III	B - 4, 2:000$000;
à Verba III - B	5, 2:000$000;
à Verba Til -- B - 6, 1 :000$000.
Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de se-

tembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Jose 1!aria de Alkrnini

DECRETO N. 1.4M

Reconhece o senhor Leônídus Londorio, Cônsul do Re-
pública da Colômbia em São Paulo, com jurisdição
neste Estado

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e tendo em vista o aviso número
NC1331923.1(33) (42), de 5 de setembro do corrente ano,
do Ministério das Relações Exteriores, resolve reconhe-
cer o senhor Leônidas Londono, Cônsul da República
da Colômbia em São Paulo, coro jurisdição neste Es-
tado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de se-
tembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.465

Autoriza o prefeito de Malacacheta a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
àe suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ma-

lacaclieta a abrir crédito especial da importância de
4:454$000, destinado a atender às despesas de execu-
ção do mapa geográfico cio município, de acôrdo co,,
os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e
do Estado, respectivaumente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de se-
tembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Aikmi,n

DECRETO N. 1.466

Autoriza  prefeito de Teófilo ()loni a desupropjiu, um
terreno e a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Tcó-
filo Otoni a desapropriar por utilidade pública um ter-
reno de propriedade do senhor Raimundo Neves, com
a área de 110m2,00, situado na sede cio município, para
o fim de abrir unia travessa, ligando à rua Engenheiro
Antunes à rua Conselheiro Mairink. Fica, ainda, o pre-
feito autorizado a abrir, para o dito fira, o crédito es-
pecial de 5:000$000.

Palácio cia Liberdade, cm Belo Horizonte, 22 de se-
tembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RLIIEIR0

José Maria de Alkminm

DECRETO N. 1.467

Autoriza o prefeito de São João Nepoiizuceno a abrir
crédtos adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
João Nepomuceno a abrir os seguintes créditos adi-
cionais:

Crédito especial:
16:000$000 - destinado à aquisição de Uni cami-

nhão e Permuta de uru automóvel para os serviços da
Preíeitura.

Créditos suplementares:
à Verba II - C - 1, 700$000;
à Verba II - C	2, 1:500$000;
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à Verba III - A - 3 - a, 500$000;
à Verba III - A - 3	1), 1 :000$000;
à Verba 111	A - 3 - e, 3:000$000;
à Verba III - A - 3 - d, 3:500$000;
à Verba III	A	3	e, 800000;
: Verba III	A	3	g, 1:000$000;
à Verba III - B - 1, 500$000;
à Verba III B - 3, 1:000$000;
à Verba III - B - 4, 1:000$000;
à Verba 111 - B - 7, 2 :000$000;
à Verba VI	3, 200$000;
à Verba VII	1, 1:300$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de se-

telul)ro de 1938
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrniin

DECRETO N. 1.468

Autorza o prefeito de Uberlândia a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Uber-
lândia a abrir crédito especial da importância de
400:000$000, para execuçao cio novo serviço de abaste-
cimento de água no município.

Palácio da Liberdade, eia Belo Horizonte, 27 (te se-
tembro de 1938.

BaNaroTo VALADARES RIBEIRO

José Maria de .41krnii1

DECRETO N. 1.469

Perdôo oficiais e praças da Fôrça Pública

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve, em homenagem ao 107. 1 ani-
versário da criação da Fôrça Pública, perdoar aos ofi-
ciais e praças dessa Corporação que, porventura, se
acharem presas para Conselho de Justiça, de Disciplina
e os sentenciados por crimes militares.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Mar ia de Aikin lia
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DECRETO N. 1.470

Autoriza o prefeito de São João dei-Rei a realizar ope-
ração de crédito, como antecipação (te receita

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
João dei-Rei a contrair o empréstimo interno de
101:074$300, com o Banco Almeida Magalhães, solven-
do essa operação com recursos do orçamenta vigente e
destinando-se a mesma á prestação cio 2. 1 semestre do
corrente ano, devida à firma S. K. F. pela Prefeitura,
relativa ao serviço de energia elétrica.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 15 de ou-II1)ro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Aikrniin

DECRETO N. 1.471

Autoriza o prefeito de Extrema a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ex-
trema a abrir crédito especial de 5:000$000 '  para con-
cluir a ponte sôbre o rio Jaguari, naquele município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José iIwia de .-%ikrnirn

DECRETO N. 1.472

AutoiLzq o prefeito (te Ponte Nova a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pon-
te Nova a abrir crédito especial da importância de
9:485$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
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decretos-leis 311 e 88, (lOS Governos da República e do
Estado, respectiva mente .

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de ou-
tubro &e 1938.

BENEDITO VALADABES RIBEIRO

José Maria de Alkmím

DECRETO N. 1.473

Autoriza o p refeito de Ubá a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito (te Ubá
a abrir crédito especial da importância (te 4:240$000,
destinado a completar o pagamento das despesas de exe-
cução do mapa geográfico do IflunicipiO, dc acôrdo Cofli

os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da BepúliIlC
e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 17 mie ou-
tubro de 1933.

BENEDITO VALAI)A1(Es Biaciimo
José Maria de fllkiiuim

DECRETO N. 1.474

Autoriza o prefeito de São Lourenço a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Lourenço a abrir crédito especial da importância de
3:000$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acórdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e (10
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo 1-lorizonte, 17 de ou-
tubro (te 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnim

Autoriza a Municipalidade de ljbeitúiuliu a celebrar
contrato

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Uber
lân dia a celebrar contrato, ciii nome da Municipali-
dade, com 'o engenheiro civil Nelson Cézar Pereira da
Silva, licitante aceito na concurrência pública, realizada,
para a execução de obras (lo abastecimento de água da
sede do município, pela iimiportância de 350 :000$000
(trezentos e cincoenta contos de réis) e nos termos (Ia
minuta aprovada pelo Departamento de Assistência aos
Municípios, a qual fica arquivada na Secretaria do In-
terior.

Palácio da Liberdade, eia Belo Horizonte, 17 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

josé Maria de Alkrnini

DECRETO N. 1.476

Autoriza o prefeito de Oliveira a abrir créditos
supleinentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito mie Oli-
veira a abrir os seguintes créditos suplementares

à Verba II - B - 2, 1 :500O00;
à Verba 11	F -- 3, 400m000;
à Verba III ---- A -- 3 - a, 200$000;
ú Verba III	A - 3 - d, 3:000$000;
à Verba 111 - - A - e, 4
à Verba III - - A —3--- 1, G00000
à Verba 111 - B	1, 10:000$000;
à Vefba 111 -- B •--- 5, 1: 590000;
à Verba III -- 13 -- 6, 1: 'M0000
à Verba III - B - 9, 500000;
à Verba V	4, 500$000;
à Verba V - 5 - b, 300000;
à Verba VI - 2, 800$000;
à Verba VI - 5, 600i000;
à Verba VI - 7, 1 :500000;

63
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à Verba VI - 10, 300$000;
à Verba VII - 2, 3:500$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de ou-

tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
1QSé Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.477

Autoriza t prefeito de Brazópolis a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bra_
zópolis a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
5:230$000	destinado a ocorrer ás despesas com

a execução do mapa geográfico do município.
Créditos supleineritures:

à Verba II -- E -- 2 --- d, 500000:
à Verba 111 --	2	c'5:000$000;
à Verba III - A	2	d, 400í1.100;
à Verba 111	A - 2	e, 700000;
à Verba III	A	2 - g, 50000U;
à Verba III --- A - 2 -- h, 3:000$000;
a Verba III - B - 3, 5:000000;
à Verba III	B -• 4, 2:100$000;
á Verba III -- B - 7, 6:500$000;
à Verba III - 13	8, 700$000;
à Verba VI	2, 100$000;
à Verba VI - 3, 100$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de ou-

tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Josr Maria de Alkmini

DECRETO N. 1.478

Aizoriw o prefeito de Matias Barbosa a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
ele suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ma-
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tias Barbosa a abrir os seguintes créditos suplemen..
tares:

à Verba II - B - 2, 3:650$000;
à Verba III - A - 2 - a, 200$000;
à Verba III •- A 2 b, 2:000$000;
à Verba III - A - 2 d, 1:500$000;
à Verba III - A	2 e, 4:000$000;
à Verba III - B - 6, 1:700$000;
à Verba V - 5, 200$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de ou-

tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alknijm

DECRETO N. 1. 479

Autoriza o prefeito de São Dorninqos do Prata a abrir
créditos suplenientares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Domingos do Prata i abrir os seguintes créditos suple..
mentares:

àVerba II - C - 2, 1:700$000;
à Verba III - B - 2, 600$000;
à Verba III - B - 6, 700$000;
à Verba III - B	8, 1:200$000;
à Verba VII - 1:000$000;
à Verba VIII, 500$000.

Palácio da Liberdade, Ciii Belo Horizonte, 17 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alki im

DECRETO N. 1.480

Autoriza o prefeito de Ibid a abrir crédito especial

O Governador ido Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ibiá
a abrir crédito especial da importância de 12:972$000,
destinado a atender às despesas de execução do mapa
geográfico do município, de acôrdo com osos decretos-



996
	 - 997 -

leis 311 e 88, dos Governos da República e do Estado,
respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.481

Autoriza o prefeito de Três Pontos a (ilieliOp imóvel em
hasta pública

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeto de Três
Pontas a vender em hasta Pública lotes de terrenos per-
tencentes à Prefeitura, com a área total de 9.394 me-
tros quadrados, conforme planta arquivada no Depar-
tamento de Assistência aos Municípios.

Palácio da Liberdade, Cm Belo Horizonte, 17 de ou
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.482

Autoriza o prefeito de Ibiraci a abril- crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ibi-
raci a abrir o crédito especial de 9:095$000, destinado
ao reabastecimento de água daquela cidade.

Palácio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, 17 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.483

Autoriza o prefe ito de Caldos a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cal-

das a abrir crédito especial da importância de .
8:535$000, destinado a atender lis despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alknmj,n

DECRETO X. 1.484

AutOriz(, O J)1(fe j i() (te Ouro Preto (1 dar escritura de
transferência de imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, no exercí-
cio de suas atribuições, resolve conceder ao prefeito de
Ouro Preto autorização para dar escritura de transferên-
cia ao Estado de Minas Gerais, do imóvel em que funcio.
nor a Penitenciária daquela cidade, nos termos do con-
trato mandado observar J)C1O decreto número 3.353, de 26
de outubro de 1911, e conformado pelo decreto número
817, de 26 de setembro de 1921 e decreto número 6.757,
de 30 de dezembro de 1924.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de ou-
tubro (te 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria (te Alkmim

DECRETO N. 1.485

Autoriza o prefeito de Cainbu qulru a abrir créditos su_
piem entares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cain_
buquira a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - B - 1, 4:600$000;
à Verba III -- A - 2 - a, 3:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de ou-

tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.486

Autoriza o prefeito de Januária a tlesapro prior imóvel
e abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ja-
nuária a abrir um crédito especial de 5:000$000, para
desapropriação e domolição das ruínas da capela de
Nossa Senhora do Rosário, situada entre a rua Cônego
Livino e praças 15 de Novembro e Raul Soares, naquela
cidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnim

DECRETO N 1.487

Autoriza, a titulo provisório, o cidadão brasileiro João
Jovino Moita a pesquisar jazida de mica em terre-
nos devolutos, situados no lugar denominado "Alto
do Rochedo", distrito de Igreja Nova, município
de Itambacurí, comarca de Teófilo Otoni, dêste
Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da aribuição que lhe confere o artigo 181 da Consti
tuição Federal e tendo em vista o Decreto_lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro João Jovino Mota a pesquisar
jazida de mica em uma área de cincoenta (50) hectares
área esta localizada nos terrenos devolutos, situados no
lugar denominado "Alto do Rochedo", distrito de Igreja
Nova, município de Itamhacurí, comarca de Teófilo Oto-
ni, dêste Estado, mediante as segiuntes condições:

1 o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica (êste decreto, na forma do § 4,0 do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sèmente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19
do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade cio artigo 20 do

Código de Minas, e o campo da pesquisa é o indicado
neste artigo, não podendo exceder à área no mesmo
marcada;

III - a pesquisa Seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação (lo Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV o Govérno fiscalizará a execução do Plano de
que trata o núinro anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuizo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
Io curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agriculturq um relatório circunstanciado.
dcornpanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão OS cortes que
se houverm feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada cio mesmo, I)efll
COIflo outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rias para o reconhecimento e apreciação da jazida;

da mica extraída, o autorizado sàmente po-
derá se utilizar, para análises e ensáios industriais,
de quantidades que não excedam a cinco (5) tonela-
das, na conformidade do disposto na tabela constante
do artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispôr do mais, depois de iniciada a
lavra;

VII -- ficam ressalvados Os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar, a queni de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, (Ia oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4.° deste de-
creto;

II se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êste
que não excederá de dois (2) anos contados da data
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do registro a que refere o artigo 4. 1 déste decreto, sem
ter sido renovado, na forma cio artigo 20, do Código
de Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta
(30) dias, o relatório final, nas condições especificadas
no n. V do artigo anterior.

Art. 3. Se o autorizado infringir o o. 1 ou o VI
do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art . 4•0 O título a que alude o n. 1 cio artigo 1.,
pagará (te sêlo a quantia de cem mil réis (100$000), e só
será válido, depois de transcrito no registro colnpe_
tente a cargo do Serviço do Fomento da Produção Mi-
neral, cio Ministério da Agricultura, como preceitua o
1. do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de

outubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.488
Autoriza, a título provisório, (1 JirnIa "Barbosa Meio &

Scai'pe!li" a pesquisar jazida de minérios de man-
ganês e ferro, cio terrenos de sua propriedade, si
tuados no lugar denominado "Lavras do i?omão",
município de Mariana, déste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais usando

da atribuição que lhe confere o art. 181, da Consti
tuição Federal e tendo cru vista o Decreto_lei federal
n. 65, dc 14 de dezembro de 1937, que revigora o
cicrcto federal n. 371, de 8 de oiduhro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0. Fica autorizada, a título provisório e

sem prejuízo das disposições legais que vierem a ser
decretadas, a firma "Barbosa Melo & Scarpelli" a pes-
quisar jazida de minérios de manganês e ferro numa
área de cento e sessenta (160) hectares de terrenos de
sua propriedade, situados no lugar denominado "Lavras
do Romão", no município de Mariana, dêste Estado,
dentro das seguintes divisas: de um lado pelo espigão
divisor de Mata Mata e Romão, em seguida pela estra-
da velha de Antônio Pereira e Ouro Preto até às nas-

(entes do Córrego Rocinha, e POI êste abaixo até o R_
beirão Canela, e, finalnienie, por êste até o espigão
inicial, mediante as seguintes condições:

0 1 ítiilo da autorização de pesquisa, que será
urna via autên tica dêste decreto, na forma do parágra..fo 4.° do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e
sômente transni issível nas casos previstos no li.  1, do
art. 19 do referido Código;

11 Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo, ser renovada, na conformidade do disposto
ao art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesqui-

é o indicado neste artigo, não podendo exceder à
área no mesmo marcada;

[II A pesquisa seguirá um plano preestabele-
cido, que será organizado pela autorizada e submetido
à aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;

IV O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alte-
rá-lo para melhor orientação da aIarCIIa mios trabalhos

V -- a Concluso (los trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Go~
vêrno no curso cicies, a autorizada deverá apresentar
à Secretaria da Agricultura um relatório cirduhlstancja_
do, acompanhado de perfis geológicos e planta, em
tela e cópia, onde sejam indicados com exatidão os
cortes que se houverem feito no terreno, o máximo da
'irofun cii da de ccmme houveream atingi do os trabalhos de
pesquisa, a inclinação e direção do vieiro, ou depó-
sito, reserva aproximada do mesmo, bem como outros
esclarecimentos que se tornarem necessários para oreconhecimento e apreciação da jazida;

VI Dos minérios extraídos, a autorizada sórnen-
te poderá utilizar-se, para análises e ensaios industriais,
de quantidades que não excedam a dez (10) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do
art. 31 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936,
só podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra;

VII Ficam ,ressalva?dos os interêsses de tercei-
ros, ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que
ocasionar a quem de direito, não respondendo o Go.-
vêrno pelas limitações que possam sobrevir ao título,
d Oposição dos ditos direitos.

Art. 2°. Esta autorização scná considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se a autorizada não iniciar os trabalhos de
pesquisa, dentro dos seis (6) primeiros meses, conta..
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dos data do registro a que alude o art. 4.	dêstedecreto;
II Se interromper os trabalhos de pesquisa, por

igual espaço de tempo, ,sv.o motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III Se não apresentar o plano dos trabalhos (te
pesquisa, dentro dos três (3) primeiros nieses, do
prazo a que alude o n. 1, dêste artigo;

IV -	Se, findo o prazo da autorização, prazo
êsse que não excederá de dois (2) anos confados da
data do registro a que se refere o ari . 4 dêste de-
ereto, sem ter sido renovado, na forma do art. 20 do
Código de Minas, não apresentar , dentro (lo prazo de
trinta (30) dias, o relatório final, nas condições es-
pecificadas no n. V do artigo anterior:

Se não apresentar provas de que foram satis-
feitas as exigências do a. IV do parágrafo 1.° do art.
2.° do decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro de
1937, dentro do prazo a que se refere o número ai-
tenor.

Art. 3 1 . Se a autorizada infringir o n. 1 ou o
n. VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter
às exigências da fiscalização, será anulada esta auto-
rização, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0• O título a que alude o n. 1 do art. 1.•
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no
registro compet ante a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o parágrafo 1.0 do art. 81 do Código de
Minas.

Art. 5. 1 . Revogam_se as disposições em contrario.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17

de outubro de 1938.
BENEDITO VALADARES Rinino.
Israel Pinheiro da Silva.

DECRETO N. 1.489
Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Te

réncio António Fernandes a pesquisar jazida de
cristal de rocha e seus associados em terrenos de~
volu los situados na "Serra do Cabra!", no lugar de-
nominaido "Com ecluis de Baixo", também chamado
"Lavra da Criminosa" ou "Lavra do Baiano", no
Distrito de Joaquim Felicio, município de Diaman-
tina, déste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constitui-
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ção Federal e tendo em vista o Decretolei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art, 1.0. Fica autorizado, a título provisório, e

sem prejuízo das disposições legais que vierem a sei'
decretadas, o cidadão brasileiro 'l'erêncio Antônio Fei_
nandes a pesquisar jazida de cristal de rocha e seus
associados numa área de ciiicoenta (50) hectares de ter-
renos devolutos situados na "Serra do Cabral", no lu-
gar denominado "Comechas de Baixo", também chama-
do "Lavra da Criminosa" ou "Lavra do Baiano", ter-
renos esses compreendidos entre o Rio Preto e seu
afluente Córrego da Mangabeira , no distrito de Joaquim
'e1ício, municiípio de Diamantina, dêste Estado, me.-

diante as seguintes condições:
1 - O título da autorização de pesquisa que será

uma via autêntica dêste dcrcto, na forma do pará-
grafo 4. do art. 18 do Código de Minas, será pessoal
e sàinente transmissível nos casos previstos no n. 1
do art. 19, do referido Código.

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto nu
artigo 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa

o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
o mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá um plano preestabeleci-
do, que será organizado pelo autorizado e submetido

aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produ-
ção Mineral;

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alie..
'á_lo para melhor orientação da marcha dos tru-
balhos;

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo ide quaisquer inforrriações pedidos pelo Go-
vêrno no curso deles, o autorizado deverá apresentar
à Secretaria da Agricultura um relatório circunstancia-
do, acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela
e cópia , onde sejam indicados com exatidão os cortes
que se houverem feito no terreno, o máximo da pro-
undidade que houverem atingido os trabalhos de pes-
quisa, a inclinação e direção do vieiro ou depósito
que se houver descoberto, reserva aproximada do mes-

o, bem como outros esclarecimentos que se tornarem
necessários para o reconhecimento e apreciação da ja-
zida;

VI - Dos minerais extraídos, o autorizado sômen.
te poderá utilizar-se, para análises e ensaios industriais,
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de quantidades que uSa excedam a cinco (5) tonela-
das, na conformidade do disposto na tabela constante
do art. 3•0 do decreto ri. 585, de 14 de janeiro de
936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada

a lavn
VII Ficam ressalvados os interêsses de tercei_

ro.. ctssarcincjo o autorizado danos e prejuízos que
ocasionar a quem de direito, não respondendo o Go-
vêrno pelas limitações 'que possam sobrevir ao título,
da oposição dos ditos direitos.

Art. 2.°. Esta autorização será considerada aban
doriada , para o efeito do parágrafo único do art. 27
Código 1e Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, conta-
dos da data do registro a que alude o art. 4.* dêste
decreto;

TI -- Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior,
a juízo do Govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses do pra-
zo a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo
êsse que não excederá de dois (2) anos contados da
(]ata do registro a que alude o art. 4. 1 dêsle decreto
sem ter sido renovado na forma do art. 20 do Código
de Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta
(30) dias, o relatório final, nas condições especificadas
no n. V do artigo anterior.

Art. 30 Se o autorizado infringir o ri. 1 ou
o n. VI do art. 1. 1 dêste decreto, ou não se submeter
às exigências da fiscalização, será anulada esta auto-
rização, na forma do art. 28 do Código d.e Minas.

Art. 4•0, O título a que alude o ri. i do art. 1 e
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000). e só será válido, depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo cio Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o parágrafo 1. 1 do art. 81	cio Código dor
Minas.

Art. 5°. Rcvogainse as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, cm Belo ITorizonte, aos 17

de outubro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Israel Pinheiro da Silva.
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DECRETO N. 1.490

Autoriza o prefeito de J'(rIvliSóJ)OljS a abrir créditos
adicionais

O Governador tio Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito (te
Paraisópolis, a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
730000	'para gratificação o funcionários-ia

Prefeitura;
Créditos suplenientaçes:

à Verba li - 13	2, 9:750$700;
à Verba III -- A -- 2 -- e, 15:355$500;
à Verba 111 - B - 1, 3:669$000;
à Verba III - B -- 4, 16:318$200;
à Verba III - 13 -- 5, 3:559$900;
à Verba III	13	6, 2:484$600;
à Verba III	13	8, 97$400;
à Verba III	B --- 9, 74900;
à Verba VI -- 2, 400000;
à Verba VI -- 3, 350$000;
à Verba Vi	4, 2:400$000;
Li Verba VI	5, 3:750$000;
à Verba VI	6 -- a, 500$000:
à Verba VII	2, 1:800-,-"000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.	de

outubro de 1938.

