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O-LEI N. 665

Cria, na Secret, ía das Finanças, o "Seruço da I)iuida Ativa" e
dd oufras providénc(as

0 (iovernador do Estado de Minas (jerais, usando de suas
atribuicöes, e •considerando quc a divida ativa proveniente de im-
potos e taxas não perde o scu carátcr dc divida fiscal ie que, em
regra, os devedores continuani corno contribuintes;

considerando que a orientação da cobranca daquela, estando
a cargo -de outra autoridade que não a fiscal, traz emba'raços e di-
ficulia a solucão geral da situação dos contribuintes para corn o
fiEco, sendo pOr isso indispensável que haja unidade da orientação
na .obrançi de chbitos, tanto na parte adniinistrativa corno na
executiva;

*0
consideraiido que a liquidacão da divida ativ,a é ponto fun-

damental para a boa exacão fiscal e requcr fiscalizag5o rigorosa
através de servicos especializados •e destinados a êsse firn;

considerando ainda que 0 pronunciarnento pela Fazenda Es-
tadual para fiscalizar a arrecadação de impostos e taxas flOs feitos
forenses de qualquer natureza, deve ficar a cargo de funclinãrios
especializados nessas questoes, sanciona o seguinte decreto-let, apro-
vado pelo Departamento Administrativo, flOg termos do artigo 17,
letra "a", do deereto-lei federal, n. 1.202, de 8 de abril de 1939;

Art. 1.0 Fica criado, na Secretaria das Finanças, o "Serviço
da Divida Ativa", cuja principal finalidade e a liquidaçao da divida
ativa do Estado.

Parágrafo dnico. 0 "Servico" será dirigido por urn chefe,
designado em cornissão e escolhido entre os funcionários da Fazen-
da Estadual.

Art. 2.' Junto ao "Servico" funcionarão urn advogado fiscal
e dois auxiliares, cargos que ficam criados.

§ 1.' Incumbe ao advogado fiscal, corno chefe, e aos auxi-
hares:

a) a orientaço dos serviços de executivos fiscais no Estado;
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b) a cobranca, amigável on judicial, da divida ativa noS

casos em que for necessári0

c) o pronunciarnento, pela Fazenda Estadual, em todos us
feitos processados na comarca da Capital, para fiscalizacãO do pa-
gamento de iselos e de outroS impostos e taxas;

d) o pronunCiameflto, pela Fazenda Estadual, nas demais co-
marcas nos casos da letra anterior, sempre que us coletores não o
possam fazer, on haja necessidade da sua intervencãO.

§ 2.° 0 advogado fiscal terá vencimentos mensais de
2:000$000 e os auxiliares do advogado fiscal perceberãO, mensal-
niente, os vencimentoS de 1:500$000 cada am.

Art. 30 As relacöes entre .0 "Servico da Divida Ativa" e o
dvogado fiscal c auxiliareS serâo reguladas pelo SecretáriO das Fi-

nancaS.

Art. 40 Fic.am transferidos do Servico do Contencioso e de
Gonsultas Juridicas do Estado para o "Servic 'o da Divida Ativa" e o
advogado fiscal os encargos referenteS a cobranca da divida iativa
e os citados nas letras "c" e "d" do paragrafo primeiro, artigo 2.°,
dêste decreto-lei.

Art. 5•0 Os promotores de justica, em matéria de cobranca
da dIvida ativa, observarãO as instrucöeS do Secretário '"as Fi-

nancas.
Art. 6.° Ficarn extensivas aos pronlotores Je justica Ia Ca-

pital as disposicöes do art. 1 . 0 c sus pnrgra fos b decreto a. 76,
de 3 de junho de 1935, s Io, porém, de 10°° a sua porcentagem
pelas arrecadacôeS aaliáveis on judiciais que efetuarem.

Art. 7. As atribuicöeS conferidas aos promotoreS de jus-
tica pra cobranca da dIvida ativa serão também exercidas pelo Ad-
v,gado fiscal, on por delegacão dêste, por outro advogado, sempre
que o exija o interésse da Fazenda Pãblica.

Parágrafo ünico. Para que se faca a .delegacãO é necessá
rio despacho do Seccetário das Financas, em represefltacão coniu n

-ta do advogado fiscal e do chefe do Servico da Divida Ativa expo-
sitiva dos motivos determinanteS do ato e acornpanhada de docu-
nientos, se houver.

Art. 8.° Encerrado o exercIciO, os coletores enviardo rela-
çöes dos devedores ao "Servico da DIvida Ativa", que incentiVará,
simultaneamente corn os coletores, a sua cobranca amigavel.

Art. 9.° As certidöes da dIvida ativa do Estado serão entre-
gues aos encarregados da cobranca executiva a partir do mês de
maio •do ano seguinte áquele a que se referirem us débitos e na
medida que for determinada pela Secretaria das Financas.

Art. 10. Vencida qualquer prestacão de imposto, sempre
que o idevedor praticar ato tendente a se esquivar ao pagamento de
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sua divida ou orientar sua atividade em sentido que induza a pos-
sibilidade de tornar difIcil on iinpossivel a liquidacäo, seu débito
poderá ser cobrado executivamente, a juizo do Secretário das Fl-
nancas, mesmo antes do prazo estabelecido no artigo anterior.

Art. 11. Os coletores poderSo também arrecadar us débi-
tos cujas certidOes ja tenham sido entregues aos encarregados da
cobrança, desde que nSo tenha sido iniciada a execucão judicial,
dando aviso irnediato aos referidos encairregados.

Parágrafo ñnico. Neste caso, o . encarregado da cobrança
judicial terá direito a metade de sua porcentagem, cabendo ao co-
letor a porcentageni coiuum da coletoria.

Art. 12. Quanto conveniente, poderá ser determinada pelo
Secretário das Financas a liquidação amigável de débitos pelos
quais estejam sendo executados us seus responsáveis.

Parágrafo tinico. Neste caso, 0 encarregado da cobrança exe-
cutiva perceherá apenas a metade da porcentagem que lhe é des-
tinada.

Art. 13. Quando, por falta de ação ou eficiência do encar-
regado da cobrança, houver intervençao da Secretaria das Finan-
ças para a liquidaçao, iamigAvel ou nib, de débitos pelos quais já es-
tejam sendo executados Os seus responsáveis, o encarregado do exe-
cutivo não perceberá porcentagem alguma.

Art. 14. 0 Secretário das Finanças providenciará o que for
preciso para a execucibo dêste decreto-lei.

Art. 15. Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacao.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 dc janeiro
tie 1940.

BENEDITO VALADAIIES RIuEIiio.

Ovidlo Xavier de Abreu.

DECRETO-LEI N. 666

Fixa o efelivo do Corpo de Bombeiros para 1940

0 Governador do Estado -de Minas Gerais, usando de suas
atribuicöes, resolve sancionar 0 segiiinte decreto-lei, aprovado pelo
sr. Presidente da RepiThlica, em 10 dc Janeiro corrente:

Art. 1.0 0 efetivo do Corpo de Bombeiros é fixado, para
1940, em 24 oficiais, 52 inferiores e 230 praças, observada a c1a-
sificaçao do quadro anexo.
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Paragrafo ñnico. Os oficiais, os inferioreS g praças do Cor-
jx de Bombeiros perceberão vencimentos iguais aus do Pessoal da
Fôrça Policial da mesma categoria.

Art. 2.° 0 Corpo de Bombeiros será subordiflado a Secreta-
na do Interior, podendo servir dc intermediáriO entre esta e aquele
o Estado Major da Fôrça Policial.

Art. 3. Revogam-Se as disposiçöeS em contrârio, entrando
ëste decreto-lei em vigor na data de sua publicacão

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de jaiieiro
de 1940.

Quadro Demonstrativo do Pessoal do Corpo de Bombeiros do Estado
de Minas Gerais
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DECRETO-LEl N. 667

Conléni a organizacäo judiciárioi do Estado

0 Governador do Estado dc Minas Gerais, usando dc suas
atribuiçOes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Sr. Pie
idenle da Rcpüblica, em despacho de 4 do corrente:

0RGA!N1ZAcAO JUDICIARIA

TITULO PRIMEIRO

AUTORIDADES JUDICIARIAS

CAPITULO I

Divisüo judicidria

Art. 1.' Para a adniinistraço da Justiça, o território do
Estadc, quo onstituiri unia sO circunscriçao judiciária paia o Tri-
bunal de Ape1ac5o, divide-se em distritos, termos e comarcas, men-

'cioriados tia tabela anexa, letra A.
Parãgrafo Onico. Quando neccssário, os distritos poderao

subdividir-se em zorias cm seriação ordinal ou denminacOes es-
peciais.

Art. 2.° A cliacäo e a insta1aco de distritos obedecerao as
segnintes condiçOes:

1) prévia delimitação, acompanhada da respectiva planta, do
quadro urbano e do suburbano da sede, onde havera pelo menus trin-
La moradias;

2) populacäo minima de duas mil almas em todo o território
do distrito.

Art. 3.° Os termos constaro de urn ou niais municipios, cons-
tituindo Lerrilório continuo

§ 1.0 Niio poderO constituir term 0 o rnunicipio quo não apu-
rar cento e vinte jurados e nOo Liver renda anual excedente dc cern
conIs de réis, verificada pela arrecadaçao estadual, liquid; nos trés
ültirnos exercicios.

§ 2.° Os termos instalarse-äo depois de doados no E..lado
prCdios destinados a quartet do destacarnento policial, prisao pI-
buica, auliCncia e sessOes do juri, construidos on remoctelados de
acôrdo corn plantas aprovadas pela Secretaria de Viacão e Obras
Püblicas.

Art. 4.° As comarcas constarão de urn ou mais termos, for-
mando area continua.

§ l.° As cornarcas seriio classificadas em quatro entrãncias, de
acOrdo coin ta, tabela anexa, letra A, obedecidos os seguintes requisitos:

a) moixnento forense;
b) condicOes especiais, como excelência de clima e natureza

das águas do municipio, acesso fácil, por ferrovias e rodovias, popu-
Lacão urbana de elevado nivel cultural e recursos prOprios que ]he
permitam normal desenvolvimento.
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§ 2.° As comaroas que se criarem serão de prinleira entrâfl-
cia, salvo determiflacão diferente na lei de sua criaçãO.

§ 3o Não poderá o têrrno ser elevado a categOria de comar-
ca, Se, alêin des cndicöCs exigidas no art. 3•0, § 2.

1 , não tiver popU

IaçãO superior a virite mu alinas e renda media, igual on superior a
150 contoS de reis, verificada nos termoS do § V. art., V.

§ 40 As comarCas so serão instaladas quando tiver sido doado
ao Estadoi o edificio destinado ao funciOnameflto dos servicOS foren-
ses, construido on remodelado de acôrdo corn a planta fornecida Pell
Secretaria de Via(;ão e Obras PiblicUS.

Art. 5.° Será sede de comarca ou têrmo e darâ nome 
it cir-

cunscricão a cidade nesta existente on a ma'si rnportaflte dais cidadeS

coinpreendidas em seu territóri€.
Paragrafo inico. .0 GovêrflO podera determiner ca trai1sfer6fl-

têrmo on distrito, por motivo de
cia provisória da sede da conlarca, epidemia, inundacão e outrOs de fOrca major, medialite represefltacao

	

de autoridade judiciiiria ou municipal, devendO restabeleCer_Se	
a

sede primitiVa logo que cesse aquele motivO.
Art. 6.° Os distritos, terincYs e comarCaS serão instalados em

data marcada por decreto do Goverrlador do Estado.
Paragrafo üfliCO. 

Far_se_C a instalacao nos termos da lei fe-
deral n. 311 e da estadual n. 148, de 1933, lavrando -seeta, da qual
se remetera ii.ma cópia ao Arquivo Piiblico Mineiro e outra a Secre-
lana do Interior.

CAPITTJLO II

PessOilil

SECcAO PRIMEIPA

JizIzes e IriburiciS

Art. 7.° 0 Poder JudiciCriO serC exercido:
a) em todo o Estado, pelo Tribunal de ApelacãO, corn sede na

Capital;
b) em cada comarca, pelo iuiz de Direito;
c) em eada têrino, pelo conseihO de jurados e nos terinos ane-

xos pelo Juiz Municipal;
d) em cada distrito ou zona, pelo Juiz de Paz e seu substitUtO.

§ 1 .0 Na comarca de Belo Horizonte haverC três JuIzes de
Direito de varas civeis, dois Juizes de Direito de varas criminals, urn
Juiz de Men-ores, dois JuIzes MunicipaiS de varas civeis e dois JuizeS
MuniciPaiS de varas criminaiS.

§ 2.° Na comarca de Juiz de Fore haverC dois Juizes de Di-
reito de varas cIveis, urn Juiz de Direito de vara criminal e urn Juiz

unicipal.§ 3.° Nas deinais comarcas de quarta entrância e nas de ter-
ceira haverC, além do Juiz de Direito, o Juiz Municipal.

§ 4° Os JuIzes de Direito e os municipaiS, hem como o de ale-
nores, deverão residir na sede das cornarcas on ternios respectivOS.
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SECcAO SEGUNDA

FuncionáriOS auxil&cres

Art. 8.° São funcionCnioS auxiliares da adm jflistracão da Jus..

tiça:
a)

no Tribunal de Apelaçäo, o Procurador geral do Estado, o
Sub_ProCuFad 01 geral, o SecretCrio, o porteiro de pnimeira classe e
dois oficaiS de justiça;

b) na Procuradoria Geral do Estado, o Auxiliar JurIdiccs;
c) em cada ccYmarca, o promotor de Justiça e o oficial do re-

gisto civil das pessoas juridicas;
d) em cada térmo, o escrivilo do crime, dois escnivCeS do ju-

dicial e notas, a AssistênCia JudiciCria, dois avaliadorcs judiclais, o
depositCnio publico, o oficial do registo de irnOveiS, o oficial do re-
gisto de titulos e documentOS, o distribuidOr_Cofltador e partidor e os
oficiais de justica que forem necessCrioS

e) em cada distrito on zone, o adjunto de promotor, o escri-
vao de paz e os oficais de justice necessCrioS

§ 1.° 0 Tribunal de Apelacäo, alérn dos auxiliares indloados
na letra "a", terC o pessoal de sua Secretaria.

§ 2.1 Em caso de necessidade, comprovada pelas estalisticas
judiciCrias, poderão dividir-se os ofIcios de escrivCes do judicial e
notes, nas cornarcas de terceira e quanta entrância, se assim o reque-
reremn OS respectivos servefltCriOs on se se verificar vaga no cargo,
e, em tat eventualidade, haverC ofIcios de escrivCo do judicial e de
notariado.§ 3•0 Nas comarcas de segunda e terceira entrCncia, heverC
mais urn escnivãO do judicial e notas, que so serC norneado quando o
Govêrno julgar conveniente.

§ 4.° Nas comarcas onde houver mais de dois lugareS de es-

crivães do judicial e notas, quando se verificarern vegaS, poderC o
Govêrno designer um escrivSo para exercer 'as funçOes de ofical de
protestos de letras e notas promiSSóriaS e outro pare co des dupli-
catas.

§ 5.0 Nesas mesmas comarces, quando for provido o terceiro
cartónio de escnivCo do judicial e notes nos termos do § 3.° . poderá
Govêrno designar o respectivo serventuCrio para oficial de protestos
de letras, notas promiSsóriaS, duplicates e outros titulos de divida.

§ 6.1 Nos termoS em que não houver provimento pnivativo, as
funçOcs de oficial de registo de irnóveiS senão exercidas por urn dos
escrivãeS do judicial e notas, designado no ato de sue nomeaçCo, sal-
vo Se, por designacão anterior, tais funçOes nCo forem jim exercidas

elo outro escrivCo.
§ 7•0 Nas comarcas de segunda, terceira e quanta entrância,

quando vagar o ofici ode escrivãe a que estiver anexo o cargo de ofi-
cial do registo de imOveis, desligado daquele podenim êste ser provido
privativamente, se assim o exigir o acdmulo do servico qw3 ineum-
be 	 respectivo funcionáricY.

§ 8.1 0 negisto de tItulos e documentos, que poderim ser provido
privativamente na forma do parCgrafo anterior, competirC ao oficial
de registo de imOveis, nas comarcas em que êste oficio tenha provisão
privativa, ficando, nos termos, a cargo do escrivCo do judicial e notas,
a cujo oficlo não estiven anexo o registo de imóveiS.

-

-
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§ 9.0 Ate gue se faça o provimento p-ri vat ivo, caberã, em -cada
com-orca, no oficial do registo de tItulos e documentos o registo civil
das pessoas juridicia-s.

§ 10. Na colnarca de Belo Horizonte -ha y-era três Promotores
de Justica, urn curadorg.ral, urn escrivão do judicial e notas, quatro
escrives de notas, três crivães do judicial, três oficiais do rgisto
do imóveis, três oficiais de protestos, urn oficial do registo de tilulos
e documentos, trés escrivñes -dc crime, urn escrivão privativO do Jui-
zo Criminal, urn escrivão (10 Juizo do Menores, urn es-crivão privativo
dos foitos da Fazenda Pdblica, urn oficial -privativo do registo civil das
pessoas juri-dicas, dois avaliadores judiciais, urn clepositário püblico,
urn distribuidor de notas e registo de imóveis e partidor, urn distri-
buidor do judicial c contador, trés escreventes jurainentados de -cartó-
rio criminal, seis oficiais de justica pIV tivos dos feitos da Fazen-da,
cinco oficiuis de justica- par o servico criminal, urn oficial de justica
do Juizo (le Menores, -urn porteimo (IC primelma classe, trés serventes
de segunda classe, urn escrivão do laz em cada -zona do distrito da
cidade e os oficiais de justi(;a necessários no servico civ-el.

§ 11. Na sede da coinarca de Juiz de Fora haverá dois Pro4-
niotores de Justiç-a, (Judro escriväes do judicial e notas, dois oflciais
lo registo (IC imOvels e do tItulos e documentos, urn oficial privativo
do proteslos, urn oficial privativo do registo civil das pessoa juri-
dicas e dis[ribuidor de escrituras em notas e do registo de irnóvoiS,
dois escrivües do Orfãos e ausentes, urn depositório pdbli-co, urn (hs
tribuidor contadom, am parlicior, dois avaliadores judiciais, urn adjun-
to de promotor e urn escrivão de paz em cada zona do distrito da ci-
dade e os nccessãrios o-fieiais dc justiça-.

Act. 9.° Os funcionários auxiliares inencionados no artigo an-
terior são ol)rigados a residir na sed-e das cornarcas, termOs- ou distri-
tos respectivos.

TITLL() SEGUNDO

ConslituicdO e iunciOP.WfleJL1O dos Tribunais c rlomeFcdes

CAPITULO I

Tribunal de Apelacao

sECçAO PRIM ElBA

-	 Do Tribunal e seus me-rn bros

Art. 10. 0 Tribunal de Apelacao, (lu-c terá sede na Capital e
jurisdição em todo o Estado, compôr-se-ã do dezesete Des-embargado_
res niimero quc so poderá ser alter-ado sob proposta m-otivada da-
quele Tribunal.

Art. 11. 0 preenchimento dos lugares de Desemba-rgador,
que con-correrão os JuIzes do Direito din entrãncia mais elevada, serã
folio polo Governador do Estado, mediante promoção por antiguidade
,de classe e por inerecirnento.

§ 1.0 Verificar-se-ão as promoçöes a vista de proposta apre-
sentada pelo Tribunal de Apel.cão. 	 -
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§ 2.° Para as pvornocöeS por merecimento, organizará o Tri-
bunal lista trIplice, cahendo no Governador do Est-ado nomear urn
dos indicados

§ 30 Na composicã-o do Tribunal, urn quinto dos lugares sera
preenchido por advogados on membros do Ministério POblico, de
notório merecimento e reputação ili-bada, or.anizand-o o Tribunal, pa-
ra ésse fim, uma lista triplico.

§ 40 A listpi será organizada dentro de dez dias dopois daque-
le em que a vaga se der, e a promocão oU a nornoacã.o será roalizada
dentro de sc;s(uita dias contados do recebimento da inesnia Tista.

§ 5.1 A lista sorá acompanhada das inforrnaçOes que o Tri-
bunal quiser prestar, depois de as ter discutido e votado cm sessãu
secreta, sôbre cada sirn dos .Juizes incluidos por merecirnento on, n
caso do § 3., sôbre ca-da urn dos advogados on mern-bros do MIOLS-
tério l'ãblico.

§ 6.° Enquanto a vaga anterior não estiver pi'eencliida, não
re organizarã nova lista.

Art. 12. Os Desembargadores serão- vitalIcios e so perderäo
os cargos em vi-rtude do sentenca do Poder Judiciãrio, exonemação a
pedido ou aposentadoria.

Art. 13. 0 Tribunal dividir-se-á em quatro Câmaras: Primoi-
ra Câmara Civil, Segunda Camara -Civil, Priineira Cãmara Criminal
e Segunda Câmara Criminal.

§ l.° Cada tuna das -CAinaras será composta do quatro Desem-
bargodores e do Presidonte, podendo funcionar corn a prosença Ic
ties Desembargadores, competindo no mais antigo dêstes, scm pro-
jJiZO de suas funcöes, su-bstituir o Presidento nas faltas mornentâneas.

§ 2.° 0 Desein-hargaclor nornead-o entrará par a Camara em
que se tenha dado a vaga.

§ 3.° () Desembargador quo não houver sido reelcito Presi-
dente substituirã o eloito na Cãmara de -que êste houver saido.

4." Nas suas faltas e impedirnentos, o P-residonte serã subs-
ti1uid pelo Vice-Presidente.

Art. 14. Na primeira sessão de ca-da ano, ele-gerã o Tribunal,
caEre Os Desembargadores, o Presidente e o Vice-Presidente.

Art. 15. 0 Tribunal funcionará, ordinámia on extraordinaria-
rncnte em Carnamas reunidas ou sepa-radas, na conformidade das leis
on do Regimnento, sob a direçao do Presidonte e corn a presenca do
Procurador Geral do Estado, quan-do the caiba in-tervir por fôrca do
cargo.

§ 1.0 Ordinariamente:
1) em cãmaras reunidas, sempre que houver rnatéria sôbre

que deliberar, no dia designado pelo Presidente, e coin de
seus niembros, emboma não vemificada em cada Câniara;

2) em câmaa'as separadas, uma vcz pom sernana, nos dias mar-
cados no regirnento;

3) ein câmnaras criminais conjuntas, uma vez por mnês, par!,
julgarnento das revisOes crirninais.

§ 2.4 Extraordinaria-rnente, em amnbas as lormas, quando
exija o serviço pdblico, mediante convocacão do Presidente, ex-officio
ou a requerirnento do Procurador Geral.

Art. 16. As sessOes e votaçöes do Tribunal e de suas Cârn-
ras serão publicas, salvo quando o contrário for disposto em lei, ou
pelos Desembargadores resolvido, no interêsse da justica. ou da moral.

Parágrafo ünico. Nesta áltima hipótese, alCmn dos Desembar-

-
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gadores e do Secretário, so na fase das discussOes poderão estar pre-
sentes as partes e seus advogados.

SECçAO SEGUNDA

Da Secretaria do Tribunal

Art. 17. A Secretaria do Tribunal de Apelação, subordinada
a seu Presidente., seth dirigida pelo Secretário e subdivida em Seccöes.

§ 1 . 0 Haverá duas SeccOes administrativas, constituidas dos
seguintes funcionãrios: dois chefes de seccão, urn bibliotecário, dois
amanuenses, urn arquivista, quatro dactilOgrafos, urn praticante, urn
continuo, urn servente de prirneira classe; dois serventes de segunda
classe, urn motorista de prilneira classe, urn moto.rista de segunda
classe (condutor de inalas) e urn ajudante de motorista.