BENEDITO VALADARES Rinarno.
José !lI(I1Ui de 4/Jp1j10

DECRETO N. 1.491
Autoriza o prefeito de Ponte Voz,u a abrir crédito

especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Ponte Nova a abrir crédito especial da importância
de 12:000$000 destinado ao pagamento da subvenção
municipal, relativa ao exercício de 1930, ao Hospital
de Nossa Senhora das Dôres, daquela cidade.

Palácio da Liberdade, em BeloBelo Horizonte, 18 de
outubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIRÁRo.
José Maria de Alkniinz.
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DECRETO N. 1.492

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Terên
cio António Fernandes a pesquisar jazida de quar-
tzo e minerais associados em terrenos devolutos si-
laudos no distrito de Igreja Nova, município de
itambucor^ e comarca de Teófilo Otoni, dêste Es-
tado.
O Governador do Estado de Minas Gerai usando

da atribuição que lhe confere o art. 181, da Consti-
tuição Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal
n. 66, de 14 de cje2emhro de 1937, que revigora o
decreto federal n. 371 de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1 o, Fica autorizado, a título provisório e

em prejuízo das disposições legais que vierem a ser
decretadas, o cidadão brasileiro Terêncio Antônio Fer
nandes, a pesquisar jazida de quartzo e minerais as-
sociados em uma área de dez (10) hectares de terre-
nos devolutos ocupados por Francisco de Tal, localiza-
dos entre os Córregos "Laranjeira e seu afluente "Sapu-
caia", e situados no distrito de Igreja Nova, município
de Jtambacurí, e comarca de Teófilo Otoni, dêste Es
tudo, mediante as seguintes condições:

1	O título da autorização de pesquisa, que será
lima via autêntica dêste decreto, na forma do pará-
grafo 4 . o do art. 18 do Códigode Minas, será pessoal
e sómente transmissível nos casos previstos no o. 1
do art. 19 do referido Código;

III Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 cio Código de Minas , o campo da pesquisa é o
indicado neste artio, não podendo exceder	área no
mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá uni plano preestabele-
cido, que será organizado pelo autorizado e submetido
à aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produ-
ção Mineral;

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o nl'urnero anterior, podendo mesmo al-
terá-lo para melhor orientação da marcha dos tra
balhos;

Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Go
vêr(io, no curso deles, o autorizado deverá apresentar
à Secretaria da Agricultura rim relntãrio circunstancia-
do, acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela
e cópia, aonde sejam indicados com exatidão os cortes
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que se houverem feito no terreno, o máXimo (ia lro-funidade que houverem atingido os trabalhos de pes-
quisa, a inclinação e direção do vieiro ou depósito
que se houver descoberto, reserva aproximada do mes
:o, bem como outros esclarecimentos que se tornaremnecessários para o reconhecimento	e apreciação dajazida;

VI Dos minerais extraídos, o autorizad o sómente poderá seutilizar , para análises e ensaios indus_tris. de quantidade que não excedam a cinco (5) to-nela das, na conformidade, do disposto na tabela cons-tante do art . 3•0 
do derreto n .535, (te 14 de janeiro

de 1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciadaa lav'am
Vil Ficam ressalvados os interêsses de tcrcej-

os, l'essarcjjicjo o autorizado danos e prejuízos que
ocasionar, a quem de direito, não resp ondendo) o Go_Vêm0) pelas limitações que possam sobrevir ao título, da
Oposição dos ditos direitos.

Art. 2.°. Esta autorização será considerada abaos(banda , para o efeito do parágrafo Único do artdo Código de Minas, lias se guintes COfldjç55:	
. 27

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos dePesquisa dentro dos seis (6) p rimtiros meses, conta_oa 
('a data do regjstr ( a que alude o art. 4,0 dêstedecreto•
11 -- Se Pilereomoper os trabalhos de pesq'uisim, pori qual espaço de tempo, salvo motivo (10 fôrçoi maior, aníze r( o Govêra o;
111 -' Se não apresentar o plano dos trabalhos de)eí(t:)sa dentro dos	"s () P rimeiros nlesCs, do prazoaque alude o n. J dêste artigo;

IV	Se, findo o prazo da autorização, prazo êsseque não excederá de dois (2) anos, contados mia (lata do
a nua se refere o art. 4,0 dêsle decreto, sem ter

'na o'raov.n. a: forma do art. 20 do Código de Mi-
nas não apresentar, dentro do prazo (te trinta (30) das,
o relatório fina!, nas condições es p ecificadas no o. Vdo artigo anterior.

Art. 3.. Se o autorizado infringir o li. 1 ou on. VI do art. 1 .' (lêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, na forma do artigo 28 do
Código de Minas

Art. 40, 
O titulo a que alude o n. J do art. 1 .°,

pagará mie sêlo a quantia de cem mil réis (100$00&),
e só será válido, depois de transcrito no registro com-pente a cargo cio Serviço do Fomento da. Produção Mi_
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rieral cio Ministério cio Agricultura, como preceitua 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 IS

de outubro de 1938.

BENEDITO VALADARES R1BIÃR0.
Israel Pinheiro da Silva.

I)ECBETO N. 1.493

Autoriza, a titulo pi'ovisói'io O Cid(i(IUO brasileiro Vif o!
Reinei' a pesquisar jazida de quartzo (cristal de i'o-
chc) em terrenos devolutos ocupados por Coi'inio
Rufino Pereira situadas no distrito de Igreja No-
va, município de llanibocurí e comarca de Teófilo
Otoni, déste Estado
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constitui
ção Federal e tendo CIII vista o decreto-lei federal n
66, de 11 de dezenibro de 1937, que revigora o decreto
federai a. 371, de 8 de outulj:'o dc 1935,

Decreta:
Ari. 1.° iFica autorizado, a titulo provisório e sem

prejuízo das disposições legais que viciem a ser de-
cretadas, o cidadão brasileiro Vilor ReInem' a esquisar
jazida de quartzo (cristal de rocha) com uma área de
vinte (20) hectares, área essa localizada nos terreno'-
devolutos ocupados por Corinto Hufino Pereira e si-
tuados no distrito de igreja Nova, Ildunicípio de liam-
hacuri e comarca de Teófilo Otoni, dêste Estado, oon-
frontanclo-se ao norte, nascente e poente, com teremos
devolutos ocupados respectivaiímcnic por Agenor Mesqui-
ta e Irmãos Costa, Romualdo Gervaz, Sebastião Pereira
e, ao sul, com o Alto da Serra, mediante as scgulni.
condições:

1	- O títilio da autorização de pesquisa, (IC ,cr5
urna si a autêntica (lêSte decreto, na formao do i rS
fo 4.° do art. 18 do Códi go de Minas, será pessoal e só

m	
-

mente transmissível nos ('USOS previstos 110 O. 1 (10 Ji't
19 do referido Código;

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na confoi'imm ulade do art. O d
Código de Minas, e o campo da pesquisa é o indicado
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neste artigo, não podendo exceder à área no mesmo
marcada;

III A pesquisa seguirá u ii i plano preestabe,lecido,
uue será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

1V -- O govêrno fiscalizará a execução cio plano
de que trata o número interior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V -- Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuizo de quaisquer informações pedidos pelo govêr-
no no curso cicies, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de períís geoló gicos e plantas, em tela e
cópia, onde sejain indicados c^oin exatidão os cnrtes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos ctc pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada cio mesmo, bem
como outros esclareciircefltos que se tornareI1 necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI Do quartzo extraído, o autorizado sómente
poderá se utilizar, para análises e ensaios industriais,
de quantidades que não excedam a cinco (5) toneladas,
na conformidade do disposto na tabela constante do ari.
3.° do (ler'reto fl. 585, de 14 de janeiro de 1936, SÓ po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII Ficam ressalvados os intei'êsses de terceiros,
ressarcindo, o autorizado, danos e prejuizos que oca-
sional', a quem de direito, não respondendo o govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao título, da opo-
sição dos ditos direitos:

Art. 2.1 Esta autorização será considerada oban-
donacla, para o efeito do parágrafo Único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autoi'iza'lo nã inicial' os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, conta-
dos da data do registro a que alude o art. 4.° dêste de-
creto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que se refere o art. 4.° dêste decreto, sem ter sido
renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas, não
apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o re-
latório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior.

64
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Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêsle decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Ari. 4•0 O título, a que alude o n. 1 do art. 1.0

I)agará de sêlo a quantia de cciii mil réis (100$000), e
só será válido depois de transcrito no registro compe-
tente ai carga (1(1 Serviço do Momento da Produção Mi-
neral, do Ministério rIa Agricultura, como preceitua o
parágrafo 1.° do art 81 do Código dc Minas.

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 18 de
outubro de 1938.

BENEDITO VALADARES Rililimo
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.494
Autoriza, (L título provisório, o cidadão brasileiro João

l)aiji e!! Pinto Ferreira a pesquisar jazida de dia-
inWiIes no Rio "Abaeié" e inwyjens devolutas, situa-
da no distrito e iniiitcípio de Tiros, comarca de S.
Go tardo, désle Estado

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art . 181, da Consti-
tuiçao Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal
II. 66, de 14 de dezembro de 1937, que revi gora o de-
creto federal ii. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Ari. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser de-
cretadas, o cidadão brasileiro João Dayrell Pinto Fer-
reira a pesquisar jazida de diamantes cm cinco (5) qui-
lômetros de leito do Rio "Abaeté", e margens devolu-
tas, a contar da Cachoeira do Machado, rio acima, no
distrito e município de Tiros, comarca de S. Gotardo,
dêste Estado, iriediante as seguintes condições

1 O titulo da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêsle decreto, lia forma do § 4•0 do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sóme-nte
transmissível nas casos previstos no o. 1 cio art. 19
do referido Código.

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
Podendo ser renovada, na conformidade do art. 20 do
Código de Mirras, e o caloiro 'te pesquisa é o indicado

- 1011 -

neste artigo, não podendo exceder à extensão quilomé-
trica no mesmo niarcada.

III - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do (iovêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral.

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação (Ia marcha dos trabalhos.

- Na conclusão (los trabalhos de pesquisa, sem
prejuizo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicadas com exatidão as perfura-
ções que se houverem feito no campo de pesquisa, o
máximo cia profundidade que as niesmnas houverem
atingido, inclinação e direção dos depósitos ou cama-
das, que se houverem descoberto, espessura média e
área dos mesmos, teor médio em diamante por metro
cúbico do material diamantifero, bem como outros es-
clarecimentos que se tornarem necessários para o re-
conhecimento e apreciação da jazida.

VI Do material diamantífero extraído, o autori-
zado sóniente Poderá utilizar-se, para análises e ensaios
industriais, de quantidades que não excedam a cem (100)
metros cúbicos, na conformidade do disposto no art. 3•0
do decreto ia. 585, de 11 de janeiro (te 1936, só po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra.

VII - O autorizado não paderá prejudicar o traba-
lho dos garimpeiros porventura existentes no campo de
pesquisa objeto desta autorização, desde cue o referido
trabalho se exerça na forma da respectiva legislação
(decreto n. 1.193, de 11 de novembro de 1936).

VIII Ficam ressalvados os interêsses da navega-
ção e da flutuação no trecho do rio a que se refere a
presente autorização, sujeitando-se, portanto, o autoriza-
do, às exigências que lhe forem impostas neste sentido,
pelas autoridades competentes.

IX Ficani ressalvados os direitos de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prcjuizos que ocasio-
nar a quem ('e direito, não respondendo o Govêrno Pe-
las limitações que possam sobrevir rio titulo, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorização é dada sem prejuizo do
que determina o n. VIII do art. 19, do Código de Mi-
nas.
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Art. 3.° Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 cio
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a (IUC alude o art. 51 dêste de-
creto:

11 Se inieiroInp.er os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motiva de fôrça miiaior, a
juizo do Govêrno.

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo.

IV Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que niio excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o art. 4•0 clêsle decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresente r, dentro cio prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior.

Art. 4•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
ria forma cio art. 28 do Código de Minas.

Art . 5." O título a que alude o n 1 do art. 1.0,
pogará de sêlo a quanta de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1 . 0 do art. 81 dc Código de Minas.

Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio cio Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18

de ouTubro de 1938.1938.

BENEDITO VALADARES Rinuiao
1r;'".',1 f1jOjoj,.0 da Silva

DECRETO N. 1.495

Concede, a "Companhia de Cimento Portland Itaú S. A.",
a lavra, a título provisório, da jazida de calcáreo si.
luada era terrenos de sua propriedade, situados rios
lugares denominados "Monte Alto", "Boa Vista",
"Pôço Azul", "Pecegueiro", "AngLco" e "Taboca", da
Fazendo Ifoú, no distrito, munk'ípio e comarca de
Passos, désle Estado
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lime confere o art. 181, tia Constitui.

ção Federal e tendo em vista o decreto federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fe-
deral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.° Fica concedida, sem prejuizo das disposi-

ções legais que vierem a ser deretadas, a "Companhia
de Cimento Portland Itaú S. A.", a lavra, a título pro-
visório, da jazida de calcáreo ocorrente dentro de uma
área de cento e cincoenta (150 .) hectares de terrenos de
sua propriedade, situados nos lugares denominados
"Monte Alto", "Boa Vista", "Pôço Azul", "Pecegueiro",
"Angico" e "Taboca", da Fazenda Itaú, no distrito, mu-
nicípio e comarca de Passos, clêsle Estado.

Parágrafo único. Essa área de cento e cinco.enta
(150) hectares será a desta concessão e será demarca-
da novamente pela concessionária na conformidade dos
art. 36 do Código de Minas e 1.0, parágrafo 30 do de-
creto federal n. 585, de 14 de janeiro de 1936.

Art. 2.° A concessionária será obrigada a satisfazer
dentro dos respectivos prazos, as exigências conlidas
aos arts. 36, 37, 38 e 39 do Código de Minas.

Parágrafo único. Se a concessionária deixar de
satisfazer as exigências a que aludem os arts. 38 e 39 do
citado Código dentro do prazo de seis ((i) meses, con-
lados da data da publicação dêste decreto, considera-se
abandonada a concessão, para os efeitos legais, salvo mo-
tivo cio fôrça maior, a juízo do governo.

Art. 3•0 A concessão é feita sob as cláusulas gerais
contidas no art. 42 cio Código cIo Minas e mais as que
forem julgadas convenientes pelo govêrno e que serão
expressas no título definitivo, na forma da lei.

Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18

de outubro de 1938.
BENEDITO VAIADARFS RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.496

Autoriza o prefeito de Var.qinha a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Var-
ginha a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba TI - B	2, 1:754$000;
à Verba 111 - A -- 3 - ci, 12:000$000;
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à Verba III -- B	- 10, 30:-000$000;
à Verba V - 4, 1:000$000;
à Verba V	6, 2 :000$000;
à Verba VI, 3:0-00$000;
à Verba VII, 2:500$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 19 de

outubro de 1938.
I3ENEI)no VALADARES RIBEIRO

José Mui-ia de Alknilm

DECRETO N. 1.497

Autoriza, -a título provisório, o cidadão brasileiro Alvaro
Lobo Leite Pereira (1 pesquisar jazida de minério de
inanqwiês situada no distrito de Alto Maranhão,
município (te Conselheiro La! uiete, déste Estado.

O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a titulei provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decreta
(ias, o cidadão brasileiro Alvaro Lobo Leite Pereira a
pesquisar jazida de minério de manganês numa área má
xima de cincoenta (50) hectares de terrenos pertencen-
tes aos srs. Abelard Gonçalves Cunha, Antônio Emílio
,Lobo e José Gonçalves Sobrinho, 'terrenos esses situados
no distrito de Alto Maranhão, município de Conselhei-
ro 	dêste Estado, mediante as seguintes eon-
(lições:

1 O título da autorização de pesquisa, que será
urna via -autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4•0 do -art. 18 cio Código de Minas, será pessoal e só-
mente transmissível nos -casos previstos no n. 1 do art 19,
do referido Código;

II —esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto
no -art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é
o indicado nêste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autoriza-do e submetido à apro-
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vação do govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
nevai;

IV --o govêrno fiscalizará -a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da- marcha dos trabalhos.

V na conclusão dos -trabalhos de pes-quista, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado -de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se -houverem feito no terreno, o máximo da profundida
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou dcpóiio que se liou.
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - do manganês extraído, u autoriza-do sómente
poderá utilizar-se, para análises e ensáio's industriais,
de quantidade que não excedam a dez (10) toneladas, na
conformidade do disposto na- tabela constante do art.
3•0 do -decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, Só po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada -a lavra;

VII - ficam, ressalvados os interesses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que Ocasio-
nar a quem de direito, não respodendo' o govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao -título, cia oposição
dos ditos direitos

Art. 2.° -Esta autorização é dada sem prejuízo do
-que determina' o n. VIII do art. 19, cio Código de Minas.

Art. 3.° Esta autorização será considerada -abanão-
nad-a, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 -Se o autoriza-do não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos Seis -(6) primeiros meses, contados
-da data do -registro a que alude o art. 5•0 dêste decreto;

II - se inter-ro-mper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do govêrno;

III - se não apresentar o piano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três primeiros meses do Prazo a
que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não -excederá de dois (2) anos, contados da data do
registro a que alude o art. 50 -dêste decreto, sem ter
sido -renovado, na forma do artigo' 20 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias,
o relatório final, nas condições especificadas no n. V
-do art. 1.0 dêste mesmo decreto;
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Art. 4.1 se o autorizado infrinigr o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 50 0 título a que alude o n. 1 do art. 1.0, pa-
gará de sêlo' a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
parágrafo 1.° do art. 81 do Código de Minas.

Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de outubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.498

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro João
Francisco Ferreira (1 pesquisar jazida de minério
de ferro e associados, quartzo e crlcúz'io, situada no
lagar denominado "Morro de S. Francisco" e ferre-
nos do hospital de Lózaros no distrito e inuncípio
de Sabaró, déste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fe-
deral n. 371, de 8 (lc outubro de 1935,

Decreta
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierema, ser decreta-
das, o cidadão brasileiro João Francisco Ferreira a pes-
quisar jazida de minério de ferro e associados, quartzo
e calcário numa área de cincoenta (50) hectares de ter-
renos, área essa localizada no lugar denominado "Morro
de S. Francisco" e terrenos do Hospital de Lázaros, si-
tuados no distrito e município de Sabará, dêste Estado,
dentro das seguintes confrontações: do lado de baixo
com o rio das Velhas, por uma linha que sobe atrás da
muradas da rua S. Francisco, subindo até a estrada que
passa pela Caixa dágua, e por esta em direção a um es-
pigão que vai ter ao Morro do Cristo, descendo por êste
espigão até aos terrenos do mencionado Hospital, vol-
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tando ao ponto de partida no rio das Velhas, mediante
as seguintes condições:

1 --.0 título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómnemite trans-
unissível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do refe-
rido Código;

II - esta autorização vigorará dois (2) anos, po-
dendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III -- a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mine-
ral;

IV o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marct.a dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes
que se houverem feito no terreno, o máximo de profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários pa-
ra o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - dos minérios e minerais extraídos, o autori-
zado sómente 'poderá utilizar-se, para análises e ensáios
industriais de quantidade que não excedam as estipula-
das na 'tabela constante do art. 3•0 do decreto n. 585.
de 14 de janeiro de 1936, só podendo dispo)' do mais,
depois de iniciada a lavra;

VII ficam ressalvados os interesses de terceiros,
ressarcindo o 'autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não rospc4nden 'lo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° esta autorização é dada sem prejuízo do
que determina o n. VIII do art. 19 do Código de "Minas.

Art. 3.° Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo 'único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:
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1 - Se 'o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 5•0 dêste dcreto;

II Se inerromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior,
a juízo do Govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo

IV - Se, findo o, prazo da autorização, prazo êsse
que não exederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o art. 5•o dêste decreto, sem ter si-
do renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, nas codições especificadas no n. V do
artigo anterior.

Art. 4•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização.
na forma (10 ar .'. 28 do Có'ligo de Minas.

Art. 5•0 10 título a que alude o n. 1 do art. 1.0, pa-
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500000),
e só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da' Agricultura, como preceitua o §
1.0 do art. 81, do Código de Minas.

Art. 6. 1 Revogam-se as disposições em contrário.
'Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22

de outubro de 1938

BENEDITO VALADARES RIBrno
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.499

duloriza o prefeito de Guaxupé a desapropriar imóvel
e abrir créditos adicionais

'O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve conceder autorização ao
prefeito de Guaxipé para:

a) desapropriar unia faixa de terreno marginal às
captações do abastecimento de água da cidade, para
desvio das águas pluviais, medindo 187.000 metros qua-
drados, sita na fazenda "Jacuba", naquela município, e
de propriedade do senhor José Matias Ribeiro;

b) abrir os seguintes créditos adicionais:
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Crédito especial:
15:000$000	destinado a ocorrer às despesas da

operação acima, de desapropriação.
Créditos suplementares:

à Verba III	A - 3	f, 12:000$000;
à Verba III	B	f, 8:000$000;
à Verba III	B	i, 30:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 22	de

outubro de 1938.