§ 2.° Haverâ tarnhérn urna seccào dos leitos criminals e duas
dos feitos civeis, cada qual cornposta de urn escrevente e urn auxi-
liar, dirigidas por escriviies e subordinadas ao Secretário.

§ 30 Os direitos e vantagens dos escrives e escreventes da
Secretaria do Tribunal, inclusive estabilidade, regularn-se por lei ge-
rais aplicáveis ao funcionalismo pOblico.

§ 4. 0 Presidente do Tribunal poderã ern qualquer tempo,
mediante portarias, desdobrar ou reunir as Seccoes.

CAPITULO II

Juizes de direilo

SECçAO PRIMEIRA

Nom eacüo

Art. 18. Os Juizes de Direito serão nomeados pelo Gover-
nador do Estado dentre os doutores ou bachareis em direito, for-
mados por alguma das Faculdades da RepOblica, oficiais ou reco
nhecidas, precedendo 5 nomeacSo noviciado e concurso.

Art. 19. Consiste o noviciado no efetivo exercicio da advo-
cacia ou cargos de Jtiiz Municipal, Prornotor de Justica secretSrio
do Tribunal de Apelacão e delegado dc policia, no Estado, por quatro
anos, a contar do formatura.

§ 1.0 A requerirnento do interessado, poderã reunir-se o exer-
cicio do advocacia ao de jualquer dos cargos mencionados neste ar-
tigo, assiin corno o dêsses cargos eritre si.

§ 2.0 No tempo de noviciado nSo se contará qualquer inter-
rup(;ao de exercicio, exceto:

a) o tempo concedido ao funcionSrio rernovido, afim de se
transportar para o lugar novarnente designado, exckiida a prorro-
gacSo;

b) o tempo de suspensão, em virtude de pronOncia por cri-
me de responsabilidade de que tenha siclo absolvido, ou por impo-
sl(;So de pena disciplinar de que, em grau de recurso, tiver sido au-
viado.

Art. 20. Verificada a vaga de qualquer comarca de primel-
ra entrãncia, man darS o Presidente do Tribunal de Apelacão anun-
ciá . la por editais publicados no órgão oficial do 'Estado, sem men-
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cionar a comarca, e convidando os pretendentes a inscreverem-se
dentro do prazo de trinta dias, contados da primeira pubhcaçao.

Art. 21. 0 interessado deve indicar as cornarcas onde haja
desempenhado cargo, on exercido sua atividadc profissional, hem
coino as autoridades perante as quais serviu.

Parigrafo Snico. Os requerimentos para a inscrlção serao
instruidos corn Os seguintes documentos:

1) carta de doutor ou bacharel em direito por alguma Fa -
culdade da BepOblica, oficial ou reconhecida, ou certidão do registo
da carta na Secretaria do Tribunal de Apelacão;

2) certidSo de que nSo estS sendo processado por crime al
gum,, tirada 110 lugar de sua residência, dispensando-se esta prova
palo os funcionSrios publicos em exercicio;

3) prova do noviciado a que se refere 0 artigo 19, mediante
certidSo da Secretaria das Finanças, quanto ao tempo de efetivo
exercicio dos cargos a que Se refere o mesmo artigo, ou cei-tjclSo
dos protocolos de audiência, autos ou papéis forenses, tirada onde
houver exercido a advocacia;

4) prova de haver prestado o servico militar oti estar Me
isento;

5) atestado dos juizes perante os quais tiver servido, quais-
quer outros docurnentos comprobatOrios da capacidade profissional
e trabaihos realizados.

Art. 22. Em sessSo de CSmaras reunidas, depois de ternii-
nado o prazo a que Se refere o art. 20, o Tribunal, na forma do seu
Regimento Interno, organizarS lista triplice para cada comarca, re-
rnetendo-a em seguida ao Governador do Estado, o qual farã a no-
meaçSo de urn dos indicados, dentro de sessenta dias após o recebi-
mento da mesmna lista.

Art. 23. As demais comarcas serSo providas Pelos Juizes de
Dircito designados pelo Governador (10 Estado, mediante rernoçSo,
nos casos pievistos em lei, ou mediante acesso, de entrumncia a en-
trSncia, seguindo-se o prescrito no artigo 11 e seus §

ParSgrafo Snico. Os Juizes de Direito em disponibilidade p0-
der5o ser providos ilas comarcas vagas, de entrSncia igual ou infe-
rior, independenlemente de proposta apresentada pelo Tribunal de
ApelacSo, assistindo-ihes o direito de aceitar on nSo o provimento.

Art. 24. As listas de Juizes de Direito para provimento d
cornarcas, por acesso, serSo organizadas pelo Tribunal de Apelacão,
nos termos da legislaçSo em vigor, semnpre que se verifique vaga,
ainda que nSo preenchida a anterior.

ParSgrafo unico. Os Juizes incluidos em lista para o pre-
enchimnento de determinada yoga poderSo figurar em listas subse-
quentes.

Art. 25. E' P yre ao Juiz aceitar on não o acesso, e, caso
nSo o aceite no prazo de trinta dias, serS a cornarca preenchida de
conformidade corn o estabelecido nesta lei.

SECCAO SEGUNDA

Vilalicledade e inaniovibilidcxde

Art. 26. Os Juizes de Direito são vitalicios e so perderão os
cargos nas hipOteses previstas no art. 12.

IMI
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Art. 27. Os Juizes dc l)ircito •não podem ser removidos, sal-

vo por pr011lOcaO aceita, remocO a pedido, on se ass ' in o exigir o

interêsse pdhlicO, pelo voto de dois tercos dos Juizes efetivos do
rribunal de Apelaciio.Art. 28. A remocãO a pedido poderâ efetuar-Se para comar-

ea cia mesma ou inferior cntrãflcia, oi mediante permuta entre Jul-
es de igual entrãnCia, a critério do Govêrno.

lltacão contra o JuizArt. 29. A represe cabe ao Chefe do
Govêrno, ao Procurador Geral, an Prefeito Municipal, ao Prornotor
de Justiça on a qualquer cidadão e será dirigida ao Presidente do
Tribunal de ApelacãO, instruIda corn docutneritOs on jnstificacSO (Tue
induzarn a crer na exislencia this faltas a Me atribuidas, salvo corn-
pro vada ini possibilidade de obtencSo de alguina daquelas provas,
competindo neste caso ao Presidente remover tal obsláculO pelos
meioS legais.

Art. 30. Exceto nos casos de ser apresentada pelo Ghefe do
GovêrflO ou pelo Procurador Geral,, devera a represefltacaO ter a fir-
ma devidarnente reconhecida.Art. 31. Achando-se a represefltacãO em termos de ser rece-
bida, o l'residente (10 Tribunal mandara ouvir o Juiz, a quem serão
remetidas pelo correio, sob registo, a rcSJ)ectiva cópia e a dos docu-
mentos oferecidoS, efetuada a rernessa diretameflte on por intermé-
dio de autoridade judiciiria local, que alestarã a entrega e a data
em que foi feita, dando resposta iinediata.

Parágrafo imnico. A audiCncia será dispensada, se o Juiz se
encontrar cm lugar n5o sabido on bra do pals.

Art. 32. 0 Juiz respoflderá por escrito, dentro de quinze dias
improrrogãVeis, contados da data (10 receijimeflto da represefltacãO,
e, era seguida, depois tie prazo razoaVel para 0 recebimento daquela

resposta, 0 Presidente do Tribunal rnandará abrir vista dos autos, corn
prazo idêntico, ao Procurador (cral do Estado.

Pathgrafo ÜuicO. Ao Juiz dcnuflcia(lO que a requerer, ser
concedida dilacão de vinte dias l)ara produzir defesa e provas, oh-
ciando neste caso o Procurador Geral do Estaclo, depois de linda a
diiacão.Art. 33. Após o parecer do Chefe do Ministério Pdblico, se-
rão os autos conclusos ao Presidente do Tribunal, que servirA de
relator e os passar, depois de relatados, no Desembargador sorteado
para primeiro revisor, em sessão de Câinaras reunidas, convocada
anteriorifleflte, seguindo-se a revk5o pelo imediato em antiguidade,
quo afinal pedirá dia par o julganiento.

Parágrafo dnico. Para o relatório e revisão, terão os mem-
bros do Tribunal prazc de quinze dias.

Art. 34. Vagando-se o lugar de primeiro revisor, seth êste
substituido pelo segundo, que, por sua vez, será substituido pelo De-
sembargador quo se ihe seguir em antiguidade, e assim por diante.

Art. 35. Mediante prévia convocacão ordenada pelo Presi-
dente, o Tribunal reuflir-Se-a no (ha designado e, ouvido o acusa'Jo,
se presente on representado, dando-se uma hora para a defesa, de-
cithrâ sôbre a procedência on improcedencia da representacãO, de-
pois de relatados e discutidos os autos.

§ 1 . 0 A votaç5o poderi' er adiada por quarenta e oito horas,
se o requerer algum dos membros do Tribunal.

§ 2.0 0 acórdSo, escrito pelo relator, serâ assinado pelos re-
- demais desembargadOreS que tiverem tornado parte na vo-
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tacão, podendo qualquer doles fazer declaração de voto e, se yen-
cido o Presidcnte, scrvirá de relator ad hoc o prirneiro vencedor.

§ 3.° A sentenca que deterininar a rernoçSo so poderã ser
dada pelo voto de dois tcr(;os dos Juizes efetivos do Tribunal.

Art. 36. Proferida a sentenca clefinitiva, dela darii o Presi-
dente do Tribunal irnediato conhecimento ao Chefe do Govêmno Es-
tadual, remetendo-Ihe cópia do acórdSo, para os fins legais.

Art. 37. Servirá de escrivSo no processo o Secretário do Tri-
bunal e, na sun falta on impedirncnto, o funcionário designado pelo
Presidente, devendo o ocorrido constar (IC ala, assinada por todos os
membros do Tribunal e lavrada ciii livro I)roprio,, aberto, nurnera-
do, rubricado e encerrado pclo Presidente.

Parágrafo imnico. Serão arqnivados na Secretaria do Tribu-
nal de ApelacOo todos os atos e papéis relativos a representação para
a remoç5o dc Juizes.

Art. 38. Verificada, por decisão do Tribunal, a Tiecessidade
on conveniência da remoção, será a cornarca desde logo declarada
vaga e o Juiz posto em disponibilidade, na forma da lei, ate que
seja aproveitado em outra comarca de igual on inferior entrAncia,
scm prejuizo de sons vencimentos anteriores.

SECCA0 TERCEIRA

Juizes de Menores
Art. 39. 0 Juiz de Menores terá a categoria 'de Juiz dc Di-

reito de quarta entrância, obedecendo o preenchimento do cargo ao
critério estabelecido para os JuIzes de Direito.

Art. 40. Fora ida comarca de Belo Horizonte, as funcöes de
Juiz de Menores serão exercidas pelo Juiz de Direito.

CAPITULO III

Juizes Municipais

Art. 41. Os Juizes Municipais, nomeados pelo Governdor do
Estado, serão escolhidos entre os doutores ou hachareis em direito
por algumas das Faculdades da Repib1ica, oficiais on reconhecidas,
e que tenham dois anos, pelo menos, dc prática forense.

Art. 42. Os Juizes Municipais servirão durante urn quatriênic
e poderSo ser reconduziclos on norneados para outro térmo oü re-
movidos a pedido on no caso do artigo 29, observado nesta hipótese
o que a lei estatue para a remoção dos Juizes de Direito.

CAPITULO IV

Juizes de Paz

Art. 431 Os Juizes de Paz e seus substitutos serão nomeados,
na forma do decreto-lei federal n. 536, de 5 de julho, de 1938, pelo
Governador do Estado, que os escolhemá entre os cidadãos brasi^
leiros que reunarn os seguintes requisitos:

1) ter a idade minima de vinte e urn anos;
2) saber e escrever correnternente a lingua nacional;
3) scm contribuinte dos cofres püblicos;
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4) ser de reconhecido born senso e notoriamente probo e de
bons costumes;

5) ter prestado o serviço militar on dêle estar isento;
6) ser vacinado e não sofrer de moléstia infecto-contagiOSa.
Art. 44. Os Julzes de Paz serão demissiveis ad nutuin, en-

qu.anto vigorar o decreto-lei feleral n. 536, de 5 de julho de 1938.

CAPITULO V

Jun

SECAO PRIMEIRA

2onselho e sess6es

Art. 45. 0 Tribunal do Suri cornpöe-e de urn Juiz de Di-
reito, que é o seu Presidente, e de vinte e urn jurados, sorteados en..
tre os alistados, dos quais sete constituirão o conseiho de sentenca,
em cacla sessão de julgarnento.

Art. 46. 0 servico do juri é obrigatório para cidadãos maio-
res de vinte e cinco ate sessenta anos de idade, alistados na forma
da lei.

Art. 47. A juri está submetido a lei federal.
Art. 48. 0 juri reunir-se-á birnestralmente, sob a presidên-

cia do .Juiz de Direito da respectiva comarca.
§ 1.0 Nas cornarcas em que houver mais de uma vara crirni-

ial, o juri reunir-se-ã mensalmente e serâ presidido, para cada
processo, pelo Juiz que houver pronunciado o réu.

§ 2.° Nos terinos anexos, o juri reunir-se-á trirnestralmente.
Art. 49. 0 juri reunir-se-á extraordinariamente, mediante

representação fundamentada do Promotor de Justica, quando hou
ver motivo quo assim o exija e parecer ao Juiz de Direito que estã
em jogo a segurança püblica.

Art. 50. As reuniSes do juri durarSo tantos dias quantos
forem necessários para o julgarnento dos processos preparados.

Art. 51. Não serã couvocada a sesSo do juri, se nSo houver
processo preparado para o julgamento, cinco dias antes do sorteio.

Art. 52. 0 Juiz de Direito marcará a instalacao da sessão,
corn antececlência do quinze dias.

Art. 53. 0 sorteio e convocacão dos jurados far-se-ão na
forma e prazo estabelecidos na lei federal

Art. 54. Será requisitado as autoridades competentes o corn-
parecimento dos funcionários ptiblicos em exercicio, sorteados para
0 jun.

Art. 55. Reunidos os jurados em mirnero legal, o Presiden-
te declarará aberta a sessão, e, formado o conseiho de sentença, de-
ferir-lhe-á o compromisso legal.

Art. 56. Ficará multado em cern mil réis por dia de sessão
nealizada, on nao realizada por falta de nhimero legal, o jurado que
nao comparecer, sem causa legitirna, e incorrerá na multa de tre-
zentos mil réis o que, havendo comparecido, se retirar antes de
dispensado pelo Presidente.

§ i.° A imposiçSo do multa resulta do simples fato do nSo
comparecirnento, sem dependência de ato do presidente on de tCr..
mo especial.

§ 2.° So serão aceitas as escusas de comparecjrnento apre..
sentadas ate o inomento da chamada dos jurndos e quando fundadas
em motivo relevante, devidamente comprovado

§ 3o 0 Presidente do juri lana lnçar em livro próprio o
norne do jurado faltoso e a multa em que incorreu, ordenando que
do lancamento se eXtraia cópia para 0 coletor estadual, afiiu de queêste, feita a inscnicäo devida, promova a respectiva colrança.

§ 4.1 As certidSes para a cobrança da multa serSo passadas
e subscritas pelo escrivão da coletonia, por qualqtier auxiliar da
mesiiia reparti(;ão, on por outro funcionánjo fiscal, devenclo ser as-
sinadas pelo coletor on quem suas vezes fizer.

Art. 57. Qualquer penalidade pecuniária, imposta por mo-
tivo decorrente da lei reguladora do juri, será cobrada de confor-
midade corn o disposto no , 3.° do artigo anterior.

SECçAO SEGUNDA

Jurados

Art. 58. A escolha dos jurados será feita entre os cidadãos
que oferecam garantias de firmeza, probidade e inteligCncia para adesempenho da função.

Panãgrafo ünico. São isentos de servir no juri:
I) 0 Governador do Estado e seus Secnetarios.
II) Os membros da AssemblCja Legislativa Estadual e das

Câmaras Municipais, enquanto duranem as neunioes;
III) os prefeitos municipais;
IV) os magistrados e memb pos do Ministérjo Pablico;V) os serventuSrjos e empregados da Justiça;

o Chefo, autoridades e empregados da policia e segurançapüblica;
VII) os militares em servico ativo;
VIII) as mulheres que nao exerçarn funcao pOblica e pro-

vem que, por suas ocuacOes domésticas, o serviço do juri Ihes é par...ticularmente dificil;
IX) por urn ano, mediante requerimen, as que tivenern

efetivamente exencido a funçao de jurado, salvo nos lugares onde
tal isencão possa redundar em prejuizo do servico normal do juri;

X) quando o recruerenem, 0s medicos, farmacCuticos on par,teiras, onde flão haja mais de urn.
Art. 59. São deveres do jurado:
a) obedecer as intimacoes, so apresentando escusas por ma,tivos justos;
b) comparecer as sessöes pana as quais for sonteado, não

se netirando antes de dispensado pelo Presidente;
c) declarar-se impedjdo nos casos legais e de conciência;d) consenvar-se incomunjcável desde o momento em que

for aceito para o conseiho, dirigindo-se unicamente ao Presidente
do Tribunal, on por escrito, on em voz alta, penante a pdblico;

e) seguir corn atenção os trabalhos do plenári0 e requerer,o que julgar conveniente para o esclanecimento dos fatos em jul..gamento;
f) responder, por meio de voto secreto, aos quesitos queMe forem propostos e guardar absoluto sigilo do que Se passar nasala secreta;
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g) julgar, corn circunspeccãO e critério, segundo os dita-
ines da própria conciência e a prova dos autos, compenetrando-se
de que o faz em defesa da sociedade.

Art. 60. 0 não cumprimeflt'O de seus deveres importa em
exclusão do jurado da lista respectiva, corn perda das vantagens que
Ihe são isseguradas, além de responsabilidade, na forma da lei.

Art. 61. Os jurados são responsáveis criminalinente, nos
termos em que o são •os Juizes de oficio, por prevaricacão, inexação,
ipeita ou subôrno, e são igualmente passiveis de pena as pessoas que,
por xneio dc dinheiro, dádivas, promessas, influência pessoal ou
sugestão, procurarem orientar em qualquer sentido o voto do ju-
rado.

SECAO TERCEIRA

Qualificacão dos jurados. - Reuisão

Art. 62. As listas de jurados são organizadas, qundo e
como o estabelecer a lei federal e na forma por ela prescrita.

CAPITULO VI

Ministério Pliblico

Art. 63. 0 Ministério Pñblico será exercido:
a) pelo Procurador Geral do Estado;
b) pelo Sub-ProcuradOr Geral do Estado;
c) Pelo Auxiliar Juridico da Procuradoria Geral do Estado;
d) pelo Curador Geral;
e) pelos Promotores dc Justica;
f) pelos Adjuntos.
Art. 64. 0 Procurador Geral do Estado é o chefe do Minis-

tério Püblico e exercerá diretarnente as suas funcOes perante o
Tribunal dc Apelação, em que terá assento, a direita do Presidente,
para discutir as questOes em que houver de intervir, por fôrca do
cargo.

Art. 65. 0 Procurador Geral será nomeado pelo Governador
do Estado dentre os brasileiros natos, doutores on bachareis cm di-
reito, formados por algumas das Faculdades da Repñblica, oficiais
on reconhecidas, de notório saber juridico e idoneidade moral e que
tenham mais de seis anos dc prática forense no Estado, sendo,
porém, demissivel ad nutgm.

Art. 66. 0 Sub-Procurador Geral do Estado será nomeado
pelo Governador do Estado, por tempo indeterminado, dentre os
doutores e bachareis em direito que tenham os requisitos do artigo
anterior.

Art. 67. 0 Auxiliar JurIdico da Procuradoria Geral seré no-
meado, por tempo indeterminado, dentre os doutores on bachareis
em direito, formados por qualquer Faculdade do Pais, oficial on
reconhecida, e que tiverem pelo menos três anos de prética forense
no Estado

Art. 68. 0 Curador Geral será nomeado livrernente polo
Governador do Estado, por tempo indeterminado, identre os douto
res ou bachareis em direito, formados por Faculdade da Rep(lblica,
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oficial on reconhecida, de notória capacidade Para o desempenho
dêsse cargo.

Art. 69. Os Prornotores de Justica serSo nomeados pelo Go..
vernador do Estado, por tempo indeterminado, dentre os doutores
on bachareis em direito, formados por qualquer Faculdade do Pals,
oficial on reconhecida..

§ 1.0 Os Promotores poderão ser removidos de sua comarca
Para outra da mesina entréncia, por qualquer dos seguintes mo-
tivos:

a) a seu pedido, em requerimento com firma reconhecida;
b) por conveniência do serviço, corn despacho fundarnen-

tado;
c) como Pena 'disciplinar, mediante processo administrativo,

caso em que poderá ser mandado Para cornarca de entr5ncia infe-
rior a em que estava.

§ 2.° Serão matriculados os Prornotores em livro especial,
aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo Procurador Geral,
obedecendo-se na matricula ao cjue está determinado no artigo 177.

Art. 70. Os Adjuntos seräo nomeados pelo Governador do
Estado dentre os cidadãos que tiverem os requisitos exigidos Para
Juiz dc Paz, sendo dernissiveis ad nulurn.

CAPITULO VII

Representacao e assisténcja judicidri

SECAO PRIMEIRA

Representantes 'do Estado' e do Fazenda Estadual

Art. 71. Orgão representatjvo do Estado, perante qualquer
juizo on tribunal, o Servico do Contencioso e Consultas Juridicas
do Estado ficará diretamente subordinado ao Governad'or do Estado
e seré desempenhado pelo Advogado Gera], que o dirigirá, e quatro
advogados.

Parágrafo unico . AF'azenda Esadual sera representada em
juizo 'pelo Serviço da Divida Ativa, nos ternios do D'ecr,eto-lei n.
665, de 18 de janciro de 1940.

Art. 72. Dependente do Scrviço do Contencioso e também
diretamente subordinado ao Governajor do Estado, havcrã ainda o
Serviço de Advocacia do Estado de Minas Gerais, que se destina a
rcpresentar 0 defender o Estado e a Fazenda Estadual, perante qual-
(tiler juizo ou tribunal coin sede na Capital Federal, e seré desem-
penhado por urn advogado do Estado e por um auxiliar.

Art. 73. Os funcion5rios a que aludern os arts. 71 e 72 serão
nomeados livrcrnente pelo Governador do Estado, dentre os douto-
res on bacharejs em direito, formados por algurna das Faculdades
da Reptiblica, oficiais on reconhecjdas, dc cornpetência e idoneidaj-
dc indiscutiveis, e poderão ser demuitjdos a qualquer tempo, inde-
pendentemente dc processo.

ri
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SECAO SEGUNDA

Advogados

Art. 74. A adva'ia será exercida na forma das leis espe-
ciais que a regulain:

a) pelos advogados legalmente habilitados e capazes, qua
preencham os requisitos e condieöes legais:

b) pelos solicitadores e provisionados, na forma do art.
1.050 do Código do Processo Civil.

§ 1 . 0 Em qualquer caso, o excrcicio de advocacia requer
outorga de mandato escrito.

§ 2.° As próprias partes poderão defender pessoalmente
seus direitos, se tiverem habilitacSo, ou, nSo a tendo, nos casos do
falta de advogado no lugar, redusa ou impedimento dos existentes,
ou quando êstes, por motivo relevante e provado, nao gOZarem da
confianca delas.