BENEDITO VALADARES Biunmo
.José Maria de Alkrniin

DECRETO N. 1.500

Autoriza o prefeito de Rezende Costa s abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado (1v Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Re-
zende Costa a abrir os seguintes créditos supleinentares:

à Verba III - A -- 2	d, 5:000$000;
à Verba III	B	2, 5:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de ou-

tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.501

Autoriza o prefeito de Uberlândia a abrir créditos es-
peciais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Uber.-
lândia a abrir os seguintes créditos especiais:

15:000$000, destinado ao pagamento das despesas
de comemoração do cinco1enta'nário do município;

15:559$000, destinado a atender às despesas de exe-
cução do mapa geográficos municipal.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de
outubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alknaiin
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DECRETO N. 1. 502

Autoriza o prefeito de Mesquita abrir o créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mes-
quita a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
324$000, para gratificação a uma professora muni-

cipal.
Créditos suplementares:
à Verba II	A	D ---1, 2:000$000;
à Verba V	2, 100$000;
à Verba V 3, 200$000;
à Verba V - 4, 100$000;
à Verba VI, 300$000.
Palácio da i4berdade, em Belo Horizonte, 22 d

outubro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkminm

DECRETO N. 1.503
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de atender às despesas com a compra de máquinas para
serviços de estradas do município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES Rmnjiuo

Jos Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.505

Autoriza o prefeito de Montes Claros a alienar imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas aribuições, resolve autorizar o prefeito de Mon-
tes Claros a vender em hasta pública uma terreno per-
tencente à Prefeitura, situado à rua Boeiuva, naquela
cidade, com a área de 1.565 metros quadrados.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES Ri ou miio
Autoriza o prefeito de Carmo do Paranaíba a abrir cré-

dito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Car-
mo do Paranaiba a abrir crédito especial da importân-
cia de 9:220$000, destinado a atender às despesas de
execução do mapa geográfico do município, de acôrdo
com os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da Repú-
blica e do Estado, respectiva naente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkxninm

DECRETO N. 1.504
Autoriza o prefeito de Uberaba a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ube-
raba a abrir um crédito especial de 40:000*000, afim de

José Maria de Alknn1

DECRETO N. 1.506

Autoriza o prefeito de Santo Antônio do Monte a abrir
créditos suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autoizar o prefeito de San-
to Antônio do Monte a abrir Os seguintes créditos su-
plementares:

à Verba II - C - 1, 2:000*000;
à Verba III - B - 2, 3:500*000;
à Verba III	B - 3, 4:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de ou_
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmi.i
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DECRETO N. 1.507

Autoriza o prefeita de Jequeri a abrir créditos S1lJ)te-
ïneritares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Je
queri a abrir os seguintes crõdiios supleineutares

à Verba II - 13 - 2, 5:000$000;
à Verba 11 - C, 3:000$000;
à Verba II - F, 1:000$000,
à Verba III - A	b, 3:000$00o;
à Verba II - A - c, ti :000$000;
à Verba 111 - 13	2, 1 :500000;
à Verba III - B	3, 8:000$000;
à Verba VI - 1, 700$000;
à Verba VI - 2, 300000;
à Verba VII, 1:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 22 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkïniin

DECRETO N. 1.508

Autoriza o prefeita de lTargillha a desapropriar imóveis

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Var
ginha a desapropriar amigável ou judicialmente as se-
guintes áreas de terrenos de que carece para o serviço
(le reabastecimento dágua da cidade, conforme planta
arquivada na Secretaria do Interior.

- 1 .234 .690 metros quadrados, pertencentes José
Ponciano;

249.234 metros quadrados, pertencentes a José
Francisco;

160.676 metros quadrados, pertencentes a Bepi
Rufieri;

165.422 metros quadrados, pertencentes a Joãc
Ponciano.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Ji,'e Maria de Alkm!in

- 1023 -

DECRETO N. 1.509
Autoriza ú prefeito de Pomba a adquirir imóvel

O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pomii-
ba a adquirir de (1. l i--unira Pais Matos, Para alarga,
mento da Travessa do Rosário e consequente facilidade
do trânsito de veículos entre Ubá e aquela cidade uma
casa coberta de telhas e assoalhada, com o respectivo
terreno medindo 1.560 metros quadrados e confron-
tando com a rua Cel. Francisco Vieira, com a referida
Travessa, em toda a sua extensão, como a rua Cel. An-
tônio Pedro e com propriedades de José Sabino. Fica,
ainda, o prefeito autorizado a abrir crédito especial da
importância de 3:000$000, para as despesas da operação.

Palácio da Liberdade, cio Belo Horizonte, 22 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmiin

DECRETO N. 1.510

Autoriza o prefeito de Passas a abrij' créditos adicionais

O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pas-
sos a abrir os seguintes créditos suplementares às
verbas:

III - A - 2 - a, 10:000$000;
III - A - 2	b, 10:000$000;
III - A - 2 - d, 3:500$000;
III - A - 2 - e, 500000;
III - A — 2 — f, 2:000$000;
111 - B - 3, 500000;
III - B - 5, 500$000;
III - B - 7, 7:000$000;
JlI - 13 -• 8, 3:000$000;
V - 4, 3:000$000;
VI - 1, 3:000$000;
VI - 2, 5:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 22 de ou-

tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alk,iiiji,
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DECRETO N. 1.511

Autoriza o prefeito de Lavras a abrir créditos suplc_
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de La-
vras a abrir os seguintes créditos suplëentares:

à Verba III - A - 2 - b,12:000$000;
à Verba III - A - 2 - c, 5:000$000;
à Verba III - A - 2 - d, :500$000;
à Verba III A - 2 - e, 10:000$000;
à Verba III - A - 2 - g, 10:000$000;
à Verba III - A	2 - h, t;500$000;
à Verba III - B	2, 2:000060;
à Verba III - - B	5 - 2 :000$000;
à Verba III - B - 8, 3:000$000;
à Verba III - B - 10, 2:500$000;
à Verba III - B	11, 3:450$000;
à Verba VI - 2, 50$90.

Palácio da Liberdade, em Bel ) Horizonte, 22 de ou
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Joé Maria de Alkrnim

DECREFON. 1.a12

Autoriza o prefeito de S. Tomaz de Aquiiio a abrir cré-
ditos 5l,pI2I!Uflt(if,'S

O Governador do Estalo -12 Mi-ia erii, usando
de suas atribuições, rev auoizir '1 p'-(:) 'la S.
Tomaz de Aquino a abrir os seguintes t'r&,litos suple-
mentares:

à Verba III - B - 1, 1 :930$000;
à Verba III - B - 5, 2:000000;
à Verba VI - 5, 282$000;
à Verba VII —3, 1:750$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de ou-
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
J0,-,é laaria de Alkmim
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DECRETO N. 1.513

Autoriza o prefeito de Machado a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ma-
chado a abrir crédito especial da importância de
1:877$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geàgráfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis ns. 311.c 88, dos Governos da República
e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de ou
tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmlm

DECRETO N. 1.514

Autoriza prefeito de Campos Gerais a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cam-
pos Gerais a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
8:510$000, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico do município;
2:100$000, destinado à aquisição de uma raspadeira;
12:000$000, destinado à construção do cemitério de

Campo do Meio;
3:000$000, destinado ao custeio do serviço de água

de Córrego do 'Ouro;
3:000$040, destinado ao levantamento da planta ca-

dastral da cidade e vilas de Campo do Meio e Córrego
do Ouro.

Créditos suplementares:
à Verba II -- F - 3 - b, 1:000$000;
à Verba III - A - 3 - a, 5:000$000;
à Verba III - A - 3 - b, 4:000$000;
à Verba III - B - 2, 3:000$000;
à Verba III - B - 3, 2:000$000;
à Verba VI 1, 150$000;
à Verba VI - 2, 100$000;
à Verba VI - 3, 250$000;
à Verba VI - 4, 250$00;
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à Verba VI - 5, 400$000;
à Verba VIII -- 1, 2:060$000;
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de ou-

tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Jose Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.515

Autoriza o prefeito de Carmo do Rio Claro o abrir cré-
tos suplelnentar6s

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Car-
mo do Rio Claro a abrir os seguintes créditos suple-
inentares:

à Verba III - A	2 - b, 8:000$000;
à Verba III	A	2 -- c, 4 :000$000;
à Verba III - B - 3, 5:000$000;
à Verba III - B - 4, 500$000;
à Verba VI - 1, 100$000;
à Verba VII - 1, 1:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de ou-

tubro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.516

Autoriza o prefeito de São Manuel a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Manuel a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
5:010$000, destinado ao custeio dos serviços com le-

vantamento do mapa geográfico do município.
Créditos suplementares:

à Verba II	B - 2, 3:550$000;
à Verba II - C - 2, 800$000;
à Verba III	A - 2	a, 2:000$000;
à Verba III	A	2 - c, 5:00000;
à Verba III - B	3, 500$000;
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à Verba III - B 5, 8:500$000;
à Verba V - 6 - a, 500$000;
à Verba V - 6 - b, 150$000;
à Verba VII - 1, 6:726$500.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de no-
velnbro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmjm

DECRETO N. 1.517

Autoriza o prefeito de ltanhandú a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito (te Ita..
nhandú a abrir crédito especial da importância de
9:000$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrniin

DECRETO N. 1.518

Autoriza o prefeito de Botelhos a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bote-
lhos a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
4:950$000 - destinado ao pagamento das despesas

com a elaboração dos mapas geográficos do município.

Créditos suplenien lares:
à Verba III - A - 2 - a, 1 :000$000;
à Verba III - B - 1, 1:000$000;
à Verba 111 - B - 4, 500$000;
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à Verba III - B - 7, 2:000$000;
à Verba - VII - 1, 2:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alknij,n

DECRETO N. 1.519

Autoriza o prefeito de Aimorés a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ai-
morés a abrir o crédito especial de 7208000, afim de
pagar ao senhor Artur Barteis os vencimentos a que tem
direito como professor naquele município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de no..
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmlm

DECRETO N. 1.520

Autoriza o prefeito de Rio Prelo a abrir créaitos
Suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Preto a abrir os seguintes créditos sup1ementare:

à Verba II - B - 1, 968$000;
à Verba II - F - 2 c, 1 :5008000;
à Verba II - F - 3 b, 5008000;
à Verba III - A - 2 - a, 1:0008000;
à Verba III - A - 2 - c, 3108000;
à Verba RI - A 2 - f, 2:0008000;
à Verba III - B - 4, 9:0008000;
à Verba III - B - 6, 2:0008000;
à Verba III - B - 9, 2:5008000;
à Verba V	1, 4668100;
à Verba VI - 2, 1008000;
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à Verba VI - 4, 200$000;
à Verba VIII - 1, 3:0008000;

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. 9 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.521

Autoriza o prefeito de Juiz de Fora a adquirir um imóvel
e abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Juiz
de Fora a adquirir um terreno de propriedade dos senho-
res Oscar Costa Carneiro, Antônio Carneiro da Costa e
d. Alice Carneiro da Costa, situado à rua Osório de Al-
meida, naquela cidade, com a área de 4.621 metros qua-
drados, para retificação da citada rua, podendo, para isto,
abrir o crédito especial de 20:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmtm

DECRETO N. 1.522

Autoriza o Prefeito de Santa Catarina a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de San-
ta Catarina a abrir crédito especial da importância de
6:0008000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os de-
cretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e do Es-
tado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1. 523

Autoriza o Prefeito de Itornarandiba a abrir crédito
suplementar

O Governador dó Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Ita-
marandiba a abrir uni crédito suplementar à Verba Vil

1, na importância de 3:073$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de no-

vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.525

Autoriza o Prefeito de Conselheiro Lafalete a abrir crédi-
to suplementar

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Con-
selheiro Lafaiete a abrir o seguinte crédito suplementar:

à Verba V -- 6,3:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de no-

vembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmi,n

DECRETO N. 1.526

DECRETO N. 1. 524

Autoriza o Prefeito de São Gonçalo do Sapucaí a abrir
créditos suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Sã,)
Gonçalo do Sapucai a abrir os seguintes créditos suple-
mentares:

à Verba II, 600$000;
à Verba II - B - 2, 5:000$000;
à Verba II - Ii - 3, 40:000$000;
à Verba II	C, 320$000;
à Verba III 2 - a, 5:000$000;
à Verba III - 2 - b, 6:000000;
à Verba III - 2 - d, 2:000$000;
à Verba 111	2	e, 4:000$000;
à Verba III - 2 g, 2:000$000;
à Verba 111 - B, 15:800$000;
à Verba IV, 200$000;
à Verba V, 1:580000;
à Verba VI, 1 :500$000;
à Verba VII, 10:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de o
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

Reconhece o senhor Germano Casteliani como Cônsul da
Itália nesta Capital, com jurisdição em todo o terri-
tório do Estado de Minas Gerais
0 Governador do Estado de Minas Gerais, no exer.

cicio de suas atribuições e tendo em vista o aviso núme-
ro NC37!923.1 (96) (42), de 10 de outubro do corrente
ano, do Ministério das Relações Exteriores, resolve re-
conhecer o senhor Germano Casteliani como Cônsul da
Itália nesta Capital, com jurisdição em todo o territúric
dêste Estado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.527
Perdoa praças da Fórça Pública por crime de deserção

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições e em homenagem à data de hoje,-
ani-versário da instituição do Estado Novo no País, resolve
perdoar as praças da Fôrça Pública do Estado prêsas por
crime de deserção.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.528

Autoriza o Prefeito de Coromandel a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Co-
romandel a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
4:470$000 - destinado ao pagamento da 1. 1 presta-

ção para a execução do mapa geográfico do município;
2:600$000 - destinado à compra de uma máquina

Remington".

Créditos suplementares:
à Verba ii - b - 2, 3:000$000;
à Verba 111 - A —3 - a, 3:000$000;
à Verba III - A - 3 - c, 5:000$000;
à Verba III - B - 2, 7:000$000;
à Verba III - B - 3, 2:000$000;
à Verba VI - 2, 100$000;
à Verba VI - 4, 400$000;
à Verba VII —3, 1:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.529

Autoriza o Prefeito de Rio Branco a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Pio
Branco a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verbal! —E— 3—a, 1:008$000;
à Verba V - 3, 600$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.530

Autoriza o Prefeito de Barbacena a conceder terrenos
em aforamento

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve conceder ao Prefeito de Bar-
bacena autorização para celebrar contratos de aforamen-
to, nos têrmos da legislação municipal, vigente, com os
seguintes cidadãos:

Rosa Fiorino Ferreira, 1.450 metros quadrados;
José Olímpio de Morais, 726 metros quadrados.
Geraldo Nogueira Baungratz, 767 metros quadrados;
Epaminon das Nolasco, 47.130 metros quadrados;
Irene Rodrigues Costa, 30.000 metros quadrados:
Neusa Costa Nolasco, 30.000 metros quadrados;
Bômulo Stefani e Filhos, 12.000 metros quadrados.
José Ramos Vinhosa, 14.520 metros quadrados;
Carlos Guimarães, 1.000 metros quadrados.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no-
tembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.531

Autoriza o Prefeito de Pedra Branca a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Pe-
dra Branca a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:

950$000 - para gratificação a duas professoru
substitutas.

Créditos suplementares:
à Verba II - B - 2, 5:000$000;
à Verba III - A - 2 - a, 13:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim



1034 -

DDCRETO N. 1.532

Autoriza o Prefeito de Atfenas a permutar imóvel
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de AI
fenas a permutar um prédio da prefeitura, Pm mau esta-
do de conservação, localizado à Praça Getúlio Vargas
naquela cidade, com a área de 585 metros quadrados e
confrontando com a mesma Praça, com a rua José Dias
Barroso com a Associação Comercial e com herdeiros de
Francisco Venceslau dos Anjos, por outro, novo, de pro-
priedade do Clube Quinze de Novembro, situada á mes-
ma Praça Getúlio Vargas, tendo a área de 525, 6 metros
quadrados e confrontando com aquela praça, com Antô-
nio Augusto da Silveira e com herdeiros de José Dias
Barroso, sendo ambos os prédios do valor igual de vin-
te contos de réis.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmiin

DEGRETON. 1.533
Autoriza o Prefeito do Prata a abrir créditos

suplementares
O Governador do Estado de átinas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito do Pra-
ta a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba 11	B, 417$800;
à Verba 11 - D	2, 150$000;
à Verba Til -- A 2 - a, 5:000$000;
à Verba TI! - A -- 2 - - e, 832700;
à Verba III	A - 2	d, 2 :000$000;
à Verba III - B	2, 12:500$000;
à Verba 111 - B	4, 1:200$000.
à Verba III	B - 5, 2:500$000;
à Verba III	B - 7, 2 :000$000;
à Verba IV - A, 5:000$000;
à Verba IV - D, 65:000$000;
à Verba V	4, 781$400.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no-

vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.534

Autorizo o prefeito de Januória a abrir crédito
suplementar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Ja-
nuária a abrir um crédito (te 3:811$000, suphuientar à
Verba II	C	1.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no..
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria dê Aikirmim.

DECRETO N. 1.535

Autoriza o prefe ito de Virgiiiópolis a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Vir-
ginópolis a abrir crédito especial da importância de
3:823$300 - 1 . prestação -, destinado a atender às
despesas de execução do mapa geográfico do municí-
pio, de acôrdo com os decretos-leis 311 e 88, (los Go-
vernos da República e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.536

Autoriza o prefeito de Corinto a desapropriar imóveis e
abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições, resolve conceder autorização ao pre-
feito de Corinto para desapropriar por utilidade públi-
ca os imóveis seguintes, naquela cidade:

uma casa e respectivo terreno, área de 500 metros
quadrados, pertencente ao espólio de Bibiana Santana,
situada na Praça Municipal, e confrontando com pro-
priedade de Artur Vilela, com o prédio. da Prefeitura,
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com a rua Coronel Ricardo e com propriedade de João
de Deus Neri;

uma casa e respectivo terreno, área de 50 metros
quadrados, pertencentes a Jair Lino de Almeida, situada
à rua Cap. Altino de Matos e confrontando com esta,
com propriedade de Claudionor Caldeira Júnior, de Ju-
venil Inácio da Cruz e do próprio Jair Lino de Al-
meida;

uma casa e respectivo terreno, com a área de 100
metros quadrados, pertencente a D. Maria Madalena da
Veiga, situada à avenida Independência e confrontando
com a Praça Municipal, com a mesma avenida e com
propriedade de João Raimundo Nascimento. Fica ainda
autorizado o prefeito a abrir crédito especial, na im-
portancia de sete contos, de réis, para ocorrer às des-
pesas da operação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alknairn.

DECRETO N. 1.537

Autoriza o prefeito de Andradas a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de An-
dradas a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - B, 18:000$000;
à Verba III - A	2	a, 3:8008000;
à Verba III - A - 2— f, 1:000$000
à Verba III - B - 1, 3:0008000;
à Verba III - B	6, 1:200$000;
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no-

vembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Mari<A de Alkinim.

DECRETO N. 1.538

Autoriza o prefeito de Arassuaí a vender terreno

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Aras-
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suai a vender em hasta pública, pelo preço mínimo de
2:000$000, um terreno situado naquela cidade, à rua
Direita e Praça do Fórum, tendo a área de 223 me-
tros quadrados.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrnijn

DECRETO N. 1.539

Autoriza o prefeito de Pará de Minas a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pará
de Minas a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - B	3, 2:833830.0;
à Verba III -- B - 6, 2:8968000;
à Verba VII	1, 1:8008000;
à Verba VII	2, 2:866$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no-

vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkniirn

DECRETO N. 1.540

Autoriza o prefeito de Maria da Fé a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ma-
ria da Fé a abrir Os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
3:0008000 - destinado a atender às despesas com

a execução do mapa geográfico;
2:000$000 - idem com a compra de um relógio-

regulador público.
Créditos suplementares:

à Verba II - B - 2, 20$000;
à Verba II - C - 1, 8008000;
à Verba II - C - 2, 2008000;
à Verba III - A - 2 - e, 4:0008000;
à Verba III	B - 1, 3008000;
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à Verba III - B - 3, 4 :300$000;
à Verba III	E	4, 9008000;
à Verba III	B - 5, 1508000;
à Verba V - 1, 1998000;
à Verba VI	5, 1308000;
à Verba VIII - 2, 5008000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no-

vembro (te 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria (te Alkinirn

DECRETO N. 1.541
Autoriza o prefeito de Peçanha a abrir crédito

suplementar
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pc-
çanhia a abrir crédito suplementar à Verba III - A -- 2
- cl, na importância de 9:0008000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 11 de no-
venibro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkiniin

DECRETO N. 1.542

Autoriza o prefeito de Manhuassú a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ma-
nhuassá a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
8008000	para pagamento ao Agente Municipal de

Estatística;
1:262$400 -- para completar o pagamento das des-

pesas de limitação das áreas urbana e suburbana da Ci-
dade e Vila e confecção das respectivas plantas.

Créditos suplementares:
à Verba III -- A - 3 - b, 8:0008000;
à Verba III	A - 3	e, 5:0008000;
à Verba III - B - 1, 8:0008000;
à Verba VII - 1, 1:000$000;
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à Verba VII - 2, 1:0008000;
à Verba VIII - 1, 3:000$00.
Palácio (Ia Liberdade, cru Belo Horizonte, 14 de no-

Velflbro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.543

Autoriza o prefeito de Uberaba a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
dc suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Ube-
raba a !hrir os seguintes créditos supienientares:

à Verba II -- B - 2, 50:0008000;
à Verba Ii - B	3, 10:000$000;
à Verba II - C -- 1, 3:000.$000;
à Verba II	C	2, 10:0008000;
à Verba III	A - 4	a, 55:2008000;
à Verba III - B - 1, 25:000$000;
à Verba III - B	2, 120:000$000;
à Verba III	- E -- 4, 10:0008000;
à Verba IV - A -- 1 --- e, 3:6008000;
à Verba VI - 2, 200$000;
à Verba VI - 4, 2:000$000;
à Verba VI - 5	a, 1:000$0.00;
à Verba VII --- 3, 10:0008000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de no-

vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.544

1 iltOjizu o prefeito de São Golordo a abrir créditos
sllplefl? en lares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Gotardo a abrir os seguintes créditos supleinentares

à Verba II - B - 3, 1:000$000;
à Verba II - C -- 1, 500$000;
à Verba III -- A - 3 ---- b, 10:000$000;
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à Verba III - A - 3 - e, 5:000$000
à Verba III - A - 3 -- d, 5:000$000;
à Verba III	A —3 - h, 5:000$000;
à Verba III - B - 2, 2:000$000;
à Verba III - B - 4, 5:500$00;
à Verba III - B - 6, 1:000$000;
à Verba III - B - 8, 2:000$000;
à Verba V - 5 - a, 4:000$&O0;
à Verba VI - 1, 2:000$000;
à Verba VII - 2, 2:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinirn

DECRETO N. 1.545

Autoriza o prefeito de Ris Casca  abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Casca a abrir crédito especial da importância de
8:000$000, destinado a atender às despesas de execu-
ção do mapa geográfico do município, de acôrdo com
os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República
e do Estado, respectivamente.

[Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 de
novembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alknlixn.

DECRETO N. 1.546

Autoriza o prefeito de Santa Catarina a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de San-
ta Catarina a abrir crédito especial da importância de
6:000$000, destinado a atender às despesas de execu-
ção do mapa geográfico do município, de acôrdo com
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OS decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República e
do Estado, respectivamente

Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, 16 dnovembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmi,n.

DECRETO N. 1.547

Autoriza o prefeito de Nejomucno a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ne-
pomuceno a abrir crédito especial da importância de
5:000$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com osdecretos-leis 311 e 88, dos Govêrnos da República e do
Estado, respectivamente

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte; 16 de
novembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.548

Autoriza o prefeito de Cala quazes a abrir créditos
especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições resolve autorizar o prefeito de Ca-
taguazes a abrir os seguintes créditos especiais:

82:468$800, destinado ao pagamento da dívida con-solidada à Companhia Fôrça e LUZ Cataguazes_Leopoldma;
6:200000, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico do município

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 denovembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

66
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DECRETO N. 1.549

Autoriza o prefeito de Guapé a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o pre*ito de Gua-
pé a abrir crédito especial da importância de 9:035$000,
destinado a atender às despesas de execução do mapa
geográfico do município, de acôrdo com os decretos-
leis 311 e 88, dos Governos da República e do Esta-
do, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 de
novembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkrnim.