Art. 75. Observado to disposto nas leis especiais, os advoga-
dos poderSo exercer a profissão, livremente, em qualquer comarca
do Estado, mas os solicitadores e provisionados, bern como a iparte
ia defesa de seus direitos, terão sua atividade limitada.

Art. 76. A habilitaçSo legal sujeita-se as condicöes e requi-
sitos estabelecidos na legislação especial.

SECAO TERCEIRA

Do berieficlo da justica gratuila

Art. 77. A parte que não estiver em condicöes dc pagar as
custas do pocesso, sem prejulzo do sustento próprio on da fami-
ha, gozará do benefIcio de gratuidade, que compreenderá as eguin-
tes isencöes:

1) das t'axas judiciãrlas e dos selos;
II) dos ernolumentos e custas devidos aos Juizes, orgaos do

Ministério PtThlico e serventuários ou auxiliares da justica;
III) this despesas corn as publicacöes no jornal enc-arrega-

do da divulgacão dos atos oficiais;
IV) das indenizaçOes devidas a testemunhais;
V) dos honorários de advogado e perito;
VI) dos selos, taxas e emolumentos das certidöes e docu-

mentos necessários a defesa dc sell direito, expedidos pelos funcio-
nários ou repartiçOes estaduais on municipais.

Art. 78. Não sendo o advogado escoihido pela parte, deverá
s6-lo pela assistência judiciária e, em falta desta, nomeado pelo
Juiz.

Parágrafo iinico. Em	 casos de urgência, poderá o Juiz
fazer a nomeacäo, livremente, a revelia da assistência judiciária.

Art. 79. Apurada a inexistCncia ou desaparecimento do re-
quisito necessiirio a sua concessão, a revcgacSo do benefIcio poderá
operar-se em qualquer tempo.

§ 1.0 A revogaçiio seth decretada ex-officio, niediante re-
prsentação da parte contrária ou do representante do Fisco.

§ 2. 0 Revogado 9 beneficio, tornar-se-ão exigiveis os selos,
Impostos e custas -dos atos iequeridos pelo assistido.

§ 30 Em matéria civel, o beneficiado não prosseguirá no
processo, depois da revogacSo do beneficio, nein sera ouvido, sein
que pague todas as despesas judiciais e a multa que lhe houver sido
iinposta.

CAPITULO VIII

Furiciondrios de justiça

Art. 80. SerSo nomeados pelo (Iovernador do Estado o Se-
cretario e deniais funcionários •da Secretaria do Tribunal e depen-
dCncias.

§ 1.0 0 Secretário será nomeado, .mediante indicação do
Presidente do Tribunal, dentre os doutores ou bacliareis em direi-
to, por algurna Faculdade da Repiblica, oficial ou reconhecida, a
quc tenliam dois anos, pelo menos, dc prática do fôro.

§ 2.° 0 bibliotecário e os praticantes serSo norneados me-
diante concurso, sendo providos por acesso os cargos de dactiló-
grafos, amanuenses e chefes de seccão, e livremente os demais fun-
cionários do Tribunal, que devem ser pessoas idôneas, maiores de
vinte e uin anos de idade.

Art. 81. Os escrivães do judicial e notas, os de paz, os ofi-
ciais privativos dos registos, os escrivães do crime, Os depositários
püblicos, os distribuidores-contadores e partidores, os oficiais de
justica, pi-ivativos dos feitos da Fazenda, os oficiais de justica para
o servico criminal, o porteiro de primerra classe e os serventes de
segunda classe (do Palácio da Justice) serSo nomeados livre-
mente palo Governador do Estado.

Art. 82. 0 cidadSo provido em oflcio de justica deverá apre-
sentar a Secretaria do Interior os seguintes docuinentos:

a) certidSo de que é major de vinte e urn anos;
b) alvará dc fölha corrida, tirada no lugar de residCncia do

nomeado, dentro dos sessenta dias anteriores a data do provimento;
c) atestado de moralidade fornecido pelo Juiz de Direito da

comarca de residência do nomeado;
d) documentos comprovativos dc sua habilitacão;
a) atestado medico, provando ser vacinado e não sofrer mo-

léstia contagiosa.
§ I .° Se Sc trdtar de escrivão do crime, deverá ser apresen-

tado, em substituiçSo no atestado medico referido na letra "e", lau-
do favorável de exame de sadde, notadamete dc molCstia infecto-
contaigiosa, prestado perante junta medic-a nomeada pelo Governa-
dor do Estado.

§ 2.° A habilitação a que se refere a letra "d" consiste nos
exames literário (português, aritmCtica e caligrafia) a de suficiência
(assuntos, competCncia e obrigacSo de cada oflcio e dos anexos,
compreendidos os que possam resultar das substitui(;öes dos ser-
ventuãrios e determinados pelas disposiçes em vigor)

Art. 83. Os exames literário e de suficiência serSo realiza-
dos perante o Juiz de Direito de qualquer comarca do Estado, em
dia anunciado corn antecedCncia, por edital e, sendo possivel, no
jornal local, onde o hojiver.

Parágrafo ñnico. Na falta on impedimento do Juiz de Direi-
to, presidirá ao exame:

a) o Juiz Municipal do têrmo da sede da comarca;
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b) o Juiz Municipal de outro têrmo, conOrme a ordem das

substituicOes.Art. 84. Far-se-a exaine separadarilente e a proporcaO que

for requerido.Art. 85. Para êsses exames, nomaará o .Juiz de Dircito dois
examinadores, escoihidoS entre Os advogad0S e serventUarlos de jus-

tiça, on, em falta dêstes, pessoas idôneas e insuspeitaS.
1.

	

	
s exaininadOres seraoAo Juiz presiderite do exame e ao 

nplicâveis as disposicöeS cm vigor sôbre suspeicöes e impedimentos.
§ 2.° Antes de servirem, os exaininadOl'eS prestardo jura-

inento OU 
afirmacão de desempelihar leal e honradafliente os respe-

ctivos deveres.§ 30 Scrvirão nos exames e Orn quaisqUer outros atos rela-
tivos a espécie os escriväes do judicial, poT distribuicãO.

Art. 86. 0 exame, prcstado publicaniente, sera escrito e

oral. § 1.° Consistirá a prova escrita em reduzir o examinando a
escrito as perguntas ou questöes que ihe forem ditadas pelo presi
dente da banca e em seguida as respos'taS, tendo para escrevê--las o
prazo de duas horas, no niiixiiflO.

§

	

	
se realizará logo termine a escrita.2.° A prova oral, que 

consistirá na arguicão pelos examinadores, feita ao examinando du-
rante meia hora e pelo prcsidente sôbre a prova escrita, se o jul-
gar necessáriO.

§ 30 Concluidas as provas ,e diseutidO o seu valor pelo pre-
sidente e exarninadores, seguir-se-ã a votacSo por escrutinio secre-
to, reputando-se aprovado o examinando que reunir a maioria de

votos.
§ 4. 0 No auto de exame, que deverio assinar 0 presidente do

ato e examinadoreS, far-se-a mençSo de todo o ocorrido e será de-
clarada a nota de aprovacão on reprovac5o, dada ao examinando.

§ 5•0 Depois de rubricada em todas as fôlhas pelo presi-
dente e examinadores, a poova escrita será anexada ao auto de

exame.
§ 6. 1 E' dispensada a formalidade de julgamento por sen-

tença no auto de exarne, o qual será entregue a parte, independen-
temente de traslado.Art. 87. Serio dispensados de qualquer exame e da p1-ova

de idade Os bachaiieis em direito, Os escrivães, os escreventes de car-
tório, os escrivães de Paz, os escrivães do crime, e os que exer-
cerem oficios idênticOs, cumprindo-lhes, porém, apresentar os res-
pectivos diplomas e titulos, on pñblicas-formaS dos mesmos.

Art. 88. Serilo dispensados de prestar 0 exanle literârio

(portugflês, aritmética e caligrafia), devendo, porérn, apresentar os
respectivos diplomas e titulos, on p(iblicas-formaS dos mesmos:

1:°) os formados pelas Escolas de ensino superior, técnico
ou profissional, oficiais da Repdblica ou a estas equiparadas;

2.1 os diplomados pelos Ginâsios oficiais on outros Insti-
tutos a êstes equiparados e Escolas Normais do Estado ou munici-
pals a estas equiparadas;

30) os professores pñl)lioOs e empregados pdblicos, para
cuja nomeacãO for exigida pela lei a aprovacãO em exame de tais
matérias.Art. 89. Para o exame literãrio, observar-Se-a, no que ihe
for aplicável, o programa dos estabelecimefltOs de ensino secun-
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dario.

Art. 90. Os oficios de juslica	 o vit:dicio e Os seus titula-

res so Os 
perderSo em virtude de senteriça do poder judiciário.

Art. 91. Os serventuârios de justi(;a poderão ter os escre-

':1c juramentadOs qUo forem necesstrios ao serviço do sell car-
tório e correspondente ndmero de livros de notas, e, mediante pro-
posta sua, deverão tais auxiliares ser nomeados pelo Juiz de Di-
reito da comarca, verificadas as condiçöes de capacidade exigidas
iur esa lei, no art. 82.

Parãgrafo ñnico. Poderá ser nomeado escrevente de cartóriO
quern tiver adquirido maioridade.

Art. 92. Os escreventeS poderão ser destituidos livremente
pelo escriVafl perante quern servirem, levado o fato no conhcirnen-
to da autoridade que os honver nomeado, desde que nao tenham
(leZ ano3 do servlço no mesmo eartório, e caso tenham êsse tempo
de servico, so serão demitidos mediante processo administratiVo em
que se prove contra des falta no cumprimento do dever.

Art. 93. E' permitida a permuta de oficios de justica, me-
diante ato do Governador do Estado, quando forem da mesma na-

tureza.-Art. 94. Os ouiciais •de justiça, quando nao perceberem yen-

cimentos pelos cofres ptThlicos, seröo nomeados pelos Juizes peran-
Ic os qunis servirem, gentre os eidadãos maiores dc vinte e urn
anos, (Tue souberem icr e escrever e tiverem idoneidade moral.

Paragrafo dnico. Na sede da comarca, corflpetira a nomea-
ção no Juiz de Direito e, nas comarcas de mais de uma vara, ao da
primeira.Art. 95. Os avaliadores judiciais serão de livre nomeacãO
e demissão do Governador do Estado.

Art. 96. Nos casos de vaga on impedimento, o provimento
interino dos oficios de justica podera ser feito pela autoridade, pe-
rante a qual o funcionario servir, competindo: no Tribunal dc Ape-
laçSo, ao Pr.esidente; na sede da comarca, ao Juix de Direito; na co-
marca de mais de uma vara, ao do primcira; no tërmo anexo, ao
Juiz Municipal, e, no distrito, ao Juiz de Paz.

CAPITULO IX
Corn promisso, posse e exercicio

Art. 97. Os DesembargadoreS, Juizes de Direitos, Juizes Mu-
nicipals, órgos •do Ministério Pablico e funcionários auxiliares da
admini s tracao da Justica niio poderão entrar em exercicio de seus
cargos, scm que, previamente

a) exiham titulo de nomeação, devidamente processado, a
autoridade incumbida de lhes dar posse;

b) apresentem laudo favorável de exame de sadde, nota-
damente de moléstia infecto-contagioSa, prestado perante uma junta
médica nomeada pelo Governador do Estado, sempre que se tratar
de primeira investidura em funcão phblica no Estado;

c) apresentem prova de serem reservistas ou de estarem
isentos do serviço militar.

Paragrafo dnico. A posse do funcionárto piThlico não remu-
nerado pelos cofres estaduais, ou nomeado interinamente por prazo
não superior a sessenta dias, poderá realizar-se mediante apresenta-
çao de atestado medico. 	 -
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Art. 98. As exigências do artigo anterior aplicam-se ao fun-
cionário efetivado e ao que, tendo sido exonerado, for novamente
nomeado funcioniriO do Estado, sendo, porém, dispensadas, quarido
Se tratar de funcionário que, ainda no exercicio de urn cargo, for
nomeado para outro.

Art. 99. Nos cargos cujo exerciclo depender de fianca on
caução, so se dará a posse a vista da prova de ter sido a garantia
efetivamente prestada.

Art. 100. A autoridade que der posse ao norneado on efe-
tivado, sern as formalidades dos artigos 97, 98 e 99, pagará ao era-
rio pUblico os vencimentos que o empossado dde receber, ficando
automaticamente cassada a norneacão on efetivacSo.

Art. 101. Silo cornpetentes para dar posse:
a) o Tribunal de Apelacão, ao seu Presidente e Vice-Presi-

dente;
h) o Presidente do Tribunal de Apelação, aos Desembarga-

dores, Procurador Geral do Estado, Sub-Procurador Geral, JuIzes de
Direito, Juiz de Menores e oficiais de justica e demais funcionãrios
do Tribunal;

c) o Secretário do Interior, ao Advogado Geral do Estado, Ad-
vogados do Estado, Advogado do Estado no Distrito Federal e Au-
xiliar dêste; e o Secretário das Financas ao Advogado Fiscal e seus
auxiliares;

d) o Procurador Geral do Estado, to Auxiliar Juridico da
Procuradoria Geral, Promotores de Justiça, Curaclor Geral e Adjun-
tos de Promotor;

e) os .luizes de Direito, aos JuIzea Municipais, Juizes de Paz,
Promotores dc Justica e mais empregados judiciários da comarca,
têrmo ou distrito;

1) o Juiz de Menores, ao Escrivão de Menores e demais
empregados do Juizo;

g) os Pref.eitos Municipais, aos Juizes de Direito, Munici-
pais e dc Paz;

h) os Juizes Municipais dos termos anexos, aos seus escri-
vães, JuIzes (IC Paz, avaliadores judiciais, oficiais dc justica e ad-
juntos de promotor;

1) os JuIzes de Paz, aos escrivães e oficiais de justica do
respectivo distrito.

Art. 102. No ato de posse, serã prestado 0 compromisso
seguinte: "Prorneto (on juro) desempenhar leal e honradamente as
funcOes de . .

Art. 103. 0 depositário pdblico so será empossado depois
de ter prestado fianca idônea, nos têrmos da legislacilo fiscal, e que
sera fixada pelo Govêrno, tendo em vista a irnportãncia dos têrmos,
variando entre o minimo de urn conto de réis e o máximo de vinte
conto's de réis.

Art. 104. A posse poderá ser tomada por procurador,
corn poderes especiais, so se reputando completa, neste caso, para
os efeitos legais, depois do exercicio.

Art. 105. Em livro prOprio, devidamente autenticado, será
lavrado 0 termo de posse, assinado pela autoridade que presidir ao
ato e pelo empossado, e subscrito pelo funcionário que o lavrou.

Paragrafo dnico. Do têrmo deve constar obrigatoriamente a
declaraçao deque foram exibidos o titulo legalizado, oo láudo favo-
ravel dc inspeccao dc saude ou, conforme o caso, o atestado medico,

prova dc quitacão corn o serviço militar on isenção dêle, a prova
_e ter sido prestada fiança on caucio quando for o caso, e de que,
se prestou o conipronusso a que se refere o art. 102.

Art. 106.	 A posse e 0 exercicio asscgurarão ao nomeado
todos os direitos increntes a qualidade de funcionário.

Art. 107. Os JuIzes e funcionãrios auxiliares da aaministra-
ção da justica são obrigados a tomar posse e entrar em exercicio
dentro tie trinta dias, salvo prorrogação por inotivo justo, que não
excederá a prazo idêntico, sob pena de hear o ato scm efeito.

Art. 108. Os Juizes e mais funcionãrios (JOe forem rernovi-
dos, entrarSo em cxercIcio no prazo do artigo anterior, scm depen-
dCncia de novo COlilproinisso.

Parãgrafo ünico. A disposicão dCste artigo é extensiva aos
Juizes em disponibilidade, a que for designado térmo on corn:arca.

Art. 109. Os Juizes e funcionãrios auxiliares da adminjstra-
cão da justiça remeterão, dentro de oito dias, certidão do seu exer-
cicio ao Secretãrio do Interior, devendo os Juizes de Direito enviá-
Ia tambCin ao Presidente do Tribunal de ApelaçSo e os Proniotores
dc Justica, Curador Geral, ao Procurador Geraj do Estado.

CAPITULO X

Residêncja, licenças, iriteri-upçoes de exercicio, abandono de ewprêgo
e férias

Art. 110. Scm licença de autoridacle competente, o Juiz on
qualquer outro funcionário não poderã, ainda que temporariamente,
deixai- o exercicio do cargo e mudar de residCncia para fora da sede
da respectiva circunscricio judiciária.

Art. 111. A infra(;ão do artigo anterior, quanto a residência,
será punida mediante representacAo dc qualquer cidadão, corn a
multa de 200$000 a 1: 000000, imposta pelo P'residente do Tribunal
de Apelação aos Juizes de qualquer categoria e pelos Juizes a seus
inferiores hierãrquicos, logo que tenham conhecimento do fato, scm
prejuizo do Irocesso de abandono, no caso de persistência, e de
quaisquer outras penalidades em que os infratores tenham incorriclo.

Parãgrafo tinico. 0 Presidente do Tribunal dc Apelacao or-
denará simultaneamente que o substituto do Juiz ausente assurna o
exercIcio do cargo.

Art. 112. 0 não comparecimento ao serviço deixará de ser
considerado falta, quando motivado por:

a) servico pblico obrigatorio;
b) trabalho extcrno on comissão;
C) casamento do funcionário, ate oito dias;
d) falecimento de cOnjuge on parente, ate o segundo grau,

pelo mesmo prazo.
1.0 Nos casos das letras "a", "b" re "c", o funcionárjo de-

vera dar conhecjmento do motivo ao respectivo chefe, corn a neces-
sária antecedCncia e por escrito; no caso da letra "d", ate o segun-
do dia do seu comparecjrnento ao servico, justificará a ausncja,
podendo ser iexigida a necessãrja prova, a critério do chefe.

§ 2.° 0 nao comparecirnento na forma das letras "a", "b", "c"
e "d" dCste artigo e seu § 1.0, será notado para quc não dC lugar
a desconto algum tie vencirnentos e de tempo de serviço.

Art. 113. As licencas serão concedidas ao funcionárjo que
estiver no exercicio do cargo, nos seguintes casos:

-4..
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a) por motiv.o dc moléstia;
Ii) por motivo atendIvel;
C) a funcionária, nos casos do art. 156, letra "h", da Cons-

tituicSo Federal.
Art. 114. A Iicença no caso da letra "c" do artigo anterior

deverá compreender urn periodo de três mescs.
Art., 115. As licencas nos &asos das letras "b" e "c" do art.

113 serSo requeridas antes.
Art. 116. No caso de falta por motivo de moléstia, o fun-

ciondrio serd obrigado a fazer comunicacSo do seu estado ao res-
pectivo chefe, dentra de quarenta e oito horas, por escrito seu ou
de aluéin a seu rôgo, sendo-ihe legalizada a licenca, que comecará
a correr do dia da falta, dentro dc trinta dias.

Art. 117. Quando se tratar de licenca por motivo de moles-
tia, por tempo nSo superior a trinta dias, o requerimento será ins-
trui'do corn atestado medico, passado por profissional idôneo, corn
firma reconhecida.

Art. 118. Serã ohrigatória a insipecção p.or junta médica,
sempre que for requerida licenca por tempo superior a trinta dias,
ou em caso de prorrogacão Win dCsse perfodo.

§ 1 . 0 Poderá ser dispensada a exigência dêste artigo aos fun-
cionãrios nSo remunerados pelos cofres estaduais, sendo suficiente,
para qualquer tempo de liccnca, a aprcsentacão de atestado medico,
passado por profissional idôneo, corn firma reconhecida.

§ 2.° Quando o funcionário nSo puder comparecer a inspec-
ção de saade, a autoridacle a quo for dirigido o requerirnento man.
dard exarninã-lo onde meihor convier, conciliando o interêsse do
servico corn o do requerente.

Art. 119. 0 funciondrio licenciado por motivo dc moléstia
não poderd dedicar-se a qualquer outra ocupacão de que aufira
proventos, sob pena dc se considerar cassada a licença ie ser pro-
cessado por abandono de emprêgo.

Art. 120. A licença serd concedida corn todos os vencirnen-
tos, no caso da letra c do artigo 113; dard direito a metade dos yen-
cimentos, no caso da letra a, ate urn ano, e serd scm vencimento al-
gum no que exceder do urn ano e na hipótese da letra b do rnesmo
artigo.

Art. 121. A data do inicio da licenca por motivo de saiide
deverd ser sempre indicada na petiçao e portaria respectivas.

Art. 122.A portaria marcará prazo, nunca superior a urn
mês, para o funcionãrio entrar no gôzo da licenca concedida, sob
pena dc perder o direito a mcsrna.

Art. 123. Silo competentes para conceder licenca:
a) o Governador do Estado, ate quatro anos, aos funcionã

rios auxiliares da administração da justica, não remunerados pelos
cofres estaduais; ate dois anos, aos Juizes de Paz, órgSos do Minis.
téri'o Pdblico c dernais funciondrios;

b) 0 Tribunal de ApelacSo, em Câmaras reunidas, ao Pre-
sidente do Tribunal e aos Desembargadores, por mais dc trinta dias
e, por prazo excedentc de urn ano, aos Juizes, serventuCrios e fun-
ciondrios quc Ihe são imcdiatamcnte subordinados;

c) o Presidente do Tribunal de Apelacão, aos Dcsembarga-
dores, ate trinta dias; aos JuIzes, serventuários e funcionários ime-
diatamente subordinados ao Tribunal, por prazo não excedente de

urn ano; e, ate noventa dias, aos demais Juizes e auxiliares da ad-
ministração da justiça;

d) o Secretãrio •do Interior, ate 2quatro meses, aos Juizes de
Paz, Prornotores de .Justiça, Curador Gcral, Adjuntos de Prornator,
serventuãrios vitalicios da justiça e oficiais de justica;

e) os Juizes de Direito, ate scssenta clias, aos Juizes de Paz,
Promotores de Justiça, escrivães e demais oficiais de seu jtiizo ou
do outro da comarca;

f) o Juiz de Menores, ate sessenta dias, aos funcionários de
seu juizo.

Art. 124. Para o cômputo do tempo mãximo das licencas,
contar-se-ão as interrupçöes de exercicio, exceto o tempo do sos-
pensSo em virtude de prondncia e o concedjdo ao funciondrio re-
movido para assumir 0 exerctcio do cargo.

Art. 125. A licença concedida pelo Juiz dc Direito on de
Menores deverá ser imediatamente comunicada ao Governador (10
Estado e ao Presidente do Tribunal de Apclaçao, que a poderão
cassar, se dela resultar prejuIzo pUblico.

Art. 126. As licencas nSo poderão ser concedidas aos fun-
cionãrios interinos e aos que ndo tiverein entrado em efetivo exer-
cicio de seus cargos.

Art. 127. Toda licença entende-se concedida para 0 funcio-
nário dde gozar onde The aprouver, e reuncid.la, em qualquer
tempo.

Art. 128. 0 funcionãrio que liver de interromper o cxerci..
cio do cargo, por estar a disposiçao do GovCrno federal on munici-
pal, considerar-se-d simplesmente afastado, indepcndente de pedido
de licenca, devendo comunicar o fato as autoridadcs superiores.

Art. 129. 0 funcionãrio nSo poderd entrar em gôzo de ii-
cença antes de publicado o despacho que a liver conccdido e dc Ic-
galizada a portaria, observada a excecão do artigo 116.

§ 1.0 A data em que 0. funcionário entrar cm licença deverá
ser comunicada as autoridades competentes.