DECRETO N. 1.550

Autoriza o prefeito de Cássia a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Cás-
ia a abrir crédito especial da importância de .

18:000$000, destinado a atender às despesas de execu-
ção do mapa geográfico do município, de acôrdo com
os decretos-leis 311 e 88, dos Govêrnos da República e
do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 d.e
novembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkinim.

DECRETO N. 1.551

Autoriza o Prefeito de Cabo Verde a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Cabo
Verde a abrir os seguintes créditos:

Crédito especiil:
6:000$000, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico do município.
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Créditos suplementares.
à Verba II	B	3, 5:000'$000;
à Verba II - D, 700$000;
à Verba III - A - 2 - a, 22:000$000;
à Verba Ill	A - 2 - b, 4:000$000;
à Verba III - B - 1, 5:0O0OOO;
à Verba V - 2 , 200O00;
à Verba VI - 3, 1:500$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 denovembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmirn.

DECRETO N. 1.552

Autoriza o prefeito de Rio Piracicaba a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Rio
Piracicaba a abrir os seguintes créditos adicionais:

•Crédito especial:
5:300000, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico 'do município.
Créditos suplementares:

à Verba II - C - 1, 539$800;
à Verba III - A - 1 - a, 8:573800;
à Verba III - B - 3, 6:686300;
à Verba IV - B - 1, 50000o;
à Verba VIII - 1, 3:841$500.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 de
novembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmi,n.

DECRETO N. 1.553

Autoriza o prefeito de Brejo das Almas a abrir créditosadicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o p refeito de Bre-
jo das Almas a abrir os seguintes créditos:
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Crédito especial:
5:000$000, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico do município.
Créditos suplementares:

à Verba 11 - Fazenda Municipal - Socorros pú-
blicos, 1:000$000;

i Verba II - Fazenda Municipal - Auxílios diver-
sos, 1:000000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de A!kmiin

DECRETO N. 1. 554

Autoriza o prefeito de São Francisco a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Francisco a abrir os seguintes créditos suplcrnentares

à Verba II - C - 1, 4:000$000;
à Verba II - D - 3	b, 1:00.0$000;
à Verba III - A - 3 - a, 10:000$000;
à Verba III - B - 1, 15:600$000;
à Verba III - B - 2, 1 :800$000;
à Verba III - B - 5, 2:000$000;
à Verba V - A - 1, 300$000;
à Verba VI	4, 3:500000;
à Verba VIII - 2, 1:800$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de no-

vembro de 1938.
BENEDITO VALADARES Riwino
José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1. 555

Autoriza o prefeito de Belo Horizonte a abrir um crédito
especial de 2.140:000$000

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 4.°, letras e e f,
do decreto-lei n. 11, de 11 de novembro de 1937, re-
solve autorizar o prefeito de Belo Horizonte a abrir um

crédito especial de 2.140:000$000 para pagamento ao
Tesouro Nacional da República dos Estados Unidos do
Brasil e ao Govêrno do Estado de Minas Gerais, de ter-
renos do antigo Pôsto Veterinário, adquiridos pela Pre-
feitura para a edificação da "Cidade Jardim".

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18
de novembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.556

Autoriza o prefeito de Belo horIzonte a abrir um crédito
suplementar de Rs. 5.025:000$000

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe é outorgada pelo artigo 4.°, letra
f, do decreto-lei n. 11, de 13 de dezembro de 1937, re-
solve autorizar o prefeito de Belo Horizonte a abrir um
crédito suplementar de 5.025:000$000 (cinco mil e vinte
e cinco contos de réis), para refôrço das verbas IV,
VI, VII, XI, XIV, XIX, XX e XXI do orçamento da des-
pesa municipal do corrente ano.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de
novembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.557

Autoriza o prefeito de Rio Casca a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Casca a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
20:030$600	para pagamento de juros, vencidos

em 1937, ao Banco Comércio Indústria de M. Gerais;
8:675$000 - destinado à elaboração do mapa geo-

gráfico do município;
7:000$000 - para reforma da turbina da Uzina de

Eletricidade;
5:358$100 - destinado à conclusão da pavimenta-

ção a concreto de uma rua da Cidade;

1
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3:000$000 - para compra de um caminhão;
1:540$000 - para pagamento de juros vencidos em

136 a favor dos herdeiros de Nazareno Latini;
9:606$800 - para compra de material elétrico;
1:795$000 - para construção de garage para a Pre-

feitura;
1:400$000 - para pagamento do "chauffeur" da

Prefeitura;
1:800$00( - para pagamento, ao senhor A. Júlio Al-

ves, de placas para veículos.
Créditos suplementares:

à Verba II - B - 2, 90:000$000;
à Verba II - C	2, 2:500000;
à Verba II	F - 1 - d, 500000;
à Verba III - A - 1 - c, 270$000;
à Verba III - A - 1 - d, 840$000;
à Verba III	A - 2	a, 4:000$000;
à Verba III - A - 2 c, 2:500$000;
à Verba III - A - 2 - d, 2:500$000;
à Verba III - B - 1, 2:500$000;
à Verba Ill - B	2, 2:500$000;
à Verba III - B 3, 5:000$000;
à Verba 111 - B - 5, 2:000000;
à Verba VI - 3, 2:500000;
à Verba VI	4, 2:000$000;
à Verba VIII - 1, 1:0.00$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 18 de no-

vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.558

Au1orizi0 o prefeito de Ponte Nova a alienar lotes de
terrenos

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pon-
te Nova a alienar em hasta pública os seguintes lotes
de terrenos pertencentes ao patrimônio municipal, loca-
lizados no bairro das Palmeiras, conforme planta arqui-
vada na Secretaria do Interior:

Rua Francisco Vieira Martins - 39 112 lotes, com
28.788 metros quadrados;

Rua Itatiba - 11 lotes, com 6.968 metros quadr-
dos;
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Rua sem denominação 43 112 lotes, com 43.500 me-
tros quadrados;

Avenida Acaiaba	42 1 1 2 lotes, com 18.500 me-
tros quadrados;

Avenida José Mariano	32 lotes, com 32.000 me-
tros quadrados;

Avenida Marajó - 29 lotes, com 28.400 metros qua-
drados;

Rua José Vieira Martins - 31 112 lotes, com 25.200
metros quadrados;

Rua Caraibas	42 112 lotes, com 34.000 metros
quadrados;

Rua Guarapiranga -- 39 lotes, com 31.200 metros
quadrados;

Avenida Custódio Silva - 11 loe, com 2.250 me-
tros quadrados.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES Rinaino
José Maria de Alkrnirn

DECRETO N. 1.559

Autoriza o prefeito de Viçosa a abrir créditos adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Vi-
çosa a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
12:U0$000, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico do município;

Créditos supiencntares
à Verba II	A - 2, 8:050$000;
à Verba II - B - 2, 52:368$100;
à Verba III - B - 2. 15:000000;
à Verba VII - 2, 10:000000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de no-

vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrniin
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DECRETO N. 1.560

Autoriza o prefei to de Dôres da Bôa Esperança a abrir
créditos adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Dô-
res da Bêa Esperança a abrir os seguintes créditos adi-
cionais:

Créditos especiais:
12:270$000	destinado à execução do mapa geo-

gráfico do município;
2:500$000 - para aquisição de terreno em Coquei-

ral, detinado ao prédio escolar;
1 :95C000	para aquisição de terreno, na Cidade,

para campo de aviação.
Créditos suplementares:

à Verba III - A	2 - a, 8:000000;
à Verba iii -- A - 2 - d, 3:000$000;
à Verba III	A	2 - e, 2:000$000;
à Verba 111	B - 7, 500$000;
à Verba V - 2, 200$000;
à Verba V - 4, 500$000;
à Verba V	5, 500$000;
à Verba VII	1, 4:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RumErno
José Maria de Alkmixn

DECRETO N. 1.561

Autoriza o prefeito de Juiz de Fora a adquirir terrenos

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Juiz
de Fora a, adquirir os seguintes terrenos, que se desti-
nam ao pIC}ioIlgalilentO da rua Tavares Bastos e ligação
desta com a rua Barão de São Marcelino:

a) a João Navarro, um terreno situado à rua Ta-
varies Bastos, naquela cidade, medindo 70,87m2., pela
importância de Rs. 708$700;

b) a João Florêncio, um terreno situado à rua Ta-
vares Bastos, medindo 76,30m2., pela importância de
1:000$000;
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e) a Conrado Martins Pena, um terreno situado a
rua Tavares Bastos, medindo 301,20rn2., pela importan-
cia de 3:500$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkini,n

DECRETO N. 1.562

Autoriza o prefeito de Paracatú a doar imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pa-
racatú a doar ao Joquei Clube Pamacatuense, conforme
lhe foi requerido, para a construção de sua sede social,
um terro com a área de 1.180 metros quadrados, de
propriedade da Prefeitura, situado ó Praça Coronel Ro-
dolfo Adjuto, local ocupado pela antiga cadeia pública,
e confrontando com o Mercado Municipal, com proprie-
dade de Bul Botelho e com a rua do Córrego. A doa-
ção do referido terreno se fará sob a condição de nele
se construir um prédio de dois pavimentos e de, em caso
de ser o mesmo transferido a particulares, ou a emprê-
sas, ser a Prefeitura indenizad,,3I à razão de 3$000 por
metro quadrado do terreno doado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RÍDEIRO

José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 1.563

Autoriza o prefeito de São Romão a abrir créditos su-
plementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Romão a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba VII - 1, 922$500;
à Verba VIII - 1, 1 :500$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de no-

vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alknlim
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DECRETO N. 1.564

Autoriza o prefeito de Corandoí a abrir créditos su-
plementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ca-
randaí a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - C	1, 1:050$000;
à Verba II	C - 2, 1 :015$000;
à Vibn III - B - 1, 1 :500$000;
i 'Verba ITT - B - 4, 600$000:
Í1 Verba JTI	B	2, 1:000$000;
à Verba VI	2, 100$000;

Verba VI	5	a, 1:233$000;
à Verba VII	1, 900$000;
à Verba VII - 2, 150$000;
à Verba VII - 3, 884$000;
à Verba VIII - 2, 2:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de no-

vembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.565

Autoriza o prefeieo de Rio Novo a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Novo a abrir os seguintes créditos adicionais:

(i'd o ecia1:
1 :OOOOO - para pagamento ao agente municipal

de estatística.
Créditos supl': :nentares

à Verba II	C	1, 6:000$000;
à Verba II - C - 2, 1:000$000;
à Verba III - A -- 2 - e, 7:576$600;
à Verba III - A	2	d, 8:454$500;
à Verba III -- A	2	e, 1 :500$000;
à Verba III - B3, 4:947$5000;
à Verba III - B - 4, 11:962$400;
à Verba \T - 2, 600$000;
à Verba VI - 1, 2:609$200;
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à Verba VI - 2, 3:320$800;
à Verba VII	1, 3:429000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de no

vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.566

Autoriza o prefeito de Poraquassú a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Para
guassú a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba III - A - 1, 3:000000;
à Verba III - A - 2, 18:000$000;
à Verba III - B	2, 1:500$000;
à Verba VII - 1:500$000;
à Verba VIII	1:800$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de no-

vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.567

Autoriza o prefeito de Monte Carmelo a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mon-
te Carmelo a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba III - A	2 - a, 8:000$000;
à Verba III - A	2 - b, 10:000$000;
à Verba III - A	2	e, 5:000$000;
à Verba III - B - 1, 4:000$000;
à Verba III - B - 2, 2:000$000;
à Verba III B - 3, 5:000$000;
à Verba VII - 2, 1:200$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de no-

vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1. 568

Autoriza o prefeito de Cambuí a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito do
Cambuí a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
6:370$000 - para a execução do mapa geográfico

do município.
Créditos suplementares:

à Verba II - E, 500t000;
à Verba II	F - 2	c, 772$000;
à Verba III - B - 2, 12:358$000;
à Verba V, 455$800;
à Verba VIII, 2:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.569

Autorize o prefeito de Rio Purwwíba a abrir créditos
suplementaresteres

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Paranaíba a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - B - 1, 15:020$000;
a Verba III	A	2	a, 3:000$000;
à Verba III	A - 2 - b, 2:000$000;
à Verba III - A	2 - e, 6:000$000;
à Verba III - B	2, 1:000$000;
à Verba V - 3, 800$000;
à Verba V - 4 - a, 200000;
à Verba VI - 1, 1:000$000;
à Verba VII	1, 1:500$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.570

Autoriza o prefeito municipal de Pedro Leopoldo a con-ceder área para localização de J)ósto de auloinoveis

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito muni-
cipal de Pedro Leopoldo a conceder uma área de ter-
reno de cem metros quadrados aproximadamente na
praça Dr. Senra, ao interessado idoneo que maiores
vantagens oferecer e pelo prazo de 10 (dez) anos, para
a localização de um pôsto de assistência para automo-veis.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de no-vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Jose Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.571

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Agos-
tinho Bossi a pesquisar jazida de cristal em terre-
nos devolutos, situados no lugar denominado
"Córrego Vermelho", no districto de Cristais, mu-
nicípio de Santa Maria do Suasse 1, deste Estado.

O (overnadoi' (lo Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constituição
Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1 .' Fica autorizado, a título provisório esem prejuízo das disposições legais que vierem a ser de-

cretadas, o cidadão brasileiro Agostinho Bossi a pesqui-
sar jazida de cristal linIna área de cincoenta (50) he-
ctares de terrenos devolutos situados no lugar denomi-
nado "Córrego Vermelho", no distrito de Cristais, muni-
cípio de Santa Maria do Suassuí, deste Estado, terrenos
esses occupados por João de Deus Rosa Gualberto, limi-
tados pelo citado Córrego Vermelho, Espigão do Chia,
Serrinha, Pedro da Serrinha, mediante as seguintes con-
dições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma Via autêntica (leste decreto, na forma dó § 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e somente
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transmissível nos casos previstos no n. 1, do art. 19
do referido Código;

II -- Essa autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder a área no
mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso dêles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria (Ia'Agricultura um relatório circunstanciado.
acompanhado de perfis geológicos e planta, em téla e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessa-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI Do cristal extraído, o autorizado somente po-
derá utilizar-se, para análises e ensaios industriais, de
quantidades que não excedam a cinco (5) toneladas na
conformidade do disposto na tabela constante do art.
3•o do decreto ii. 585, de 14 de janeiro de 1936, só po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2. 1 - Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 lo
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registo a que alude o art. 4.° deste decreto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno.

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1, dêste artigo;
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IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo sse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registo a que alude o art. 4. dste decreto sem teé sido
renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas, não
apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o rela-
tório final, nas condições especificadas no n. V, do ar-
tigo anterior.

Art. 3•0 - Se o autorizado infringir o n. 1, ou o n.
VI do ar[. 1. o dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gencias da fiscalização, será anulada esta autorização
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 - O título a que alude o n. 1, do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis .
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no re-
gisto competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1.° do art. 81 do Código de Minas.

rio.
Art. 5•0 - Revogam-se as disposições em contrá-

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
novembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.572

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Osval-
do César Pereira da Silva a pesquisar jazida de dia-
mante em terrenos que constituem o lotediamanti..
no denominado	 m"Córrego Foiigra", situado	110
distrito e município de Diamantina, dêste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
dai atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigorará o jecreto fe-
deral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Osvaldo César Pereira da Sil-
va a pesquisar jazida de diamante numa área de sete
hectares e vinte e seis áres (7,26 ha) de terrenos situa-
dos no lugar denominado "Córrego Formiga", no distrito
e município de Diamantina o lote diamantino que fôra
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arrendado a João da Costa Barbosa, mediante as seguin-
tes condições:

1	O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do
art. 18, do Código de Minas, será pessoal e sómente
transmissível nos casos previstos no n. 1, do art. 19
do referido Código;

11 - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;IV - o Govêrno fiscalizará a execução' do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da: marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, o autorização deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e plantas, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão as perfura-
ções que se t 'ouverem atingido os trabalhos de pesquisa,
inclinação e direção dos depósitos ou camadas que se
houverem descoberto, espessura média e área dos mes-
mos, teor médio em diamante por metro cúbico do ma-
terial diamantífero, bem como outros esclarecimentos
que se tornarem necessários para o reconhecimento e
apreciação da jazida;

VI - do material diarnantíferO extraído, o autori-
zado sómente poderá utilizar-se, para análises e eflsáios
industriais, de quantidade que não excedam a cem (100)
metros càbicos, na conformidade do' disposto na tabela
constante do art. 3.° do decreto n. 585, de 14 de janei-
ro de 1936, só podendo dispor do mais, depois de ini-
ciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasiO
•nar a quem de direito, não respodendo o GovêrnO pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
ção dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto;

II se interromper os trabalhos de pesquisa por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1, dêste artigo;

IV se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto sem ter si-
do renovado na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias o
relatório final, nas condições especificadas no n. V,
do artigo anterior.

Art. 3.° Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n. VI
do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exigên-
cias da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 40 o título a que alude o n. 1, do art. 1 . o pa-
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o' §
1.0 do art. 81 do Código de Minas.

:Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22

de novembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.573

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro João
Mal ia à pesquisar jazida de minério de ferro e asso-
ciados em terrenos de sua propriedade situados à
margem esquerda da Estrada de Ferro Leopoldina,
entre as estações de Cajurí e Coimbra, comarca de
Viçosa dês te Estado.

O Gevernador do Estado de Minas Gerais, usando da
atribuição que lhe confere o art. 181, da Constituição
Federal e tendo em vesto o Decreto-lei federal n. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
n. 371, de 8 de outubro de 1935,

67
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Decreta:
Art. 1.° Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro João Mafia a pesquisar jazida
de minério de ferro e associados numa área de quatorze
hectares, noventa e dois áres e cincoenta e dois centiá-
res (14,9252 ha) de terrenos de sua propriedade, si-
tuados à margem esquerda da Estrada de Ferro Leopol-
dma que vai ao Rio e entre as Estações de Cajuri e
Coimbra, da comarca de Viçosa, dêste Estado, confron-
tando ao norte, sul, leste e oeste, respectivamente, com
terrenos pertencentes aos srs. Raimundo Amaro, Lau-
rentina de tal, Pedro Alves ladeira e Ernesto Lopes Soa-
res, herdeiros de Antônio Cupertino' Teixeira, Raimun-
do Gomes de Oliveira e José Ambire, mediante as se-
guintes condições:

1 -- 0 título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente trans-
missível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do re-
ferido Código;

II - esta autorização vigorará por dois '(2) anos;
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
'art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é o
indicado nêste artigo, não podendo' exceder à área no
mesmo marcada;

111 - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrnci, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

o Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações peddas pelo Govêr
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundidade
que houverem atin gido os trabalhos de pesquisa, a in-
clinação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem com
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - dos minérios extraídos, o autorizado sómente
poderá utilizar-se, para análises e ensáios industriais, de

quantidade que não excedam a dez (10) toneladas, na
conformidade do disposto na 'tabela constante do art.
3,0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936, só po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada ,a lavra;

VII ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respodendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização é dada sem prejuízo do
que determina o n. VIII do art. 19, do Código de Minas.

Art. 30 Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 5.1 dêste decreto;

II - se interromper Os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior,
a juízo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que refere o n. 1, dêste artigo;

IV - se, findo o 'prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data do
'registro a que alude o art. 5.° dêste decreto, sem ter
'sido renovado, na formado art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V, do
artigo anterior.

Art. 4.° Se o autorizado infrinigr o n. 1, ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 5.° O título a que alude o n, 1, do art. 1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis .
(500$00), e só será válido, depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério' da Agricultura, como
preceitua o § 1.° do art. 81 do Código de Minas.

Art. 6.1 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de novembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RtBEmO
Israel Pinheiro da Silva
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DECRETO N. 1.574

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Teó-
filo Soares Souza Lima a pesquisar jazidas de cao-
lim e associados em terrenos de sua propriedade,
situados na "Fazenda da Brasileira", no distrito de
Tocantins, município de Ubá, neste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181, da Consti-
tuição Federal e tendo em vista o decreto-lei Federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fe-
deral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.1 Fica autorizado, a titulo provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre
tadas, o cidadão brasileiro Teófilo Soares Souza Lima a
pesquisar jazida de caolim e associados numa área de 50
hectares de terrenos de sua propriedade, situados na
"Fazenda da Brasileira", no distrito de Tocantis, muni
cípio de Ubá, neste Estado, confrontando com terrenos
pertencentes à Teófilo Meio, José Pascoalim, Otaviano
Toledo, Nicolau Fiebre e Teófilo Soares Souza Lima, e
mediante as seguintes condições:

1 - o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4.1 do artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e e só-
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo
19 do referido Código;

11 Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto
no artigo 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do governo, ouvido o Serviço da Produção Mi
neral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterálo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer das informações pedidas pelo
Govêrno no curso deles, o autorizado deverá apresentar.
à Secretaria perfis geológicos, e planta, em tela e cópia,
onde sejam indicados com exatidão os cortes que se
houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
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dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - das substâncias extraídas, o autorizado sà-
mente poderá utilizar-se para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a cinco (5) to.
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante do artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispôr do mais, depois de inicia-
da a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio~
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pela;
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto;

II se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo a
que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no n.
V do artigo anterior.

Art. 3.° Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autori..
zação, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 Ø título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis . .
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
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preceitua o parágrafo 1. 0 do artigo 81 do Código de Mi
nas.