§ 2. 0 No caso de indeferimento do pedido dc licença, deve-
a 0 funcionário quo não so achar em exercicio (arti go 116) rcassu

mir o cargo dentro do prazo de d'ez dias, contados da publicacao do
despacho, sob pena de ser submetido a processo de abandono doemprCgo.

Art. 130. As licenças e prorrogacoes não poclerSo cxccder
de quatro anos, no caso de funcionãrios auxiliares da administra_
çãü da justiça, n50 rcmunerados pelo cofres estaduais; ncm ul-
trapassar o prazo de idois anos, quanto aos Desembargadores, Jui-
zes, funciondrjos e auxiliares da administracao do justica cjue rcce-
barn remuneracao.

Art. 131. 0 funciondrio que houver gozado de licence ate
0 máximo permitido, não poderá obter nova, nas mesmas condicöes,
antes de findo urn ano, contados do dia em que a dltima liver termina_do, e so excepcionalmente, por motivo dc moléstia, lhe poderé ser con-
cedid0 outra licença, pelo Governador do Estado on polo Tribunal
de Apelação, conforme o caso.

Art. 132. As prororgacoes, processadas e encaminhadas domesm0 modo que as licenças, serão contadas a partir do térrnino da
licence anterior.

Parégrafo Onico. No caso de indefcrirnento do pedido de
prorrogacao, observer-se-a o disposto no § 2.1 do artigo 129.

.	 -._	 .
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Art. 133. Considerar-se-ã abandono o cargo pelo funcionã-
.rio, quando êste, ex,irado •o prazo da licenc.a que Me tiver sido
concedida, nao reassurnir o exercicio do mesmo dentro do prazo de
trinta dias.

Parágrafo Unico. Expirados os trinta dias de que trata êste
artigo, o funcionário será submetido a processo de abandono de
ernprCgo.

Art. 134. Considerar-se-á igualmente abandonado o cargo,
ficando sujeito a processo de abandono de ernprêgo, pela forma
prescrita nesta lei, o funcionário respectivo, quando êste 0 liver
deixado, ainda que temporariarnente, sem licenca de autoridade corn-
petente ou bra dos casos previstos em lei, e, bern assiin, quando,
removido de urn lugar Para outro, não entrar em exercicio dentro
do prazo regulainentar.

Art. 135. 0 processo dc abandono de emprêgo se iniciarã
findos os prazos dos artigos 129, § 2.°, 132, parágrafo unico, 133 e
134, pela expedicão da ordern de intimação ao funcionárlo incurso
nas sancöes dos niesmos artigos, ou pela inesma intimacão, quando
couber a autoridade processante faze-la.

Art. 136. São competentes Para instaurar 0 processo de aban-
dono de ejnprCgo:

1) o Tribunal de Apelacao, em Câmaras reunidas, contra
seu Presidente e Vice-Presidente;

2) o Presidente do Tribunal de ApelacSo, contra os Desem^
bargadores e Juizes, serventuários e funcionãrios que são imediata-
inente subordinados ao Tribunal;

3) o Secretário do Interior, contra o Procurador Geral do
Estado, Sub-Procurador Geral, Auxiliar Juridico da Procurad'oria
Geral, Advogado Geral do Estado e demais Advogados do Estado;

4) o Secretãrio das Finanças contra o advogado liscai e
sells auxiliares;

5) •o Juiz de Direito da eomjrca, contra os funcionários da
justiça dc sua cornarca.

Art. 137. 0 Governador do Estado é competente Para man-
dar instaurar o processo de abandono, quando as autoridades mdi-
c.adas no artigo antecedente não o fizerem dentro de quinze dias,
contados da terminação dos prazos de que tratarn os artigos 129, §2.1, 132, parágrafo dnico, 133 e 134.

Art. 138. São competentes Para fazer a intirnaçSo neces-
sária:

1) o Tribunal de Apelação, em Cãmaras reunidas, tratando-
se de seu Presidente ou Vice-Presidwnte;

2) o Presidente do Tribunal de Apelação, aos Desembarga_
dores e Juizes, serventuários e funcionarios que são imediataincn_
te subordinados ao Tribunal;

3) o Secretário do Interior, ao Produrador Geral do Estado,
Sub-Procurador Geral, Auxiliar Juriclico da Procuradoria Geral, Ad-
vogado Geral do Estado c demais Advogados do Estado

4) o Secretário das Financas ao Advogado Fiscal e sonsxiliares;
5) o Juiz de Direito da comarca, se o funcionárjo for Pro-

motor on auxiliar da a dministracao da justiça, logo que tenha co-
znunicação da autoridade que tiver concedjdo ou negado a 1iccuça,
quando não o tenha sido por aquele.

F Art. 139. Farse..ã intimaçSo por carta oficial do Tribunal
de Apelaçfio (Cãmaras reunidas), do Presidente do Tribunal ou
dos Secrctários do Interior ou das Finanças, se se tratar dos fun-
cionãrios mencionados nos ns. 1, 2, 3 e 4 do arti go anterior, e, nosdetijais (asoS, por rneio (IC loficio, cobrando-se elmn ambas as hipó-teses recibo da comunicacao.

Art. 140. Se o furicionário sujeito a processo estiver em lugar
diverso (laquele em qUe residir a autoridade encarregada de fazer a
diligCncia, esta, alérn da intirnacão por carLa ou oficlo, muandarál)Ul)Iicar editais no Jornal oficial, fixando-Ihe prazo, nunca exce-
denle de trinta dias, Para apresentar sua defesa.

§ 1.0 Se o funcionãrjo estiver em lugar incerto e nSo
I)idO on inaccessivel, esta dircunstãncia serã J)rOVada por nieio de
justificação, e, a seguir, publicar.se_ão eclitais On jornal ouicial,
inmrcando-se prazo Para defesa, que não exceder, (IC trinta thas.

§ 2.° Em ambos Os casos dc intirnacSo por ediial, o prazo
contar-se-á da data em que se fizer a publicação no jornal oficial.

Art. 141. Recebida a intimação, deverá o rLincionAyio, den-
tro do prazo improrrogavel de quinze dias, dizer, de fato e de direito
a bemui de sua defesa, podendo juntar quaisquer docunientos que ihe
parcçani dteis ou necessários a mesma, e fará remessa de todos ospapCis a autoridade que 0 houver intimado.

Art. 142. Recehida a defsa e demais papCis que a cia
possarn ter sido reunidos, seräo Os mnesmos traimsnijtjdos dentro de
dez dias no maxirno, a autoridade que tiver ordenado a diligCncj,
a qual (Iefltro de igual prazo, salvo as hipóteses do artigo 143, osrenieterã a autoridade coinpetente Para decidir a questão, podendo
instruj-los coin sua informação e documentos convenierites.

Parãrafo ãnico. Se a autoridade que tiver instauradoprocesso ou a que tiver feito a intimacão for competente Para pro o_ferir a decisSo final, uma vez dc Posse da defesa e demais papCjs(fOe a acoimipanharern, conservá_los_ã em sen poder Para Os finsdo direito.

Art. 143. Nos processos contra os Dese rnbargadores e Jui-zes de Direito, recebida a de fesa peta autoridade P rocessante, serádentro de dez dias ouvido o Procurador Geral, onde consultarã
corn o scu parccer. Se o processo for promovido contra o Procura-
dor Gera], oficiarã seu substjtuito legal.

§ 1.0 Devolvjdos Os autos a autorjdade processante, esta Osfará imed j atamente subir a decisão do Tribunal dc Apelacão, quan-do se tratar dc Desem bargailores ou Juizes vitailcios, ou do Gover-
nador do Estado, quando Se tratar dos dernais Juizes cu de funcio-
nãrios auxiliares da a dministracSo da justiça.

§ 2.° A autorjdade competente Para o julgamento poderá de...clarar vago o cargo ou manter nele o funcionárjo processado.
Art. 144. Da decjsjjo final não haverã recurso, podendo, entretanto, Os iflieressados quando nSo Se conformarern corn a mesma, apresentar suas reclamacoes a autoridade que a liver proferido,enquanto nSo forem provido5 os cargos.
Art. 1 45.Ficarão iguaimene sujeitos a mesma forma de pro-cesso de abandono de emprêgo jos funcionarios:

-
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1) que deixarem o cxercicio de seu cargo scm licenca, sal-
vo caso do artigo 116, faltando ao servico trinta dias consecutivos,
incluldos os domingos, feriados e dias de ponto facultativo, ou cu-
rante três meses consecutivos, faltando mais de quinze dias catia
mês, ainda gue intercalados;

2) que, sendo removidos, ou tiverem perinutado seus car.-'s,
nao entrarein em exercicio dentro dos prazos do artigo 107;

3) que, depois de multados, no caso do artigo 111, no
voltarem a residir na sede de sua circunscriçao judiciaria.

Art. 146. N'as comarcas do interior, as autoridades judicia-
rias teräo férias de prirneiro de novembro a trinta e urn de dezcm-
bro, e Os serventuários da justica, de primeiro a trinta e urn d4
dexembro.

Art. 147. Na Capital, as autoridades judiciárias poderão go_
zar sessenta dias de férias por ano, em qualquer tempo.

Art. 148. Corn antecedência de quinze dias, se o julgarem
necessário, os Juizes encaminharSo aos seus substitutos os fcitos
cuja instrucäo não tenha sido iniciada em audiencia.

Art. 149. Se ainda pender de julgamento qualquer causa,
cilia instrucSo tenha dirigido, não poderi o Juiz entrar em gOzo
de férias scm que prirneiramente a julgue.

Art. 150. Solicitadas as férias ao Presidente do Tribunal
de Apelacão, que organizará a escala, o Juiz so comecará a gozas
'depois de ter julgado todos os feitos cilia instruçäo tenha iniciado,
devendo encaminhar ao seu substituto, corn antecedência de quinze
dias, aqueles duja instrucão não tenha sido iniciada em, audi-
ência.

Art. 151. Os Promotores da Capital solicitarão férias, de
sessenta dias pOr ano, ao Procurador Geral do Estado, que organi-
zará a escala, de modo que não se prejudique a boa ordem dos
servicos.

Art. 152. Os funcionários e os auxiliares da justica terão
trinta dias de férias, por ano, em qualqucr tempo, urna vcz que
flão se perturbe a boa ordern do serviço, coinpetindo a determina-
çSo da época ao Presidente do Tribunal de Apelacao para Os scr-
ventuãrios de 2. instância e ao Juiz de Direito da prirneira vara
cIvel para os de 1..

Art. 153. Na comarca da Capital, nenhum processo deixari
de c'orrer por motivo de férias das autoridades judiciárias ou dos
serventuários da justica.

Art. 154. Nas comarcas do interior, correrão nas férias os
processos de invcntário e partilha, os de busca e apreensão, os ar-
restos, os sequestros, as falências, as concordatas preveritivas, as
acOes de aliinentos provisionais, as de soldadas, a de nulidiule e
anulação de casamento, as de consignaçäo em pagmento, as pos-
sessórias, as de nunciacão dc obra nova e de despêjo.

Parágrafo tinico. Qualquer acSo poderá ser iniciada nas fé
rias ou nelas correr, desde que o adiarnento ou suspensão iniporte
prejuizo para a parte, que devera demonstrã_Io, convcnientenicnte
em petiçao fundamentada.
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CAPITULO IX

Substituicoes e sucessães

SECçAO PRIMEIRA
Substiluicöes

Art. 155.Os membros do Tribunal de Apelaçao serão substi-

tuldos.) o Presidente, pelo Vice-Presidente, êste pelo Desembar-
gador inais antigo, e, nos casos transitorios e lnomdntAneos, pelomais antigo da Cãrnara, preferindo-se o mais veiho, na hipótese
de igual antiguidade;

b) os Desembargado pes, sucessivamente pclos de outra Ca-
mara na ordem da precedência, e pelos JuIzes de Direito da comar-
ca dc Belo Horizonte e das comarcas de mais f(icil conlunicacSo
coin esta, conforme a tabela organizada pelas Câmaras Criminais
reunidas.