Art. 5.1 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de

novembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.575

Autoriza o prefeito de Uberaba a conceder favores
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atibuições, resolve autorizar o prefeito de Ube-
raba a conceder à Cia. Cinematográfica São Luiz Ltda.,
isenção de impostos e taxas municipais para a contru-
ção de um edifício, na Avenida Leopoldino de Oliveira,
naquela cidade, onde serão instalados um cineteatro e
um hotel, bem como isenção, por dez anos, de impos-
tos e taxas municipais que recaiam sôbre ditos cine-
teatro e hotel, com exclusão do imposto sôbre diversões e
das taxas industrias, sendo que estas deverão ser cobra-
das pelo preço de custo.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 23 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.576

Autoriza o prefeito de Barbacena a abrir créditos
especiais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atriuições, resolve autorizar o prefeito de Bar-
bacena a abrir os seguintes créditos especiais, no total
de 40:0008000:

20:000$000, destinado à compra de um transformas
dor elétrico de alta capacidade;

20:0008000, destinado à aquisição de objetos neces
sários ao Departamento de Estatística Municipal.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.577

Autoriza o prefeito de Monte Carmelo a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mon-
te Carmelo a abrir crédito especial da importância de
13:9028000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrcio com os
decretos-leis ns. 311 e 88, dos Governos da República e
do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de no
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnizn

DECRETO N. 1.578

Autoriza o prefeito de Oliveira a abrir crédito especial

O Governador do F;'do de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Oli
veira a abrir crédito especial da importância de
14:760$000, destinado à manutenção no corrente exer-
cício, do Pôsto Municipal de Higiene.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.579

Autoriza o prefeito de Rio Espera a abrir créditos suple
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Espera a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba III - A - 2 - b, 2008000; •
à Verba III - B	c, 200$000;
à Verba IV - B, 250$000;
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à Verba V - 1, 50$000;
à Verba V - 2, 80$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de no-

vembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.580

Autoriza o prefeito de Juiz de Fora a adquirir imóvel e
a abrir crédito

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Juiz
de Fora a adquirir, de dona Albertina Duarte da Silva,
pela importância de 22:150$000, um terreno na cidade,
com a área de 4.220 metros quadrados, e que se destinará
ao saneamento da várzea do Paraibuna, entre as linhas
das Estradas de Ferro Central cio Brasil e Leopoldina.
Fica ainda o prefeito autorizado a abrir o crédito especial
necessária à aquisição.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 22 de no
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkminm

DECRETO N. 1.581

4uloriza o prefeito de Jacutingu a abrir crédilos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Jacutinga a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
:50000, destinado a atender às despesas de exe-

cução cio mapa geográfico do município.
Créditos suplemeii lares :

à Verba II - C, 2:500$000;
à Verba III - 2 - a, 23:000$000;
à Verba III - 2 - b, 1 :500$000;
à Verb III - 2 - e, 2:000fl000;

à Verba III - 2 -- d, 2:000$000;
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à Verba III - B - 2, 6:000$000;
à Verba III - B - 4, 4:000$000;
à Verba VI —5, 500$000;
à Verba VII - 1:000000;
à Verba VIII -- 3, 2:768$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de no-

vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.582

Autoriza o prefeito de Vigia a abrir crédito suplementar
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de de
Vigia a abrir o seguinte crédito suplementar:

à Verba III - B - 6, 3:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.583

Autoriza o prefeito de São João del'Rei a doar terreno
ao Instituto dos Industriários

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
João del'Rei a doar ao Instituto dos Industriários, para
construção de um grupo de cincoenta casas para serem
vendidas a prestações módicas a operários, um terreno
de propriedade da Prefeitura, medindo 15.837 metros
quadrados e situado na zona industrial da cidade, con-
forme planta arquivada na Secretaria do Interior, fican
do estabelecido o prazo de dois anos, a contar de oito
de dezembro de 1939, dentro do qual o referido Insti-
tuto deverá construir as cincoenta casas.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de no-
vembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim



DECRETO N. 1. 584

Autoriza o prefeito de Ipanema a abrir ci'di1os
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ipa
nema a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos suplementares:
à Verba III - A - 2 - f, 3:8008000;
à Verba III - B - 7, 8:2008000;
à Verba III - B - 8, 5008000;
Verba V - 2, 3008000;

à Verba V - 4, 1 :0008000;
à Verba VI - 2, 1:5008000;
à Verba VI - 1, 1:5008000;
à Verba VII	1, 7:000$000;
à Verba VII - 3, 6:0008000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de no-

vembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.585

Dispõe sóbre abertura de créditos especiais

'O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições e de acôrdo com o artigo 181 da
Constituição Federal;

considerendo, que a partir de 1.° de janeiro de 1939,
as co,npras do Eado serão efetuadas por intermédio
do Departamento de Compras, sendo conveniente que as
firmas que venham a operar com o Estado estejam com
sua situção ''uia'izada, sem qualquer conta a apre-
sentar ou legalizar;

decreta:
Art. 1.0 Até 1.0 de janeiro de 1939, todos os que

se julgarem credores do Estado, deverão legalizar suas
contas, de forma que o Govêrno, possa providenciar o
pagamento.

Art. 2.° Para cada credor deverá haver um crédito
especial e o pedido de abertura será instruído com o
processo relativo à despesa.
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,Art. 3° Esse processo será remetido ao Departa~
mento de Compras, que o completará com seu exame e
parecer sôbre os preços e demais condições em que se
tenha efetuado a despesa.

Art. 4•0 A abertura de créditos para o pagamento
de despesas feitas referentes a obras obedecerá ao crité-
rio estabelecido no artigo 2. 1, em relação a cada credorou a cada obra.

Art. 5•0 Esse decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de novembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Ovídio Xavier de Abreu
José Maria de Alkznirn
Israel Pinheiro da Silva
Cristiano Monteiro Machado
Odilon Dias Pereira

DECRETO N. 1.586

Autoriza o prefeito de Prados 'a abrir 'crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pra-
dos a abrir crédito especial de 12:0008000, destinado à
construção de urna rede de esgôtos, na sede do muni...
cipio.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 dedezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.587

Autoriza o prefeito de Ararí a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizai o prefeito de Ararl
a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba III - A - 2 - a, 6:138$200;

di
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à Verba III - A - 2 -- e, 7:684$900;
à Verba V - 1, 10$000;
à Verba V - 5, 201$000;
à Verba V - 4, 260$000;
à Verba VI	1, 1:500$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de de-
zembro de 1938.

BINEnITo VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.588

Autoriza o prefeito de Três Pontos a abrir créditos su-
plementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Três
Pontas a abrir os seguintes créditos suplementares:

ii Verba 11	F	4	c, 600000;
à Verba III	A -- 2 - b, 2:500$000;
à Verba VI - 3, 750$000;
à Verba VI - 4, 500$000;
à Verba VIII	2, 2:500$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de de-

zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.589

Autoriza o prefeito de Mercês a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usanda
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mer-
cês a abrir o seguinte crédito especial:

10:0.00$000, destinado ao pagamento de um cami-
nhão para serviços de transportes da Prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.590

Autoriza o prefeito de Luz a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Luz
a abrir crédito especial da importância de 9:995$000,
destinado a atender às despesas de execução do mapa
geográfico do município, de acôrdo com os decretos-
leis 311 e 88, dos Governos da República e do Estado,
respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 1.591

Autoriza o prefeito de Tombos a abrir créditos
saplem entares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Tom-
bos a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - B - 2, 5:316$400;
à Verba TI	F - 2	b, 674$900;
à Verba III - A	1	a, 12:668$900;
à Verba III - A - 1 - b, 6:122$700;
à Verba III	A - 1 - e, 15$200;
à Verba III - B - 2, 381$600;
à Verba III - B	3, 4:432$900;
à Verba III - B - 5, 862$900;
à Verba III - B - 6, 800$000;
à Verba V - 2, 118$400;
à Verba VI - 1, 1:528$500;
à Verba VII, 3:309$500.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1. 592

Autoriza o prefeito de Pouso Alegre a abrir
créditos adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pou-
so Alegre a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
4:500$000, destinado a indenizar a família de um

funcionário falecido por acidente no trabalho;
6:870$000, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico do município.
Créditos suplementares:

à Verba II - F - 3 - d, 5:896$000;
à Verba III - A 3 - a, 20:000$000;
à Verba III - A - 3 - b, 7:000$000;
à Verba Ill - A - 3 - e, 7:000$000;
à Verba III - A —3 - e, 3:600$000;
à Verba III - A - 3 - g, 10:000$000;
à Verba III - A - 3 - h, 4:000$000;
à Verba III - B - 1, 5:000$000;
à Verba III - B - 2, 22:000$000;
à Verba III - B - 3, 1:800$00.0;
à Verba III - B - 7, 3:000$000;
à Verba VI - 1, 100$000;
à Verba VI - 2, 1:000$000.;
à Verba VII - 1, 3:000$000;
à Verba VII - 2, 3:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 1.593
Autoriza o prefeito de Uberlândia a abrir créditos su-

plementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Uber-
lândia a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II	B - 2, 16:756$800;
à Verba II - E, 1:77$000;
à Verba II - F - 3— f, 1:385$000;
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& Verba III - A - 3 - a, 2:033$900;
à Verba III - A - 3 - i, 20:000$000;
à Verba 111 - A - 3 - d, 1:000$000;
à Verba III -.- A - 3 - j , 3:712$500;
à Verba III - A - 3 - k, 3:035$700;
á Verba III - B -- 8, 12:055$100;
à Verba III - B - 9, 21:767$900;
à Verba III— B - 14, 2:405$000;
à Verba III - B - 15, 2:880$200;
á Verba VI - 5, 2:368$900;
à Verba VI - 6 - a, 500$000;
à Verba VI - 6 - h, 800$000;
à Verba VIII - 7, 9:544$900.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.° de de-

zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.594

Autoriza o Prefeito de 1/au lia a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas .Gorais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Itau-
na a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - C - 1, 1:500$000;
à Verba II - C - 2, 191$000;
à Verba III - A - 2 a, 8:000$000;
à Verba III - A —2 - b, 2:000$000;
à Verba III - A - 2 - e, 800$000;
à Verba III - A - 2 - d, 400$000;
à Verba III - A -- 2 - h, 40.0$000;
à Verba III - B -- 1, 12:000$000;
à Verba III - B - 2, 5:000$000;
à Verba III - B - 3,1:000$000;
à Verba III - B - 7, 1:000000;
à Verba V - 1, 100$000;
à Verba V - 2, 100$000;
à Verba V - 4, 600$0110;
á Verba VI - 1, 500000;
à Verba VII - 1, 3:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.° de de-

zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1. 595

Autoriza o prefeito de Campo Belo a abrir crédi1os
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cam-
po Belo a abrir os seguintes créditos suplementares:

àVerba II - A - 1, 1:610$000;
á Verba II - B - 4,410$0.00;
à Verba II - C	1, 1 :720$000;
à Verba II - D, 2:000$000;
à Verba II - E - 2, 200000;
â Verba III - A - 3, 19:000$000;
à Verba III	B	4, 2:000$000;
à Verba Ill - B - 7, 20:000$000;
â Verba 111	B - 8, 10:000$000;
à Verba VI - 1, 50$000;
à Verba VI - 2, 50$000;
à Verba VI - 4, 100$000;
.à Verba VI - 5, 100$000;
á Verba VII - 1, 8:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.0 de de-

zembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBmno
José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.596

Autoriza o prefeito de Uberaba a doar e permutar
terrenos

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ube-
raba a doar, à União, uma área de terreno situada na-
quela cidade e medindo 150.000 ins2., afim de ser cons-
truido o recinto da Exposição Feira Agro-pecuária, sen-
do dita doação feita com a cláusula de reversão dos ter-
renos ao patrimônio municipal, no caso de dissolução
da referida Exposição Feira. Fica ainda o prefeito au-
torizado a permutar pequenas áreas de terrenos na-
quele local, para o mesmo fim.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.597

Autoriza o prefeito de Bambuí a abrir créditos adicionais
O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bam-
)UÍ a abrir os seguintes créditos adicionais

Crédito especial:
12:000$000 destinado à aquisição de terrenos para

construir o paLrimônio cio povoado Tapirai
Créditos suplementares;

à Verba II D, 2:00t000;
à Verba II - E, 1:500000;
à Verba III - A -- 2	b, 5000$000;
à Verba III	A - 2 - e, 8:000$000;
à Verba III - A - 2	g, 2:000$000;
à Verba III - A -- 2	h, 1:000$000;
à Verba III	B	1, 2:000$000:
à Verba 111 - B - 2, 1 :5008000;
à Verba III	B - 4, 6:5008000;
à Verba III -- B - - 5, 2:0008000;
à Verba IV --- 13, 1 :000,,000;
à Verba V - 1, 508000;
à Verba V - 5 -- a, 508000;
à Verba V - 5 - h, 1 :0008000;
à Verba VI	2, 1:000$000;
à Verba VII -- 2, 7:000$000.
Palácio da Liherclí'cle, ciii ilelo Horizonte, 9 de de-

zembro de 1938.

BENEDITO VALAOABES Binio
José Maria de AlJcniiiji

DECRETO N 1.598

Autorize o prefeito de Pomba o abrir crédito especial
O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando

de suas alribuições, resolva autorizar o prefeito de Pom-
ba a abrir crédito especial da importância de 5:905$000,
destinado a atender às despesas de execução do mapa
geográfico cio município, de acôrdo com os decretos-
íeis ns. 311 e 88, dos governos (Ia República e do Es-
tado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Macio de Alkniim
68
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DECRETO N. 1.59

Autoriza o prefeito de Itanhandú a abrir créditos adi-
cionais

O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita-
nhandú a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
600$000, destinado ao pagamento da professora da

escola de Rio Acima;
300$000, destinado ao pagamento da professora da

escola do distrito de Alagoas.
Créditos suplementares:

à Verba II	C - 1, 600$000;
à Verba II - E - 2 -- a, 2:000$00,0;
à \erba II	E	4	e. 1:200$000;
à Verba III	A -- 2 - a, 15:O00000;
à Verba III	B - b, 5:000$000;
à Verba Vi -- 6 - a, 600$000;
à Verba VII, 800$000;
à Verba VIII, 1:900$000.
Palácio da Liberdade, eia Ie10 Horon te. 10 de de-

zembro de 1938.
BENEDITO V. 1.ADARES RIBEIRO
.José MUf'i(! de AlkflhiTfl

DECRETO N. 1. 600

Autoriza o prefeito de Monte Santo a abrir créditos su-
pleïnentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, lesoive autorizar o prefei to de Monte
Santo a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba Jli - A - 2	a, 2:000$000;
à Verba III - B - 2, 6:000$0W
à Verba V	1. G0000;
à Verba VI -- 1, 700$000;
à Verba VII - 1, 4:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Hoiizoo te. 10 de de-

zeinbro de 1938.
BENmwI'o VAI,AOARES RIBEIRO

José Maria de Aikrnim
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DECRETO N. 1. 601

Autoriza o prefeito de Passos a conceder terreno

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pas-
sos a conceder à Sociedade Algodoeira do Nordeste Brar.
sileii'o S. A. - Sanbra - um terreno, pertencente ao
patrimoniç) municipal, situado perto da Estação da Es-
trada de Ferro, na sede do município, com a área apro-
ximada de 1.400 metros quadrados, para nele ser lo-
calizada uma usina para o beneficio de algodão.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.602
Autoriza o prefeito de Abaeté a abrir créditos adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Abae-
té a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
18:000$000, destinado à organização dos mapas geo-

gráficos do município e das sedes dos distritos;
7:000$000, destinado à encallipação do trecho, den-

tro do município, da estrada Abaeté-Dôres do Indaiá.
Créditos suplementares:

à Verba ITT ---- A - 2 - a, 2:000$000;
à Verba III	A - 2	b, 3:000$000;
à Verba III - B - 1, 1:000$000;
à Verba III	B -- 2, 7:00.0$000;
à Verba VI - 1, 7:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
.José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.603

Aproou ato do prefeito de Antônio Dias
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, aprova o ato do prefeito de Antônio
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Dias, abrindo crédito extraordinário da importância de
519$400, destinado ao pagamento de despesas feitas com
serviços inadiáveis na Usina Elétrica daquele Município.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 1.604

Autorizo o prefeito de Extrema a abrir créditos suple-
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ex-
trema a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba 1	A	1, 1:200000;
à Verba 1	A - 2, 360$0.00;
à Verba III - A - 1, 2:500,'9000;
à Verba VI	a, 100$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de de-

zembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.605

Autoriza o prefeito de Piranga a abrir créditos suple-
meril ares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Pi-
ranga a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II	B	3, 14:700$000;
à Verba lI - 8 -- 4, 5 :800$000;
à Verba III - A -- 2	a, 500$000;
à Verba III - A	2	b, 600$000;
à Verba III - A - 2 - c, 500$000;
à Verba III	A - 2 -- d, 6:000$000;
à Verba III	A	2	e, 500$000;
à Verba III - A	2 - f, 12 :000$000;
à Verba III - B - 1, 3:200$000;
à Verba III	B	3, 1:600$000;
à Verba V - 3, 600$000;
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à Verba V	4, 1:400$000;
à Verba VII, 1:600$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.606

Autoriza o prefeito de Jequitinhonha a abrir crédito su-
plelnent4'lr

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Je-
quitinhonha a abrir o seguinte crédito suplementar:

à Verba III	B	1, 30:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10	de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinirn

DECRETO N. 1.607

Autoriza o prefeito de Paracatú a abrir créditos suple-
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pa-
racatú a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - B	2, 5:000000;
à Verba II	D, 154$000;
à Verba III -- B, 4, 3:000$000;
à Verba VIII - 2, 1:000$000.

Palácio da Liberdadde, em Belo Horizonte, 10 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmrn
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DECRETO N. 1.608

Autoriza o prefeito de Cristina a abrir créditos suple-
mentares

O Governador do Estada de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cri-
tina a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba V - A - 2	1, 14:000$000;
à Verba V	B	1, 9:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alk,nizn

DECRETO N. 1.609

Autoriza o prefeito de Sacramento a abrir créditos su-
plementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Sa-
cramento a ubiir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - B	2, 59:341$800;
à Verba II - B - 3, 1:000$000;
à Verba III - A	3 - a, 5:200$000;
à Verba III - B	2, 21 :000$000;
à Verba III	B - 4, 5:500$000;
à Verba IV	A -- 1, 1:500$000;
à Verba V - a, 16:500000;
à Verba VII - 1, 500$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmi,n

DECRETO N. 1.610

Autoriza o prefeito de Tiros a abrir créditos adicionais
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições, r( solve autorizar o Prefeita de Tiros
a abrir Os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
40:000$000, destinado a obras de construção da ro-

dovia Tiros..iCanastrão;
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6:000$000, destinado a atender às despesas le exe-
•cução da mapa geográfico do município.

Créditos suplementares:
à Verba III - - A	2 - a, 2:000$000;
à Verba III	B -- 1, 150000;
à Verba Ifl	B -- 2, 1:000$000;
à Verba 11  -- 13 --- 3, 1:500$000;
à Verba VI •- 1, 1:500$000;
à Verba VII -- 2, 1:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkniim

DECRETO N. 1.611

.4utori:a o prefeito de ()izro Fino a abrir créditos au-
pleineiztares

O Governado;- do Estado de Minas Gerais, usando
e suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ouro

Fino a abrir os seguintes créditos suplementares:
à Verba III	A	2 ---- a, 4 :015$000;
à Verba III - A - 2 ---- b, 2:160$000;
à Verba III	13 -- 1, 6:500$000.
Palácio da Leberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.

BENEDrF() VALADARES RIHEIR0

José Maria de Alkmiii

DECRETO N. 1.612

Autoriza o prefeito de Entre Rios a abrir crédito especial
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de En-
tre Rias a abrir crédito especial da importância de
12:370$000. destinado a atender às despesas de execu-
ção do mapa geográfico do município, de acôrdo com
os decretos-leis ns. 311 e 88, dos govêrnos da Repúbli-
ca e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim
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DSCRETO N. 1.613

Autoriza o prefeito de Brasópolis a abrir créditos suple-
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bra-
Zópoli 5 a abrir os seguintes Créditos suplementares.à Verba III	A - 2 - b, 7:400$000;à Verba, 111 - B - 2, 12:700000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10	dedezeiiijjro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.614

Autoriza o prefeito de Passa Quatro a abrir crédito es-
pecial

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Passa
Quatro a abrir créditai especial de 6:000$000, destinadoao pagamento de indenização do acidente de que foi ví-
tima o encarregado dos serviços de eletricidade, daquela
prefeitura.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,	10 dedezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.615
Autoriza o prefeito de Salinas a abrir créditos suple-

mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Sali-
nas a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - C - 1, 1:000$000;
à Verba II - C - 2, 700t000;
à Verba III -- 2 - a, 500$000
à Verba III - B - 4, 1:000000;
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à Verba V - 4, 500$000;
à Verba VI - 1, 500$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Muric de Atkmi,n.

DECRETO N. 1.616

Auloritu o prefeito de Patos a abrir créditos adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Patos
a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
22: ,000$600, destinado à aquisição de um caminhão

"Ford" para os serviços da Prefeitura.
Créditos suplementares:

à Verba Ii	C - 1, 3:000$000;
à Verba II - C - 2, 1:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José MaritÀ de Alkmim.

DECRETO N. 1.617

Autoriza o prefeito de Palma a abrir créditos adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pai-
lua a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
5:645$000, destinado à execução do mapa geográ-

fico cio município
5:582$500, destinado ao Pagamento da construçãode uma ponte na estrada Palma-Miracema;
1:8 00$000, destinado ao pagamento da construçãode uma Ponte nai estrada Cisneiros•
5:642$200, para pagamento de percentagem pelacobrança da dívida ativa;
800000, para a aquisição de um balcão para a se-cretaria-tesouraria da Prefeitura.
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Créditos Luplernentares:
à Verba II	E - 3 - d, 1:000$0-00;
à Verba II	E - 3 - e, 1:000$000;
à Verba III - A - 2 - b, 300$000;
à Verba III	A - 2 - e, 5:000$000;
à Verba III - B - 4, 5:000$000;
à Verba V - 1, 50$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RxmsIRo.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.618

Autoriza o Prefeito de Varginha a desapropriar imóveis

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Var-
ginha a desapropriar amigável ou judicialmente as se-
guintes áreas de terrenos de que carece para o serviço
de reabastecimento dágua da cidade, conforme planta
arquivada na Secretaria do Interior;

1.234.690 metros quadrados, pertencentes a José
Ponciano;

249.234 metros quadrados, pertencentes a José
Francisco;

- 160.676 metros quadrados, pertencentes a Bepi
Rufieri;

- 165.422 metros quadrados, pertencentes a João
Ponciano.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Mark de Alkmim.

DECRETO N. 1.619

Aprova contrato para calçamento e autoriza o prefeito
de Lavras a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve aprovar o contrato celebra-
do, em 1 o de outubro do corrente ano, entre a Prefeitura
Municipal de Lavras e o senhor Manuel da Silva Martins,
licitante aceito na concorrência pública realizada para

a execução das obras de calçamento, a paralelepipedos,
de 3.000m2, de ruas da cidade. Fica, ainda, o Prefeito
autorizado a abrir o crédito especial de 60:000$000, pa-
ra atender as despesas com ditas obras.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmi,n

DECRETO N. 1. 620

Autoriza o Prefeito de Santa Luzia a abrir créditos su-
plementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o Prefeito de Santa
Luzia a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba lIE - A -- 3	a, 10:000$000;
à Verba VII	2, 2:000$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10	de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADABES RIBEIRO
José Maria de Alktnim

DECRETO N. 1. 621

Autoriza o prefeito de Barbacena a abrir crédito su-
plementar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bar-
bacena a abrir o seguinte crédito suplementar:

à Verba II - F - 2, 9:396000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1. 622

Autoriza o prefeito de Silvianópolis a abrir crédito su-
plementar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Sil-

vianópolis a abrir o seguinte crédito suplementar:
à Verba V	1, 535000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmiin

DECRETO N. 1.623

Aprova ato do prefeito de Alvinópolis

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve aprovar o' ato do prefeito de
Alvinópolis, no qual abriu um crédito extraordinário de
5:100$000, destinado ao pagamento das despesas feitas
com o combate ao surto epidêmico de febre amarela,
irrompido naquele município.

Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 10	de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 1.624

Autoriza o prefeito de Passa Quatro a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pas-
sa Quatro a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba 1 - A	Agente de estatística, 120$000;
à Verba III	A - Serviço de estradas, 3:000$000;
à Verba III - A - Serviço de ruas e jardins,

26:500$000;
à Verba III - A	Serviço cio pontes , 12:000$000;
à Verba III -- B - Serviço de eletricidade,

12:000$000;

à Verba III - B - Serviço de água e esgôto,
2:500$000;

à Verba V - Imposto federal de consumo de ener-
gia elétrica, 700$000;

à Verba VI - 2 -- Serviço telegráfico, 100$000;
à Verba VI - 3 - Serviço telefônico, 50000;
à Verba VI -- 5	Impressos, 1:000$000,
à Verba VII	Serviço de concertos de auto-cami-

nhão, 300$000;
à Verba VII	Ferragens e forragens pala os mi-

mais de carroça, 1:000$000;
,à Verba Eventuais - Para despesas imprevistas,

1:400$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Aikmim.

DECRETO N. 1.625

Autorizo o ore! eito de Sete Lagoas a abril crédito
suplementar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usandc
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Sete
Lagoas a abrir o seguinte crédito suplementar:

à Verba 111 - A --- 2 -- e, 18:000$000.
Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim.

DECRETO N. 1.626

Aprova ato do prefeito de Ubá

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve aprovar o ato do prefeito
de Ubá, pelo qual abriu um crédito extraordinário d
12:000$000, para ocorrer às despesas dos danos cau-
sados, naquele município, pela tempestade de granizo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, lO de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkmizn.
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DECRETO N. 1. 627

Autoriza o prefeito de Curvélo a abri, créditos adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cur-
vêlo a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
450$000, destinado ao pagamento de juros e amor-

tização de apólices municipais;
5:974$500, destinado ao pagamento da 1. presta-

ção dos serviços de levantamento do mapa geográfico
do município.

Créditos suplementares:
à Verba II	B - 2, 60:000$000;
à Verba III -. A	3	e, 10:000$0'00;
à Verba III	A - 3 - f 4:000$000;
à Verba III	B - 6, 40:000$000;
à Verba VII - 2, 7:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkzniin.

DECRETO N. 1.628

Autoriza o prefeito de Rio Branco a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Branco •a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
7:000$000, destinado à execução do mapa geográfi-

co do município.
Créditos suplementares:

à Verba II - C, 1 :920$000;
à Verba VII - 3, 2:500$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Hoorizoute, 10 de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES 11IEIRO.

José Maria de Alkmim.
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DECRETO N. 1.629

Autoriza o prefeito de Guarani a abrir créditos suple-
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Gua
lani a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba III	A -- 2 - b,900$000;
à Verba III - A - 2 - , 800$000;
a Verba V	2, 120$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkwiin.

DECRETO N. 1.630

Autoriza o prefeito de João Pinheiro a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
João Pinheiro a abrir os seguintes créditos suplemen-
tares:

d Verba 1 - A - 1, 1:200$000;
é verba i - A -- 2, 360$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José ilaria de Alkrnim.

DECRETO N. 1.631
Autoriza o prefeito de Espinosa a abrir créditos

adicionais
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Es-
pinosa a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
100$032 destinado ao pagamento de percentagens

sõbre arrecadação de 1936, devida ao Contador-Tesou-
reiro.
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Créditos suplementares:
à Verba II	8 --- 	3:000000;
à Verba II	C - 2, 600$000;
à Verba II	D, 400000;
à Verba III - 13 - 5, 300$000;
à Verba III - 13 - 6, 10:000i000;
à Verba III	B - 12, 200000;
à Verba V - 1 - a, 1 :000i000;
à Verba VI - 4, 2:000$000;
à Verba VI - 5 - a, 200$000;
à Verba VIII - 1, 1:0O0$000.

'Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 10 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES Riarmo.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1. 632

Autorize, o prefeito de Brejo das Almas a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de dinas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bre-
jo das Almas a abrir o seguinte crédito especial:

60:932900, destinado às despesas com o início da
instalação de energia elétrica da cidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, lO de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES Rincnio.
José Maria de Alkmiiiz.

DECRETO N. 1.633

Autoriza o prefeito de Diwnwitiiia a abrir créditos suple-
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Diamantina a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - D	1, 2:000$000;
à Verba III - F - 3	b, 250$000;
à Verba III - A	2- a, 27:000í00O;à Verba III	A - 2 -- b'8-:000$000;à Verba III	A -- 2 --- ,
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à Verba III - B - a, 5:000$000';
à Verba III - B - c, 42:000$000;
à Verba III - B - d, 2:000$000;
à Verba III - B - e, 9:0000$000;
à Verba III - B - g, 1:500$000;
A Verba III - B	h, 500$000;
à Verba VI - 5 - a, 600$000;
à Verba VI	1, 1:500$000;
à Verba VII - 2, 4:210$000.
Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 10 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.634
Autoriza o prefeito de Divinópolis a abrir créditos su-

plementares
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Di-
vinópolis a abrir os seguintes créditos suplementares:

A Verba III - A	3 - e, 5:000000;
à Verba VII - 2, 1:000$000;
A Verba VIII - 2, 4 :936$60.G.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.635
Autoriza o prefeito 	Pedro Leopoldo a abrir crédito

especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pe-dro Leopoldo a abrir crédito especial da importância
de 7:320$000, destinado a atender às despesas de exe-cução do mapa geográfico do município, de acôrdo
com os decretos_leis 311 e 88 1 dos Governos da Repú-blica e do Estado, respectivamente

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.
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DECRETO N. 1.636
Autoriza o prefeito de Santa Quitéria a abrir créditos

adicionais
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de San-
ta Quitéria a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
2:000$000, destinado à compra de um caminhão

para o serviço de terraplenagem e concertos de ruas e
estradas;

3:000$000, destinado à compra de accessórios,
combustíveis e construção de garae;

3:000$000, destinado à execução do mapa geográ-
fico do município.

Créditos suplementares:
à Verba III - A - 2	f, 3:000$000;
à Verba III - B - 2, 863$000;
à Verba III - B - 5, 7:086400.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkin iam.

DECRETO N. 1.637

Autoriza o prefeito de Bocaiuva a abrir créditos suple-
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bocaiuva
a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - C - 1, 600$000;
à Verba II - C - 2, 1:000$000;
à Verba III - A - 2 - c, 300$000;
à Verba III - A - 2 - h, 1:000$000;
à Verba III - A —2— j , 1:000$000;
à Verba III - B - 2, 2:000$000;
à Verba III - B - 6, 800$000;
à Verba III - B - 11, 1:00011000;
à Verba VIII - 3, 2:00011000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, lO de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

José Maria de Alkrnim.
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DECRETO N. 1.638

Autoriza o prefeito de Caran gola a doar terreno no
cemitério local

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ca-
rangola a fazer doação à família Herdy do terreno ne-
cessário, no cemitério local, para jazido perpétuo dos
despojos do cap. Antônio José Herdy, falecido na-
quela cidade, aos nove de outubro último.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.639

Autoriza o prefeito de Campanha a conceder área para
localização de pósto de gasolina

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cam-
panha a conceder uma área de terreno situado na praça
Zoroastro de Oliveira, ao interessado idôneo que maio-
res vantagens oferecer e pelo prazo de 5 anos, para lo-
calização de um pôsto de gasolina e oficina mecânica
para pequenos reparos.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES Rioiiao.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.640

Autoriza o prefeito de São João Evangelista a abrir cré-
ditos suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
João Evangelista a abrir os seguintes créditos suple~
mentares:

à Verba II - C - 1, 2:20011000;
à Verba II - E - 1, 255$000;
à Verba III - A - 2 - a, 500$000;
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à Verba III - A	2 - b, 4:800$000;
à Verba IV	B, 180$000;
à Verba VII, 2:900$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.641
Autorizo o prefeito de Corintõ a abrir crédilk suple-

mentar
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito (te Co-
rinto a abrir o seguinte crédito suplementar:

à Verba III - B - 1, 2:200$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.642
Autoriza o prefeito de Ouro Fino a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de Suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ouro
Fino a abrir crédito especial da importância de
10:585$000, destinado a atender às despesas de execu-
ção do mapa geográfico do município, de acôrdo com
os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República
e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.643
Autoriza o prefeito de Sapucaí-Mirihl a abrir crédit»s

adicionais
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de

suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Sapu-
caí-lMirim a abrir os seguintes créditos adicionais:

- 1093 -

Crédito especial:
2:000$000, para pagamento da primeira prestação

do mapa geográfico do município e planta cadastral da
cidade.

Créditos suplementares:
à Verba II - Contribuições e Auxílios:
1 - Ao Departamento de Assistência aos Municí-

pios, 55$000;
à Verba III - A - 1	e - Pessoal; Serviço

de estradas e pontes, 3:000$000;
à Verba III - E - 1 - Material: Serviço de es-

tradas e pontes, 3:000$000;
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Atkmim.

-
DECRETO N. 1.644

Autoriza o prefeito de Caxambú a abrir créditos suple-
mentares

O Governador do tEstado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ca-
xambú a abrir os seguintes créditos SupleInentares:

à Verba III - A— 3—a, 10:000$000;
à Verba III - A —3—e, 6:000000;
à Verba VI	h, 4:500$000;
à Verba VI - 3, 700000;
à Verba VI - 6 - b, 7:500$000;
à Verba VII 2:000$000;
à Verba VIII - 2, 1:500000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de-

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.645
Concede autorização ao prefeito de Conlcx.qern para

vender e adquirir imóvel
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Con-
tagem a vender em hasta pública uni terreno de 600
metros quadrados pertencente à Prefeitura, situado em

1
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Neves, no centro urbano, e aquirir um outro dentro das
condições exigidas, noutro ponto da mesma localidade,
peio preço de 500$00, destinando-se à construção de
um matadouro.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkzniin.

DECRETO N. 1.646

Autoriza o prefeito de Dôres da Bôa Esperança a abrir
crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Dô-
res da Bôa Esperança a abrir crédito especial da im-
portância de 20:000$000, destinado ao pagamento das
obras do serviço de reabastecimento de água da ci
dade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkmim.

DECRETO N. 1.647

Autoriza o prefeito de Frulal a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Fru-
tal a abrir crédito especial da importância de .
22:000$000, destinado a otender às despesas de execu-
ção do mapa geográfico do município, de acôrdo com
os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da República
e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES Rïanmo.
José Maria de Alkmtm.

DI!1

DECRETO N. 1.648

Autoriza o prefeito de Uberlândia a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Uber-
Jândia a abrir um crédito especial de 810$000, afim de
pagar ao "Estado de São Paulo, a publicação do edital
de concorrência para o serviço telefônico, publicado
naquele jornal.

Palácio da Liberdade, em Belo Hoft' , 14 de
dezembro de 1938.	 .1(1 Azi

jtø imii
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
José Maria de Alkrnirn.

DECRETO N. 1 649

Autoriza o prefeito de Rio Preto a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Preto a abrir crédito especial da importância de
9:730$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos-leis 311 e 88 , dos Governos da República e
do Estado, re'spectiva:m ente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkznin?.

DECRETO N. 1. 650

Autoriza o prefeito de Aluinópolis a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de AU
vinópolis a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
8:500$00, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico do municipio.
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Créditos suplementares:
a Verba II - C - 2, 1:500$000;
a Verba III - A - 1 - a, 18:000$000;
a Verba III - A	1 - b, 9:000$000;
a Verba III - A - 1 - d, 2:000$000;
a Verba III - A	1 - e, 4:700$000;
a Verba III - B - 3, 4:366$100;
a Verba III - B - 5, 600$000;
a Verba III - B - 6, 10:818$400;
a Verba V - 6 - a, 365$500;
a V	iVI - 1, 2:000$000;
a V	VII - 2, 3:305$800.

Palác	Liberdade, em Belo Horizonte, 14 dezem
bro de 19S.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.651

Autoriza o prefeito de Andradas a adquirir imóveis

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de An
dradas a adquirir um terreno com dois prédios velhos,
medindo 1.425 metros quadrados, sito naquela cidade, à
entracia da rua Governador Valadares, confrontando com
Fernando Fossa, João Américo Ferreira Sales e com a
estrada pública, imóveis êsses de propriedade dos her-
deiros de Agrialdo Vasconcelos Sarmento. Fica ainda o
prefeito autorizado a abrir o crédito da importância
de 3:000$00, para ocorrer às respectivas despesas.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.652

Autoriza o prefeito de Prata a abrir crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pra
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ta a abrir crédito especial da importância de 4:189$600,
para pagamento de porcentagem pela cobrança da dívi-
da ativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnim

DECRETO N. 1.653

Autoriza, a título provisório, a firma Azevedo Contijo &
Cio. Lida a pesquisar jazida de minério de Inanganés
e associados no lugar denominado "Conquistinha",
situada no distrito de Brumadinho, município e co-
marca de Bonfim, dêste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181 da Consti-
tuição Federal e tendo em vista o decreto_lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autouzada, a título provisório, e sem

prejuizo das disposições legais que vierem a ser decre
tadas, a firma Azevedo, Contijo & Cia. Ltada. a pesquisar
jazida de minério de manganês e associados numa área
de cem (100) hectares de terrenos de propriedade do
sr. Camissiro Hodrigue da Silva e sua mulher, terrenos
êsses situados no lugar denominado "Conquistinha", no
distrito de Brumadinho, município e comarca de Bon-
fim, dêste Estado, mediante as seguintes condições:

1 o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4•0 do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sõmente
transmissível nos casus previstos no n. 1 do artigo 19
do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pela autorizada e subemtido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço de Produção Mi-
neral;

- .._



-	 -	 - ----

- 1098 -

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, semprejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, a autorizada deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como Outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - do minério de ferro extraído, a autorizada só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-triais, de quantidades que não excedam a dez (10) tone-
ladas, na conformidade do disposto na tabela constante
do artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936,
só podendo dispôr do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuizos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o (jovêrno pelas
limitações que Possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27
do Código d Minas, nas seguintes condições:

1 - Se a autorizada não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o artigo 4.° dêste de.cre lo;

II	se interromper os trabalhos de pesquisa por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dois três (3) primeiros meses, do prazo
a que alude o n. 1 dêste artigo;

IV— se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que se refere o artigo 4.° dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no n.
V do artigo anterior;

V - se não apresentar provas de que foram satis-
feitas às exigências do ri. VI do	1.0 do artigo 2.° do
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d.creto-lej federal ri. 66, de 14 de dezembro de 1937,
dentro do prazo a que refere o número anterior.

Art. 3.1 se a autorizada infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,

pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$00), e SÓ será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço do Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1. o do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5.' Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES Rioao
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.654

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Rai-
mundo Silva de Assis a pesquisar jazida de mica e
associados em terrenos devolutos, situados no lugar
denominado "Lava pés", no distrito de Podia, inuni
cio de Santa Maria do Suassuí, dês te Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decretolei federal n 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Raimundo Silva de Assis a
pesquisar jazida de mica e associados numa área de cm-
coenta (50) hectares de terrenos devolutos, ocupados por
João Pena, situados no lugar denominado "Lavapés", no
distrito de Poáia, município de Santa Maria do Suassuí,
dêste Estado, dentro das seguintes confrontações: ao nor,
to, oeste e sul, respectivamente, com  córrego Safiri
nha ou Chia, córrego Chapéu de Couro e o arraial de
Poáia, mediante as seguintes condições:

1 - o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.' do
artigo 18, do Código de Minas, será pessoal e sàmente
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transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19
do referido Código;

II esta autorização vigorará por dois (2) anos,
pO(lefldo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa será um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo,
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se
cretaria da Agricultura um reiaório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquis:1, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá~
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - das substâncias extraídas, o autorizado só-
mente poderá utilizar_se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a cinco (5) to-
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons
tante do artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispôr do mais, depois de inicia~
da a lavra;

VII - ficam rsesalvados Os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição dos
ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes
quisa dentro dos seis (6) prieirmos meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4.° dêste de-
creto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;
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III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1, dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo esse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior.

Ari. 3.° Se o autorizado infringir o n. 1 ou n. VI
10 artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1, do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
(500$000), e só será válido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1. do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5. Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.655

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Quin-
tiliwmo de Carvalho Guerra a pesquisar jazida de
mica e associados em terrenos de suu propriedade,
situados na "Fazenda da Cachoeira", no distrito de
Santa Maria de Itabira, município e comarca de
Itab ira, dês te Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 181, da Consti-
tuição Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Quintiliano de Carvalho
Guerra a pesquisar jazida de mica e associados numa
área máxima de vinte (20) hectares de terrenos de sua
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propriedade, situados na "Fazenda da Cachoeira", no
distrito de Santa Maria de Itabira, município e comarca
de Itabira, dêste Estado, mediante as seguintes condi-
ções.

1 - o título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do 4•0 do
artigo 18, do Código de Minas, será pessoal e sàrnente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19
do referido Código;

II esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artigo 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano, preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuizo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, o autorizado deverá apresentar, à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, 'onde sejam indicados com exatidão os cortes
que se houverem feito no terreno, o máximo da profun-
didade que houverem atingido os trabalhos da pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
corno outros esclarecimentos que se tornarem necessá~
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - das substâncias extraídas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus,
triais, de quantidades que não excedam a dez (10) to-
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons
tante do artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispôr do mais, depois de inicia~
da a lavra;

VII ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuizos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:
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1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registo a que alude o artigo 4.° dêste de-
creto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registo a que alude o artigo 4.° dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias , o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior.

Art. 3.' Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter ás
exigências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de trezentos mil réis
(300$000), e só será válido, depois de transcrito no
registo competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1.° do artigo 81, do Código de Minas.

Art. 5•0 Rev'ogam..se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.656

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro José
Moreira de Alvarenga a pesquisar jazida de minério
de marmgmmés e associados situada na fazenda "Cain-
bui", de sua propriedade, no distrito de Pralinha,
município de Ibiá, comarca de Araxá, dêste Estado
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constituição
Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fe-
deral, n. 371, de 8 de outubro de 1935,
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Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas o cidadão brasileiro José Moreira de Alvarenga a
pesquisar jazida de minério de manganês, numa área, de
cincoenta hectares de terrenos de sua propriedade, lo-
calizados na fazenda "Cambuí", distrito de Pratinha, mu-
nicípio de Ihiá, comarca de Araxá, dêste Estado, dentro
das seguintes confrontações: por um lado o Ribeirão
da Uzina, a estrada de rodagem para a estação "Urubu-
retana" e com o Rio Tigre, mediante as seguintes con-
dições:

1 -- O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente trans-
missível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do re-
ferido Código;

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é
o indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

fli - A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plana de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo, para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
çretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
companhado de perfis geológicos e planta, em tela e

cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - Das substâncias extraídas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-

de quantidades que não excedam a dez (10) to-
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante do art. 3•0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra;
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VII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
resarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da opo3i-
çao (OS ditos direitos.

2.° Esta autorização é dada sem prejuizo do
1t1e etermjna o n VIII do art. 19, do Código de Mi-

nas.
Ar. 3,0 autorização 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 trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 50 dêste de-
creto;

II --- Se interromper os tra)alhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

il -- Se não ap resentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro (los três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV Se, rindo o prazo da autorização, prazo êsse
(I UC não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro o que alude o art. 50 dêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 2. 1 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias o re1atório final, nas condições especificadas no
n. \7 do artigo anterior.

Art. 4•0 Se o autorizado infringir o o. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências (Ia fiscalização, será anulada esta autorização, na
formo do art. 28 do Código de Minas.

Art. 5.	O título a que alude o ii. 1 do art. 1.09
pagará de sêlo a importância de quinhentos mil réis
(50$00D), e só será válido depois de transcrito no re-
gistro competente	cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o	1.0 do art. 81 do Código de Minas.

ArI. 6.° Revogam-se as disposições em contrário.
P!ácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de

lezrnilro de 1938

BENEDITO \' ALAI)AiOES HiEuio
Israel Pinheiro da Silva

70
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DECRETO N. 1.657
Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro João

Napoleão de Andrade a pesquisar jazida de cristal
de rocha na faz enda do "Pucú", tio di1strito de Inhau-
aia, inunicipio de Sele Lagoas, déste Estado
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1 .0 Fica autorizado, a título provisório e sent

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro João Napoleão de Andrade a
pesquisar jazida de cristal de rocha numa área máxi-
ana de cincoenta (50) hectares, área essa localizada à
inartem direita do Córrego Açudinho, em terrenos de
propriedade do sr. Otoni Alves Costa, situados no lu-
gar denominado "Garimpo ou Pedreira do Açudinho"
na fazenda do "Pacú", no distrito de Inhauma, municí-
pio de Sete Lagoas, dêste Estado, mediante as seguintes
condições:

1 - O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágra-
fo 4•0 do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sã-
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do art.
19 do referido Código;

II - Esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é
o indicado neste artigo, não podendo exceder à area no
mesmo marcada;

III	A pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV	O govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
e houverem feito no terreno, o máximo da profundida-

de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
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outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - Do cristal de rocha extraído, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais de quantidades que não excedam a cinco (5) to-
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante do art. 30 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispor do mais depois de iniciada a
lavra;

VII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposi-
çio dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização é dada sem prejuízo do
que determina o n. VIII do ar. 19, do Código de Mi-
nas.

Art. 3.° Esta autorização 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 trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, conta-
dos da data do registro a que alude o art. 50 dêste de-
creto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do govêrno;

ITT - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

TV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
cine não excederá de dois (2) anos contados da data
do registro a que alude o art. 5.° dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do art. 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do artigo anterior.

Art. 4.° Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 50 o título a que alude o n. 1 do art. 1.°
pagará de sêlo a quantia de trezentos mil réis ......
(300$000), e só será válido, depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como



-1108—	
---1l09--

prece; tua o parágrafo 1.0 do art. 81 do Código de
Minas.

Art. 6.1 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.658

Aulorirn, a citulo provisório, o cidadão brasileiro Rede
vim Andrade a pesquLsar jazida de cristal de rocho
na Fazenda do "Paeú", no disirito de Irihaumu, nu,-
nicípio de Sete Lagoas, dêste Estado

0 Governador do Estado cio Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181 da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal a. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuizo das disposições legais que vierem a se;
tadas, o cidadão brasileiro Redelvim Andrade a pes-
quisar jazida de cristal de rocha numa área máxima de
cincoento (50) hectares, área essa localizada à margem
esquerda do Córrego Açudinho, em terrenos de proprie-
dade do sr. Oloni Alves Costa, situados no lugar deno-
inino;i() 'Garimpo" ou "Pedreira do Açudinho", na Fa-
zenda do "Pacú", no distrito de Inhauma, município de
Sete Lagoas, dêste Estado, mediante as seguintes con-
dições:

1 --- O título da autorização de pesquisa, que será
pessoal e sómente transmissível nos casos i)rcvistos no
n. 1 do art. 19 do referido Código;

TE -- Esta autorização vigorará por doi (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é
o indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III A pesquisa seguirá uni iplano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação (10 Govêrno, ouvido o Serviço cia Produção Mi-

	

neral;	 -
IV - O Govêrno fiscalizará a execução do plano

4e que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V -•-- Na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuizt) de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
coclacia cio Agrieullu'a u;o relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cóia, onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se hou-
ver des"oherto, rosceva aproximado do mesmo, hei como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - Do cristal de rocha extraido, o autorizado só-
incute poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a Cinco (5) to-
neladas, na confo:midacle do disposto na tabela cons-
tante do art. 3•0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada
ü lavra;

VII Ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuizos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas

.çóes que possa;r sobrevir ao título, da oposição
dos ditas direitos.

Art. 3.1 Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único cio art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

T --Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 5.° dêste de-
creto;

II - Se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

Iii - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do pram-
9 que se refere o n. 1 dêste artigo.

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
qie não excederá de dois (2) anos contados da dato
d0 registro a que alude o art. 5•0 dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do art. 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no
n. V do art. 1.0 (lêSte decreto.

Art. 4. 1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o ii.
V I do art. 1.0 clêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

-I
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Art . 5•0 O titulo a que alude o ii. E do u1. 1.',
pagará de sêlo a quantia de trezentos mil réis ......
(300000), e só será válido, depois de transcrito no re-
gistro competente a cargo do Serviço de Fomento d
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, conto
preceitua o	l.° do art. 81 do Código de Minas.

Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.659

Autoriza, a título provisório, a Sociedade brasileira
"Monterio & A rainha Lida. " a pesquisar jazida d
minério de ferro situada nas fazendas denominadas
"Maqaiiié", "Jacutinga" e "Cachoeira do Meio", no
distrito de Morro Vermelho, município e comarca
de Coelé, déste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, a Sociedade brasileira "Monteiro & Aranha Ltda."
a pesquisar jazida de minério de ferro numa área de
cento e noventa e seis hectares e quarenta áres
(196,40 ha) de terrenos situados nas fazendas denomi-
nadas "Maquiné", "Jacutinga" e "Cachoeira do Melo",
de propriedade do sr. dr. Benjamim de Paula Lima e
sua mulher D. Emilia Pontes de Paula Lima, no distri-
to de Morro Vermelho, município e comarca de Caeté,
dêste Estado, confrontando com terrenos das fazendas
"Retiro", "Lopes" e "Mato Grosso", mediante as seguin-
tes condições:

1 O titulo da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4.0 do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente trans-
missível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do refe-
rido Código;

----
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li esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto
no ar[. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa
é o indicado nesta artigo, não podendo exceder à área
110 mesmo mnarcada

111 - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que sei á organizado pela autorizada e submetida à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
nerai;

IV o Govêrno fiscalizará a execução do 1)11110 de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhas;

V—na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem pre-
juízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno no
curso deles, a autorizada deverá apresentar à Secretaria
da Agricultura um relatório circunstanciado, acompanha-
do de perfís geológicos e planta, em tela e cópia, onde se-
iam indicadosindicados com exatidão os cortes que se houverem
feito no terreno, o máximo da profundidade que houve-
rem atingido os trabailus de pesquisa, a inclinação e
direção do vieiro ou depósito que se houver descoberto,
reserva aproximada do mesmo, bem como outros esclare-
cimentos que se tornarem necessários para o reconheci-
mento e apreciação da jazida;

VI ---- do minério' dei ferro extraído, a autorizada so-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensáios indus-
triais, de quantidade que não excedam a dez (10) tone-
ladas, na conformidade do disposto na tabela constan-
te do art. 3•0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra;

VII - ficam ressalvadas os interêsses de terceiros,
ressarcindo a autorizada danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pe-
las limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abanlo-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 18 rka
Código de Minas, nas seguintes condições;

1 - Se a autorizada não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 40 dêste decreto;

II se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - Se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo

que alude o n. 1 dêste artigo;
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IV -- Se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
(I UC não excederá de dois (2) anos contados da data do
registro a que se refere o art. 4.° dêste decreto, sem ter
sido renovado, n aforma da art. 20 do Código de Mi-
nas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias,
o relatório final, nas condições especificadas no a - V
(10 artigo anterior;

V -- se não apresentar provas de que foram satis-
'feitas às exigências do n. LV do 1.0 do art. 2.° do de-
creto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro de 1937, den-
'tro do prazo a que se refere o número anterior.

Art. 3.° Se a autorizada infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gbncias da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma da artigo 28 do Código de Minas.

Art. 40 O 'título a que alude o n. 1 do art. 1.0 pa-
gará se sêla a, quantia de quinhentos mil réis '(500$000).
e só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério de Agricultura, como preceitua o §
1.0 do art. 81, do Código de Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14

de dezembro de 1938.

BeNEDrro VALADARES Rinmo
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.660

Autoriza o prefeito de Sabard a abrir créditos adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Saharú
a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
60 :000$000 destinado ao serviço de esgotos e cal-

çamento;
30:000$000, destinado a reformar as instalações hi-

dro-elétricas da sede do município e estudos para a cons-
trução da usina hidro-elétrica no distrito de Raposos.

Créditos suplementares:
à Verba 11	C, 1 :500$000;
à Verba II -- D, 2:000$000;
à Verba III - A —2 - b, 2:000$000;
à Verba III - A - 2 - e, 5:000$000;
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à Verba III - A - 2 - d, 500000;
à Verba 111 - A - 2 - e, 2:000000;
à Verba III - A ---2 - h, 3:500$000;

à Verba III - C - 2, 1 :000000;
à Verba III - C -- 3, 2:500$000;
à Verba III - C - 7, 6:000$000;
à Verba III - C - 10, 30:000$000;
à Verba IV - B -- 2, 600$000;
à Verba V - 2, 100000;
à Verba VI, 2:300$000.
Palácio da Uberdade, em Belo Horizonte, 16 de de-

zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.661

o prefeito de Araxá a abrir créditos suple-
mentares

O Governadoi' do Estado (te Minas Ger:'is, usandc
de suas atribuições, resolve autorizar o p í efeitoi ie Ara
)á a abriros seguintes créditos suplcmentres

à Verba II - E -- 2, 40:000$000;
à Vrrb. i II ---- B -- 3, 2:000i000;
à Verba II -- D - 1, 523$000;
à Verba III -- A -- 2 -- a, 11 :200$000;
à Verba III	B -- 2, 2:200$000;
à Verba V -- 1, 200$000;
à Verba VIII - 2, 30:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 de de.

renibro de 1938.

BENEDrI0 VAI.AI)AHES RIBEIRO

José Maria de Alknrim

DECRETO N. 1.662
Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro João

Gonçaives de Azevedo 'e Souza a pesquisar jazida de
minério de manganês denominada "Ralo", na Fazen-
da do "Engenho", no distrito da Serra do Camapuan,
município e comarca de Entre Rios, désie Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
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ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fede-
ral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 iFica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro João Gonçalves de Azevedo
e Souza a pesquisar jazida de minério de manganês de-
nominada "Ralo", numa área de cincoenta (50) hectares
de terrenos localizados na Fazenda do "Engenho", tam-
bém conhecida por "Mata do Engenho", de propriedade
do autorizado, situada no distrito' da Serra do Camaípuan,
município e comarca de Entre Rios, dêste Estado, cor-
frontando com terrenos pertencentes aos srs. Sebastião
Firmino, José Bine, Manuel Gonçalves de Souza, Herme-
linda de tal, herdeiros de Antônio Gonçalves de Souza,
Alcides Aleixo Tavares, Luiz 'Gonçalves, José Canuto,
herdeiros de Francisco Gonçalves de Souza e Carolina
Gonçalves de Souza, mediante as seguintes condições:

O título da autorização de pesquisa, que será
unia via autêntica dêsle decreto, na forma do § 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómenie
transmissível nos casos previstos no n. 1, do art. 19 do
referido Código;

11 -- esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Códigj de MLi,as, e o campo ia pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III -- a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrrio, ouvido o Serviço' da Produção Mine-
ral;

IV - o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendoi mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

na conclusão dos trabalhos de pesquisa, seio'
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no' no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicadas com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo; da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se houvcy
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para
o reconhecimento e apreciação da jazida;
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VI - do minério de manganês extraído, o autorizado
sómente poderá utilizar-se, para análises e ensáio's indus-
triais, de quantidades que não excedam a dez (10) tone-
ladas, na conformidade do disposto na tabela constante
do art. 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de 1936,
só podendo dispor do mais, de'po'is de iniciada lavra;

VII ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasionar
a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas li-
mitações que possam sobrevir ao título, da oposição dos
ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - Se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto';

II -- Se interromper os trabalhos de pesqus, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos -três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1, dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos contados da data' do
registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto sem ter si-
do renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo' de trinta (30) dias, o
relatório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior.

Art. 3.0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização, na
forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 10 título a que alude o n. 1 do art. 1.0, pa-
gará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e só será válido, depois de transcrito noi registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
1.0 do art. 81, do Código de Minas.

Art. 5.0 Revogam-se as diposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 de de-

zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva
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DECRETO N. 1. 663

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Horn.-
ro E. Teixeira, a pesquisar jazida de mica e associa-
dos situado no lugar denominado "Córrego Grande"
no distrito de Santo António do Grama, município
e CO;!fl(JirCll de Rio Casca, dêste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constituição
Federal e endo em vista o decreto-lei federal n. 66, de
14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto federal
n. 371, de 8 de outubro de 19351

Decreta:
Art. 1.0 'Fica autorizado, a título provisório, e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Homero, E. Teixeira a pesqui-
sar jazida de mica e associados numa área de cincoen-
t (50) l:eclares de terrenos de propriedade do sr. Pe-
dro Pereira, terrenos esses localizados no lugar denomi-
nado "Córrego Grande, distrito de Santo Antônio do
Grama, município e comarca de Rio Casca, dêste Esta-
do, confrontando pelo lado de cima, baixo, esquerdo e
direito, çespectivamente, com terrenos pertencentes aos
srs. José Vicente, Raimundo de tal; Dornelas e com o
Córrego Grande, mediante as seguintes condições:

1 - O titulo da autorização de pesquisa, que será
unia via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
4.° do art. 18 do Código de Minas, será pessoal e só-
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do art.
19 do referido Código;

II	esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade doi no
art. 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
\'ação do govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mine-
ral;

IV o govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V	na conclusão dos trabalheis de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar à
Secretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos, e plantas, em tela e
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cópia. onda sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros esclarecimentos que se tornarem necessários pa-
ra o reconhecimento a apreciação da jazida;

VI - das substâncias extraídas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidade que não excedam a cinco (5) to-
neladas, na conformidade do disposto na tabela constan-
te do' art. 3•0 do decreto n. 585 de 14 de janeiro de 1936,
só podendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra:

VII ficam ressalvados os interêsses de terceiroz,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta auiorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do a'rt. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

Se o autorizado não inicial- os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis '(6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o art. 4.° dêste decreto;

TE se interromper os trabalhos de pesquisa por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo cio govêrno;

111 --- se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que refere o mi. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto, sem ter
sido renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas,
não apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias o
relatório final, nas condições especificadas no n. V do
artigo anterior.

Art. 3•0 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do art. 1.0 dêste decreto, ou não se submetei- às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do 'Código de Minas.

Art. 4.° O título a que alude o n. 1 do art. 1.0 pa-
gará i1 e sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000),
e SÓ será válido, depois de transcrito no registro com-
petente, a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
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neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o
parágrafo 1.° do art. 81, doi Código de Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de
dezembro de 1938.

'BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.664

Perdôa praças da Fôrça Pública

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve, em homenagem à data em
que se comemora o nascimento de Nosso Senhor Jesús
Cristo, perdoar as praças da Fôrça Pública do Estado
que porventura estejam presas para responder a Conse-
lhos de Justiça e Disciplina.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria (te Alkjnim.

DECRETO N. 1.665

Autoriza o prefeito de Leopoldina a abrir créditos
adcionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Leo
poldina a abrir os seguintes créditos adicionais;

Crédito especial:
10:000$000, destinado a auxiliar a construção de

pavilhões pernianenteS para exposições anuais no mii
Ilicípio.

'Crédito suplementareS
à Verba II - E - 3 - a, 200$000;
à Verba 111 - A - 3	a, 2:000$000;
à Verba III - A - 3— e, 10:000$000;
à Verba III - A - 3 - h, 6:000$000;
à Verba III - B - 5, 6:000$000;
à Verba III -- B - 7, 200$000;
à Verba V - 2, 100000;
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à Verba V - 5, 800$000;
à Verba V - 6 - a, 2:000$000;
à Verba VII - 1, 1:000$000;
à Verba VII - 2, 250$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkniini

DECRETO N. 1.666

Autoriza o prefeito de São Sebastião do Paraiso a abrir
crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Sebastião do Paraiso a abrir crédito especial da impor.
tância de 20:00$000, destinado ao serviço de calça-
mento.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.667

Autoriza o prefeito de Santos Dumont a adquirir
imóvel

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de San-
tos Dumont a adquirir de Francisco Caneta, pela 'im
portância de 20 'contos de réis, uma área de terreno
medindo 38.700 metros quadrados, aproximadamente,
situada no bairro de Rocinha, naquela cidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmini
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DECRETO N. 1.668

,4utriza o prefeito de Três Pontas a conceder áreas para
localização de postos de gasolina

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Tr
Pontas a conceder duas áreas de terreno do patrimõniu
municipal aos interessados idôneos que maiores vant:-
gens oferecerem, e pelo prazo de 5 anos, para locali-
zação de dois postos para a venda de gasolina, naquela
cidade.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 ae
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkinim

DECRETO N. 1.669

Autoriza o prefeito de Ponte Nova a abri: c;'ilitos so-
inent ares

O Governador do Estado dc Minas Uerai;, usan
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pon-
te Nova a abrir os seguintes créditos suplemeniares;

à Verba II	C	1, 2:500$000;
à Verba II - F - 3 - g, 1:400000;
à Verba III - A - 3 - a, 7 :500000;
à Verba III - A - 3 - b, 4:000$000;
à Verba III	A = 3	c, 6:000$000;
à Verba III - A	3 - f, 3:200$000;
à Verba III	B - 2, 2:700$000;
à Verba III	B - 3, 28000$000;
à Verba III - B - 6, 5:200$000;
à Verba III - B - 7, 1:000$000;
à Verba 1V - A, 3:000$000;
à Verba VI - 15:000000:
à Verba VII - 1, 6:430$000;
à Verba VII - 3, 4 :070$000;
Palácio da Liberdade, era Belo Horizonte, 28 de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkniinl
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DECRETO N. 1.670

Autoriza o prefeito de Tiradentes a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Tira-
dentes a abrir crédito especial da importância de
1 :125$000 -- 1. prestação, destinado a atendei' às des-
pesas de execução do mapa geográfico do município, de
acôrdo com os decretos-leis 311 e 88, dos Governos da
República e do Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkrnini

DECRETO N. 1.671

Autoriza o prefeito de Sêrro a abrir créditos suplenien-
lares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito do Sêr-
ro a abrir os seguintes créditos supleiiientares:

à Verba 11 - C -- 4, 1:325$000;
à Verba III	A -- 2, 8:751$000;
à Verba III	B - 4, 64460;
à Verba V - 2, 50$000;
à Verba VII - 879$300.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de ,4lkinin2

DECRETO N. 1.672

Autoriza o prefeito (te Bicas a adquirir imóvel e abrir
crédito especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bic s
a adquirir Por compra a José Flora, para retifiração da
Praça Miranda Manso, um terreno de forma retangular
com a área de 650,25 metros quadrados, situado na vila
de Pequeri, à mesma Praça Miranda Manso e confron-

71
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tando com esta, com a rua Coronel Marcelino Dias Tos-
tes e com o próprio José Flora. Fica ainda o prefeito
autorizado a abrir o crédito especial de 2:000$000, para
ocorrer às despesas da operação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.673

Autoriza o prefeito de Bicas a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Bicas
a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
582$200, para restituição de impostos a seis contri-

buintes;
3:000$000, para as despesas com execução do i;iaia

geográfico do município.

Créditos suplementares:
à Verba Ill - A - 2 - c, 2:315$000;
à Verba III - B - 3, 1:450$000;
à Verba III - B - 4, 1:588$800;
à Verba VII - 1, 840500.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkminz

DECRETO N. 1.674

Autoriza o prefeito de Ilapeceiica a abii ciedilo
'especial

O Governador •do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita--
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pecerica a abrir o crédito especial de 35:000$000, desti-
nado a pagamento à firma Motores Mareli S. A.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.675
Autoriza o prefeito de Muzainbinlzo a conceder terreno

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mu
zambinho a conceder, ao interessado idôneo que maiores
vantagens ofecerer, e pelo prazo de cinco anos, um ter-
reno situado à Avenida Dr. Américo Luz, naquela cida
de, para instalação de um pôsto de lubrificação e venda
de accessórios para automóveis, pelo preço mínimo de
1:200$000 anuais.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.676

Autoriza o prefeito de Campo Belo a abrir créditos
suplementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cam-
po Belo a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - B - 1, 600$000;
à Verba II - C	1, 30$000;
à Verba li	E - 1, 150$000;
à Verba V - 1, 1:200000;
à Verba VI - 1, 30$000;
à Verba VI - 2, 40$000;
à Verba VI - 4, 500$000;
à Verba VI - 5, 250$000;
àà Verba VII - 1, 1:200$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizon te, 28 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkinixn
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DECRETO N. 1.677

Autoriza o prefeito de Guarihães o abrir crédito suple-
mentar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Gua-
nhães a abrir o seguinte crédito suplementar:

à Verba II - C --- 2, 4:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Marta de Alkmim

DECRETO N. 1.678

Autoriza o prefeito de Andrados a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de An
dradas a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
11:000$00, detinado à construção da ponte sôbre o

rio Caracol, na saída da cidade para o Matadouro Mu
nicipal.

Crédito suplementar:
à Verba VII - 2:500$00.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de

dezembro de 1938.

BlNaI)IEo VALADARES R IIIEIII()
José Maria de Alkniiiu

DECRETO N. 1.679

Autoriza o prefeito de Itabira a abrir créditos suple-
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Ita
bira a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba 1	A -- 3 - a, 237$300;
à Verba II - C - 1, 3:900$000;
à Verba III	A - 2 - a, 1:500$000;
Verba III -- A	2 -- b, 14:250$000;

à Verba III - A	2 - e, 12:750$000;
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à Verba III B - 5, 3:300$000;
à Verba V - 1, 100$000;
à Verba V - 2, 100$000;
à Verba V - 5 -- a, 180$000;

à Verba V - 5 - b, 300$000;
à Verba V - 5 - c, 850$000;
à Verba VI - 250$000;
à Verba VII - 1, 3:000000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de

dezembro de 1938.

13INF:nIro VALAI)AIILS Ri BEIRO
José Maria de Alkniin,

DECRETO N. 1.680
Autoriza o prefe ito de Caruitgola a abrir créditos supie_

atentares
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

de suas atribuições, resolve autorizai' o prefeito de 'Ga-
rangola a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II -- B - 2, 50:000$000;
à Verba III	A - 3 --- a, 50:000$000.
à Verba III - B - a, 38:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.681
Autoriza o prefeito de Jequeri a desapropriar imóveis

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Je-
queri a desapropriar, para abertura de uma avenida, dois
prédios com os respectivos terrenos, situados à rua Ca-
pitão Lélis, naquela cidade, e pertencentes a Manuel
Gonçalves Roldão e José Antônio de Rezende, sendo de
617.20m2 e 39420m2 as áreas dos terrenos correspon-
dentes a cada um, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmizn
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DECRETO N. 1. 682

Autoriza o prefeito de Patrocínio a abrir crédito suple-
mentar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pa-
trocínio a abrir o seguinte crédito suplementar:

à Verba III - B - 4, 1:500$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de

dezembro de 1938.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.683

Auotorizu o prefeito de Montes Claros abrir créditos su-
plementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mon-
tes Claros a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba III - A	3	d, 94:759$100;
à Verba III - B - 4, 114:318$600.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.684

Autoriza o prefeito de Monte Sião a adquirir imóvel e
abrir crédito

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mon-
te Sião a adquirir uni terreno pertencente ao espólio
de Joaquini Nogueira de Morais, com 24.200 metros qua-
drados, localizado na zona suburbana da cidade, fim
da rua 15 de novembro.

O imóvel destina-se à construção do matadouro mu-
nicipal, podendo ainda o prefeito abrir crédito especial
de 2:000$000, para operação ora autorizada.
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmiin

DECRETO N. 1.685

Autoriza o prefeito de Pedro Leopoldo a abrir créditos su-
plementares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pe-
dro Leopoldo a abrir os seguintes créditos suplemen-
lares:

à Verba II - B - 3 - a, 580$000;
à Verba II B - 3 - li, 500$000;
à Verba II -- C - 1 - 2:000$000;
à Verba III - A - 2 -- a, 1 :000$000;
à Verba III - A	2 - cl, 45:000$000;
à Verba III - A	2 - f, 5:,500$000;
à Verba V - 4, 200$000;
à Verba V - 5, 200$000;
à Verba VI - 2, 4:200000;
à Verba VII - 1, 7:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmirn

DECRETO N. 1.686

Autorizo o prefeito de Rio Branco a abrir crédito
especial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Rio
Branco a abrir crédito especial da importância de
7:000$000, destinado a atender às despesas de execução
do mapa geográfico do município, de acôrdo com os
decretos_leis 311 e 88, dos Governos da República e do
Estado, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alk:nim
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DECRETO N. 1.687

Autoriza o prefeito de Peçanha o abrir crédito su
meu lar

O Governador d,., Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Pc-
çanha a abrir crédito supimentar à Verba II E - 1,
na importância de 1:000$000.

Palácio da Liordade, em Belo Horizonte, 29 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkniim

DECRETO N. 1.688

Autoriza o pie! eito de Jacui a abrir erédiios adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de
Jacuí a abrir os seguintes créditos adicionais:

Crédito especial:
5:660$000, destinado a atender às despesas de exe-

cução da mapa geográfico do municipio.
Créditos suplemeiilares:

à Verba III - B - 1, 9:797$200;
à Verba VI, 2:092$500;
à Verba VII, 268$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.689

Autoriza o prefeito de Parreiras a abrir créditos suple-
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Par-
Feiras a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II - B	1, 36:000$000;
à Verba II	C - 1, 1:230$000;
aVerballi — &—. 2--a 34:000$000;
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à Verba III -- 	2	c, 3:,500$000;
à Verba V, 2:000$000;
à Verba VI - 1, 70$000;
à Verba VIII	2, 12:200$000.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29	1
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria (te A/kmim

DECRETO N. 1. 690

Autoriza o prefeito de São Lourenço a abrir ciédi'o; Sil-
piem enlares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de São
Lourenço a abrir os seguintes créditos suplemnenLtm'cs:

à Verba 11 -- C, 400$000;
à Verba 11 - B -- 2 - e, 400000;
à Verba 11 -- D - 3, 3:000$000;
à Verba 111 - A --3 -- a, 4:300$000;
à Verba III - B -- 1, 60:000$000;
à Verba III -'B - 2, 12:000$000;
à Verba III -. B -- 3, 20:000$000;
à Verba IV -- B --- 3, 40 :000$000;
à Verba V -- 5, 400$000;
à Verba V --- 6 - b, 12:000000;
à Verba VI - 2, 2:000$000;
à Verba VII -- 3, 500$000;

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de de-
zembro de 1938.

BENEDITO VALADAItES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.691

Autoriza o prefeito de Ferros e abri1 crédito suple-
mentar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Fer-
os a abrir o seguinte crédito suplementar:

à Verba VII -- 1, 1:500$000.
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.692

Autoriza o prefeito de Cambuquira a adquirir imóveis
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Cam-
buquira a adquirir por compra e desapropriação, res-
pectivamente, os seguintes imóveis, situados entre o
Parque de Águas Minerais e a chácara das Rosas:

a) um terreno de propriedade dos herdeiros de
Osvaldo Packnss, na avenida Floriano Peixoto, com a
área de 16.524 metros quadrados, confrontando com
propriedade do dr. Tomé Dias dos Santos Brandão e
com terrenos do Estado;

b) um terreno de propriedade dos herdeiros de
Artur Mota, com a área de 1.400 metros quadrados, na
avenida e com as mesmas confrontações do tercno an-
terior, destinando-se ambos a construções de depen-
dências do Parque Municipal, em projeto. Fica ainda o
prefeito autorizado a abrir créditos especiais de
16:000l000 e 1:200$000 para compra e desapropriação
de um e outro imóvel, respectivamente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.693

Autoriza o prefeito de Monte Carmelo a doar imóvel
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso

de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Mon-
te Carmelo a doar à Congregação de Nossa Senhora do
Amparo, Petrópolis, para fundação, na cidade, de
um colégio com externato e internato, o prédio perten-
cente à municipalidade onde funcionou uma escola mu-.
nicipal.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
José Maria de Alkmim
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DECRETO N. 1.694

Autoriza o prefeito de Conceição a abrir créditos suple-
mentares

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Con-
ceição a abrir os seguintes créditos suplementares:

à Verba II	C - 1, 900$000;
à Verba III - A - 2 - a, 2:000$000;
à Verba III - A - 2 - d, 800$000;
à Verba III - A - 2 - 1, 60$000;
à Verba VI - 3, 500$000;
à Verba VIII - 1, 2:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkmim

DECRETO N. 1.695

Autoriza o prefeito de Aiuruoca a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Aiu..
moca a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
11 :994$000, destinado à construção do paço muni.

cipal;
2:041$500, destinado à construção do prédio para

o açougue Iflunicipal do distrito de Serranos;
3:282$000, destinado à confecção dos mapas das

áreas urbanas e suburnas dos distritos;
12:581$000, destinado a atender às despesas de exe-

cução do mapa geográfico do município;
3:000$000, destinado ao pagamento das contribui-

ções devidas à Santa Casa de Misericórdia da cidade, e
relativas a exercícios encerrados.

Créditos suplementares:
à Verba II - B - 1, 3:000$000;
à Verba II - B —2, 1:000$000;
à Verba III - A - 2 - a, 22:500$000;
à Verba III - B - 2, 9:000$000;
à Verba III - B - 3, 4:000$000;
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à Verba 1V - A	1, 1 :400000;
à Verba V, 2:500$000;
à Verba VI - 1, 100$000;
à Verba VI 2, 300$000;
à Verba VI - 3, 500$000;
à Verba VI - 4, 300$000;
à Verba VII	1, 300$000;
à Verba VII - 2, 1:500$000;
à Verba VIII -- 1, 13:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES Rinaio

José Mona de Alkrnirn

DECRETO N. 1.696

Autoriza, (1 hiato provisório, o cidadão brasileiro Godo-
fredo Gonçalves Guimarães a pesquisar jazida de
cristal de rocha localizada na Fazenda denominada
"Chico Alves, situada no distrito e 'municípr de
Ikunarandiba, déste Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181, da Consti-
tuição Federal e tendo era vista o Decretolei federal n.
6, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto

federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,
Decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem
prejuizo das disposições legais que vierem a ser decre,-
tadas, o cidadão brasileiro Godofredo Gonçalves Guirna~
s'ães a pesquisar jazida de cristal de rocha numa área
1e cincoenta (50) hectares de terrenos, área essa loca-

lizada na Fazenda denominada "Chico Alves", situada às
margens do Itacarambí, no distrito, município e comar
ca de Itamarandiba, dêste Estado, de propriedade de
herdeiros de José Alvos de Azevedo, confrontando com
terrenos de João Alves da Cruz e João Praxedes, median-
te as seguintes condições:

1 --- ô título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do 4. do
artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sõmente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do artigo 19
do referido Código;

II	esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
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artigo 20 do Código de Minas e o campo da 1)esquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder á área
no mesmo marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabelecida,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi.-
neral;

IV o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidos pelo Govêrio,
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura uma relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, 'onde sejam indicados com exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundi-
dade que houverem atingido os trabalhos de pesquisa,
a inclinação e direção do vieiro ou depósito que se
houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem
como outros esclarecimentos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI - do cristal de rocha extraído o autorizado sà
mente poderá utilizar_se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a cinco (5) to-
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons.-
tante do artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispôr d'o mais, depois de inicia-
da a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno
pelas limitações que possam sobrevir ao título, da opo-
sição dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registo a que alude o artigo 4.° dêste de-
creto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo ê,sse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data

-

-

v
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do registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 2.° do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condições especificadas no n.
V do artigo anterior.

Art. 3. 1 Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo 1.°, dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anulada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 40 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de trezentos mil (300$000), e
só será válido, depois de transcrito no registro compe0
tente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi_
neral, do Ministério da Agricultura, como preceitua o §
1.° do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5•0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de

dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.697

Concede ao cidadão brasileiro Joaquim de Santa Ceci-
lia a lavra, a título provisório, da jazida de ferro
(hematita) situada no lugar denominado "Cubwigo",
na Fazenda "Taquaril", no distrito cio cidade e mz_
nicípio de Belo Horizonte, dêsle Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fe-
deral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica concedida, sem prejuízo das disposi-

ções legais que vierem a ser decretadas, ao cidadão bra-
sileiro Joaquim de Santa Cecilia a lavra, a título pro-
visório, da jazida de minério de ferro (tematita) ocor-
rente dentro de uma área de vinte e cinco (25) hectares
de terrenos de sua propriedade e de propriedade dos
srs. Jonas Veiga e dr. Navantino Alves, localizados no
lugar denominado "Cubango", na Fazenda "Taquaril",
no distrito e município da cidade de Belo Horizonte,
dêste Estado, confrontando ao norte, sul, léste e oeste,
respectivamente, com terrenos pertencentes aos sucesso-
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res de Mariano Ribeiro de Abreu, Fazenda de Ana, da
Cruz, terras da Companhia de Morro Velho e Fazenda da
!:aieia

Parágrafo único. Essa área de vinte e cinco (25)
hectares será a desta concessão e será demarcada nova-
mente pelo concessionário na conformidade dos arts.
36 do Código de Minas e 1.0, § 3.o do decreto federal n.
Tj85, de 14 de janeiro de 1936.

Art. 2.° O concessionário será obrigados a satisfa-
zer dentro dos repectivos prazos, às exigências conti-
das nos arts. 36, 37, 38 e 39 do Código de Minas.

Parágrafo único. Se o concessionário deixar de sa-
tisfazer às exigências a que aludem os arts. 38 e 39 do
citado Código dentro do prazo de seis (6) meses, conta-
dos da data da publicação dêste decreto, considera-se
abandonada a concessão, para os efeitos legais, salvo
motivo de fôrça maior, a juízo do €xovêrno.

Art. 3.1 A concessão é feita sob as cláusulas gerais
contidas no art. 42 do Código de Minas e mais as que
forem julgadas convenientes pelo Govêrn e que serão
expressas no título definitivo, na forma da lei.

Art. 4.1 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29

de dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.698

Autoriza, a titulo provisório, o cidadão brasileiro Teófi_
lo Baclin a pesquisar jazido de cristal de rocha
quartzo) situada no lugar denominado "Maca-

cos", no distrito de Jequilai, município de Coração
(te Jesús, dêste Estado.
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando

da atribuição que lhe confere o art. 181, da Constitui-
ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Teófilo Badin a pesquisar
jazida de cristal de rocha (quartzo) numa área de vinte
(20) hectares de terrenos situados no lugar denominado
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"Macacos", no distrito de Jequ'itaí, município de Coração
de Jesús, dêste Estado, terrenos esses de propriedade de
Andreza Rosa Fonseca e Elias Ferreira Gomes, confron-
tando de um lado com terrenos de Avelino Cândido Dias.
e de outro, com terrenos de Hei-mogênio Alves Ramos,
mediante as seguintes condições:

1 O título da autorização de pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do § 4•0 do
art. 18 do Córrego de Minas, será pessoal e súmente
transmissível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do
referido Código;

11 esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
art. 20 do Código de Minas e o campo da pesquisa é o
indicado neste artigo, não podendo exceder à área no
mesmo marcada;

III a pesquisa seguirá um plano preestbelecido,
que será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV ---- o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

-- na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêr-
no no curso deles, o autorizado deverá apresentar a
Secretaria da Agricultura uni relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes (JUO
se houverem feito no terreno, o máximo da profundida-
de que houverem atingido os trabalhos de pesquisa, a
inclinação e direção do vieiro ou depósito que se houver
descoberto, reserva aproximada do mesmo, bem como
outros eclarecimentos cine se tornarem necessários, pa-
ra o reconhecimento e apreciação da jazida;

VI -- do cristal de rocIa extraído, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensáios indus-
triais, de quantidades que não excedam a cinco (5) to-
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons-
tante do art. 3•0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro
de 1936, só podendo dispor do mais depois de inicia-
da a lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros
ressarcindo o autorizado danos e prejuízos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno Pe-
las limitações que possam ;obi-evii ao ítulc, d epu_
ção dos ditos direitos.
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Art. 2.1 Esta autorização será considerada abando-
nada, para o efeito do pa-rágrafo único do art. 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 Se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisa dentro dos seis (6) primeiros meses, contados
da data do registro a que alude o art. 4.° dêste decreto;

II - se interromper s trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a cine se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo cia autorização, prazo êsse
que não execedrá de dois (2) anos contados da data' do
registro a que alude o art. 4•0 dêste decreto sem ter sido
renovado, na forma do art. 20 do Código de Minas, não
apresentar, dentro do prazo de trinta (30) dias, o rela-
tório final, nas condições especificadas no n. V do ar-
tigo anterior.

Art. 3.° Se o autorizado infringir no n. 1 ou o n.
VI do art. 1.' dêste decreto, ou não se submeter às exi-
gências da fiscalização, será anulada esta autorização,
na forma do art. 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O titulo a que alude o n. 1 do art. 1.0, pa-
gará de sêlca a' quantia de trezentos mil réis (300$000),
e só será válido depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção Mi-
neral, do Ministério da Agricultura', como preceitua o §
1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de de-

zembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.699

Autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Antô-
nio Silva a pesquisai- jazido de diamantes no leito
do "Rio Abcíeté", entre os municípios de Tiros e
Patos, dês te Estado.

O Governador da Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lL4e confere o art. 181, cia Constitui-

72
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ção Federal e tendo em vista o Decreto-lei federal n. 66,
de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto fe-
deral n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:

Art. 1.° Fica autorizado, a título provisório e sem
Prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre-
tadas, o cidadão brasileiro Antônio Silva a pesquisar
jazida de diamantes no leito e margens devolutas do
"Rio Abaeté", numa extensão de cêrca de dois quilôme-
tros (2. qm.). compreendida entre a barra do Córrego
da; Negras e as divisas das terras do autorizado com as
de José Domingos da Silva, nos municípios de Tiros
e Patos, dêste Estado, mediante as seguintes condições:

1 - O título cia autorização da pesquisa, que será
uma via autêntica dêste decreto,, na forma do § 4.° do
art. 18 do Código de Minas, será pessoal e sómente trans-
missível nos casos previstos no n. 1 do art. 19 do refe-
rido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do art. 20 do
Código de Minas, e o campo da pesquisa é o indicado
nêsta artigo, não podendo exceder à extensão quilomé-
trica no mesmo 'marcada;

III - a pesquisa seguirá um plano preestabeleci-
do, que será organizado pelo autorizado e submetido à
aprovação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção
Mineral;

IV - o 'Govêrno fiscalizará a execução do plano
de que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-
lo para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V - na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Secre-
taria da Agricultura um relatório circunstanciado, aco1m-
panhado de perfis geológicos e planta, em tela e cópia,
onde sejam indicados com exatidão as perfurações que
se houverem feito no campo de pesquisa, o máximo da
profundidade que as mesmas houverem atingido inclina-
ção e direção dos depósitos ou camadas, que se houverem
descoberto, espessurâ média e áre dos mesmos, teor
médio em diamante por metro cúbo do material dia-
mantífero, bem como outros esclarecimentos que se tor-
narem necessários para o reconhecImento e apreciação
da jazida;,

VI - do material diamantífero extraído, o autoriza-
do sómente poderá utilizar-se, para análises e ensáios
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industriais, de quantidades que não excedam a cem (100)
metros cúbicos, na conformidade do disposto no art.
3.° do decreto n. 585, de 14 de janstiro de 1936, só po-
dendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII - o autorizado não poderá prejudicar o traba-
lho dos garimpeiros porventura existentes no Campo de
pesquisa objeto desta autorização, desde que o referido
trabalho se exerça na forma da respectiva legislação
(decreto n. 1.193 'de 11 de novembro de 1936);

VIII - ficam ressalvados os interêsses da navega-
ção e da flutuação no trecho do rio a que se refere a
presente autorização, sujeitando-se, portanto, o autor!~
zaclo, às exigências que lhe forem impostas neste Sen-
tido, pelas autoridades competentes;

IX - ficam ressalvados Os direitos de terceiros,
ressarcindo o autorizado danos e prejuizos que ocasio-
nar, a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.1 Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do artigo 27 do
Código de Minas, nas seguintes condições:

1 - se o autorizado não iniciar os trabalhos de pes-
quisas dentro dos seis (6) primeiros meses, contados da
data do registro a que alude o artigo 4.° dêste de
creIo;

II - se interomper os trabalhos de pesquisa, l)O
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juizo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa, dentro dos três (3) primeiros meses, do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o artigo 4.° dêsete decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, •o relatório final, nas condições especificadas na n.
V - do artigo anterior.

Art. 3.° Se o autorizado infringir o n. 1 ou o n.
VI do artigo i.° dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização, será anualada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do artigo l.°,
pagará de sêlo a quantia de quinhentos mil réis
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(500$000), e só será valido, depois de transcrito no
registro competente a cargo do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, do Ministerio da Agricultura, como
preceitua o	1.0 do artigo 81 do 'Código de Minas.

Art. 5.° Revogamse as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de
dezembro de 1938.

BENEmTO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.700

Autoriza, a titulo 'provisório, o cidadão brasileiro ML.
guel Manuel da Silva a pesquisar jazida de cristal
de rocha e associados no lugar denominado "Ribei-
rão da Estiva", fazenda Retiro, 110 distrito de Car-
los Alves, município e comarca de S. João Nepomu
ceno, dês te Estado.

O Governador •do Estado de Minas Gerais, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 181, da Consti-
tuição Federal e tendo em vista o decretolei federal n.
66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora o decreto
federal n. 371, de 8 de outubro de 1935,

Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado, a título provisório e sem

prejuízo das disposições legais que vierem a ser decre
tadas, o cidadão brasileiro Miguel Manuel da Silva a
pesquisar jazida de cristal de rocha e associados, numa
área de cincoenta (50) hectares de terrenos de proprie-
dade dos srs. Mateus Macanha e Biontino Neves de Car-
valho, terrenos êsses situados no lugar denominado "Ri-
beirão da Estiva", fazenda Retiro, no distrito de Car-
los Alves, município e comarca de S. João Nepomuceno,
dêste Estado, mediante as seguintes condições:

1 o título da autorização de pesquisa, cine será
uma via autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo
40 do artigo 18 do Código de Minas, será pessoal e sõ
mente transmissível nos casos previstos no n. 1 do ar
tigo 19 do referido Código;

II - esta autorização vigorará por dois (2) anos,
podendo ser renovada, na conformidade do disposto no
artgo 20 do Código de Minas, e o campo da pesquisa
é o indicado neste artigo, não podendo exceder à área
no mesmo marcada;
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III -- a pesquisa seguirá um plano preestabelecido,
cine será organizado pelo autorizado e submetido à apro-
vação do Govêrno, ouvido o Serviço da Produção Mi-
neral;

IV o Govêrno fiscalizará a execução do plano de
que trata o número anterior, podendo mesmo alterá-lo
para melhor orientação da marcha dos trabalhos;

V na conclusão dos trabalhos de pesquisa, sem
prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo Govêrno,
no curso deles, o autorizado deverá apresentar à Se-
cretaria da Agricultura um relatório circunstanciado,
acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela e
cópia, onde sejam indicados com exatidão os cortes
que se houverem feito no terreno, o máximo da pro-
fundidade que houverem atingido os trabalhos de pes-
quisa, a inclinação e direção do vieiro ou depósito que
se houver descoberto, reserva aproximada do mesmo,
bem como outros esclarecimentos cine se tornarem ne-
cessários para o reconhecimento e apreciação cia jazida;

VI - das substâncias extraídas, o autorizado só-
mente poderá utilizar-se, para análises e ensaios indus-
triais, de quantidades que não excedam a cinco (5) to
neladas, na conformidade do disposto na tabela cons
tante do artigo 3.1 do decreto 585, de 14 de janeiro de
1936, só podendo dispôr do mais depois de iniciada a
lavra;

VII - ficam ressalvados os interêsses de terceiros,
ressarcindo o autorizado, danos e prejuizos que ocasio-
nar a quem de direito, não respondendo o Govêrno pelas
limitações que possam sobrevir ao título, da oposição
dos ditos direitos.

Art. 2.0 Esta autorização será considerada aban-
donada, para o efeito do parágrafo único do artgo 27
do Código de Minas, nas seguintes condições:

1 se o autorizado não iniciar os trabalhos de
pesquisa dentro dos seis (6) primeiros meses contados
da data do registro a que alude o artigo 4. 1 dêste de-
creto;

II - se interromper os trabalhos de pesquisa, por
igual espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a
juízo do Govêrno;

III - se não apresentar o plano dos trabalhos de
pesquisa dentro dos três (3) primeiros meses do prazo
a que se refere o n. 1 dêste artigo;

IV - se, findo o prazo da autorização, prazo êsse
que não excederá de dois (2) anos, contados da data
do registro a que alude o artigo 4.° dêste decreto, sem
ter sido renovado, na forma do artigo 20 •do Código de
Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
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dias, o relatório final, nas condições especificadas no n.
V do artigo anterior.

Art. 3.° Se o autorizado infringir o o. 1 ou o n.
VI do artigo 1.0 dêste decreto, ou não se submeter às
exigências da fiscalização será anulada esta autoriza-
ção, na forma do artigo 28 do Código de Minas.

Art. 4•0 O título a que alude o n. 1 do artigo 1.0,
pagará de sêlo a quantia de trezents mil réis (300$000),
e só será válido, depois de transcrito no registro com-
petente a cargo do Serviço de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agriculta, como preceitua o
parágrafo 1.0 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo HorizoPte, as 29 de
dezembro de 1938.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.701

Autoriza o prefeito de Itawbcxcurí a abrir créditos
adicionais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando
de suas atribuições, resolve autorizar o prefeito de Itam-
bacurí a abrir os seguintes créditos adicionais:

Créditos especiais:
21:074$500, destinado a atender às despesa de exe-

cução do mapa geográfico do município.
3:600$000, destinado à aquisição de uma máquina

de escrever para os serviços da PrefeiRra.

Créditos supleinentoreS:

à Verba II - C - 1, 5:000$000;
à Verba VIII - 1, 2:000$000.
Palácio da Liberdade, em Belo I1orionte, 30 de

dezembro de 1938.

IMPRESSO NAS OFICINAS
DA IMPRENSA OFICIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE -- 1940

BENEDITO VALADARES RIBEIRO

José Maria de Alkxnizn
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