§ 1.0 Verificar-se_á a suhstituicao:
a) quando, por impedimcnto ou suspeiçäo, a revisão do fei_

to não Se puder completar pelos rnembros da Cãmara;
h) quando, exceto as apelaçOes criminais, se tratar de deci-

são sôbre matéria dependente de todos os membros de cada uma das
Câmaras ou de cãmaras reunidas;

c) quando for necessárjo coinpletar o nmero para o fun-
cionamento de urna Ciuinara, reduzidos a menos dc trés os respecti-vos Descmbargadores nos casos inSo deternjinados pot' falta
eventual, hipOtese em que o substituiçao competirá ao juiz mais
antigo da vara elvel ou da criminal, conforme a vaga por preen-cher.

§ 2.0 Nos casos de ausência que não prejudique o funciiyna.mento das Cârnaras, o servico será distribujcfo entre os dernajs meni..bros de cada uma delas.
Art. 156. Os Juizes de Direjto serão substituidosa) pelo Juiz Municipal da sede da comarca;
b) pelos Juizes Municipais dos termos anexos, conforine a

ordem que o Governador do Estado estabelecer;
c) na prcsidêncja do juri, nos despachos de p rontuneja ouimpronñncia e despronüncia em crimes cornuns, nos dos processos-crimes em juc lhes cabe a ;entenca co ndenatOria ou absolutOria,e no c onhecimento de habeas-corpus, pelo Juiz de Direjto da co_marco vizinha, Segundo a ordeni que o Tribunal de Apeaç5o esta-belecer, tendo em vista as facilidades de comunicacoes;
d) pelo primeiro Juiz de Paz da sede da comarca e pelosubstitiito dêste, nos demajs alas juiisdicjonajs
§ 1.° Nas cornarcas dc mais -de uma vara, haverá a substjtj-cSo reciproca dos Ju j zes de Direito, antes de se seguir a ordealestabeiccida neste artigo.
§ 2.° Na comarca de Belo Horizonte obseryar-seguintes	 o as se.rcgras:
a) Os Juize5 das varas civeis se substitujrão reciprocpente;

men te
b) Os JuIzes das varas criminajs se substitujj'0 'cciproca-

3
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c) •esgotadas estas substituicöes, os das varas c.ives serSo

substituldos pelos das crirninais e vice-versa, e finalmente pelo Juiz
de Menores;

d) csgotadas estas substituici5es, os das varas civeis on cri
minais seräo substituidos pelos Juizes Municipais;

e) o Juiz •de Menores será substituido pelos Juizes de Di-
reito das varas civeis e crirninais, sucessivamente;

f) f.'inalmente, esgotadas as substituiçOes coristantes dste
parágrafo, seguir-se..ão os Juizes de Direito das comarcas vizinhas.

§ 30 Na comarca de Juiz tie Fora os Juizes das varas civeis
se substituirão reciprocarnente e, em suas faltas on impedimentos,
serão substituidos pelo da vara criminal, e vice-versa, seguindo-se
as regras gerais, quando esgotadas essas substituiçOes.

§ 4.° Nas causas da alçada privativa de juiz vitalicio, o
juiz de direito será substituldo pelo da comarca vizinha.

Art. 157. Nos casos de urgência, estando Os Juizes de Di-
reito e Os Municipais em gôzo de f&rias, cntrará em exercIcio o
substituto, se o juiz efetivo não reassumir o exercIcio deniro de 24
horas.

Parágrafo ünico. A parte interessada apresentará em carlo-
rio a petiçSo e o escrivSo comunicará ao Juiz substituendo a entra,
da da mesma, e certificará 0 decurso das vinte e quatro horas em
cartOrio para que 0 substituto possa clespachar.

Art. 158. Os Juizes Municipais serão substituidos pelos JuI-
zes de Paz das sedes dos termos e, na falta on impedimento déstes,
pelo seu substituto legal, coin as restriçOes constantes do artigo 156,
a. 1, no que for aplicável.

Parágrafo Onico. No têrrno tie Belo Horizonte os Juizes Mu.
nicipais do d yel e do crime se substituirSo um pelos outros, -nas
suas faltas on impedinientos, antes de se seguir a ordem estabeleci-
da neste artigo.

Art. 159. Na falta on impedimento do Juiz de Paz, entrará
em exercicio o substituto, seguindo-se-ihe na ordem da substituiçSo os
Juizes de Paz dos distritos inais prOxirnos.

Art. 160. Salvo irnpeduiiiento legal, o Juiz a quein couber a
substituiçäo dt outro mao poderá recusã-la; se o fizer, perderi o
exercicio do próprio cargo, que passarO irnediatamente aos res-
pectivos substitutos.

Parágrafo Onico. Se se tratar tie urn dos casos dos artigos
156, letra c, numero 1, exceto os julgamentos que exijarn a sua
presença em outra comarca, 0 Juiz exercerá comulativarnente a
substituicSo e as fun(:oes do prOprio cargo.

tuidos:
Art. 161. Os membros do Ministério POblico serão substi-

a) o Procurador Geral do Estado, pelo SubProcurador
ral, e êste, pelo Auxiliar Juridico da Procuradorja Geral;

b) os Prornotores -de Justiça, pelos adjuntos da sede;
caso de falta déstes, por quem o Juiz tie Direito designar, e,
casos isolados de im pedimnento, por des ignaOu da autoridade
rante quem êste Se verificar, salvo nas comarcas de mais de
vara, em que a substituiço será reciproca.

C) o Curador GrnL i1nc	 --	 owoowoc ue JutJça aa comar-
ca de Belo Horizonte, Segundo a classificacao das varas;

ti) os adjuntos, por pessoa idônea nomeada pelo Juiz pe-rante quem servirem.

ML . k;"v
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Art. 162. Nos seus impedimentos ocasionais e faltas não ex-

cedentes de trinta dias, o Advogado Geral do Estado será substitui-
do pelo Advogado do Estado por êle -designado, cabendo ao Gover-
nador do Estado, nos dernais casos, designar quem o substitua.

Art. 163. 0 Secretário do Tribunal de Apelação será subs.
tituido por quem for designado pelo Presidente do Tribunal.

Art. 164. Os funcionários dos oficios de justiça serão subs-
tituidos

a) os serventuários e funcionários do Tribunal tie Apelaçao,
por outro serventuário on funcionário designado por seu Presidente;

b) os escrivSes do judicial e notas, o de menores e o de paz,
pelos escreventes do cartório, e, na falta dêstcs, de preferência pur
outro escrivão on por pessoa idônea nomeada pelo Juiz perante qtemn
servirem;-

c) os escriväes do crime, pelos escreventes do cartório, e,
na falta dêstes, por pessoa idônea nomeada pelo Juiz perante quem
servirem;

d) os oficiais privativos dos registos, pelos sub-oficiais, e,
na falta dêstes, por urn dos escrivães do civel designado pelo Juiz
de Direito;

e) o depositário pOblico, por pessoa idônea norneada pelo
Juiz perante quem servir, mediante fiança que será prestada por duas
pessoas abonadas, domiciliaclas no termo;

f) -0 distribuidor-contador e partidor, por pessoa idOnea no-
ineada pelo Juiz perante quem servir;

g) 0 avaliador judicial designado para servir, pelo outro
avaliador, e, na falta dêste, por pessoa idOnea norneada pelo Juiz.

Pathgrafo Onico. Nas comarcas tie mais de uma vara, nos
casos dos incisos b, c, d, e, I e g, a designaçao do substituto seráfeita pelo Juiz da primeira.

SECçAO SEGUNDA

Sucessöes
Art. 165. Poderá ter sucessor o funcionário vitalici-o de jus-

liça nSo remunerado pelos cofres estaduais, que, no exercicio do car-
go, ficar em condiçOes tie não mais servir.

Art. 166. Compete a nomeacão do sucessor ao Governador
do Estado, a quern o funcionOrio on seu representante legal dirigirá
o pedido, instruindo-o corn os documentos que provein a impossibi-
lidade de continuar a exercer o cargo, determinada por motivo le-
gitimo, como a idade avancada, cegueira, arnentalidade on qualquer
doenca incurável, segundo o juIzo tie profissionais.

Art. 167. -Opondo-se o fun-cionário a norneação do sucessor,
nos casos de impossibilidade a que Se refere o artigo anterior, a
v-erificaçao da sua incapacidade far-se-a mediante representaçSo do
Ministério Piblico.

§ 1. 0 Juiz de Direito a quem for dirigida a representação
znandará intimar o funcionário para requerer a nomeaçSo on alegar,
por escrito, o que lhe convier, dentro do prazo de dez dias, sendo-Jihe
entregue cópia da representaçSo e dos respectivos documentos.

§ 2.° No caso de arnentalidade, seth dado ao funcionário urn
curador, a quem Se fará a intirnação e que ihe prestará assistência.

§ 3.° Findo o prazo do § 1.0, com a resposta on sem ela, nSo
tendo o funcionário requerido sucessor, o Juiz de Direito mandará
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submetê-lo, em sua presenca, a exame de sanidade por profissionaiS,
quo nomearil, ou ordenará qualquer diligência, corn citação do cura-
dor e do Miuistério 1'b1ico.

§ 4.1 No prazo de olto dias, por ocasiäo do exame e em Se-
guida a êle, o funcionáriO, seu curador e o representante do Minis-
tério Pdblico podero requerer outras diHgências e produzir provas.

§ 5•o ConcluIdas as diligências necessáriaS e ouvidas as par-
tes afinal, decidirâ o Juiz de Direito, no prazo de dez dias, Se deve
ou não ser dado sucessor ao funcionáriO.

§ 6.1 Da decisão sôbre a sucessão haverá recurso para o Pre-
sidente do Tribunal de Apelação.

§ 7•0 0 recurso será interposto e tornado po.r termo dentro
do prazo de cinco dias, contados da intimação da decisão as partes,
arrazoado dentro de igual prazo, apresentado na instância superior
e thstribuido dentro de trinta dias.

§ 8.1 Passada ern julgado a decisão que reconhecer proce-
dente a representacSo do Ministério Piiblico sObre a necessidade de
sucessor do funciouãrio, o .Juiz de Direito niandará a certidSo res-
pectiva ao (joverijador do Estado, para ser feita a nomeacäo do su-
cessor.Art. 168. 0 sucessor servira durante a vida do funcionário,
enqtiaflto (lurar o impeclimento dêste, e pagar-1he-â a terca parte do
rendimento do oficio, segundo a Ultirna lotação, devendo o paga-
menlo sér feito mensalmente, se outra maneira não houverein corn-
binado.

Art. 169. Cessará a obrigacäo do pagamento:
1) se o fuucionãrio recusar servir, depois de julgado hábil;
2) se renunciar ao benefIcio da terca.
Art. 170. 0 sucessor nSo poderá eximir-se da obrigação de

pagar a tcrça parte do rendirnento, sob pena de ser destituido do
cargo.

Pariigrafo irnico. A destituicão serã decretada pelo Governa-
dor do Estado, mediante represdntacSo do funcionário prejudicado,
depois de ouvido o sucessor, a quem será marcado o prazo de trinta
dias para defesa, 1)O aviso publicado no jornal oficial.

Art. 171. Desanexado urn oficio de outro sujeito ao onus da
terça, o funcionário que for norneado para aquele oficio não fic
obrigado ao mesmo Onus.

Art. 172. Cessado 0 iinpedirnenlo, o funcionário a que se
tenha dado sucessor deverã voltar ao cxercicio.

§ 1 . 0 Para isso, requerer imediatamente exarne de sanidade
ao Juiz de Direito, afim de verificar-se a procedência do pedido.

§ 2.° Sc nOo o lizer, o Govêrno poderá promover o exame e
chamá-lo a exercicio, sob pena de perda do cargo, dentro de trinta
dias.

3.' Considerar-se-â provada a cessacão do impedimento, Se
o funcionário não se apresentar ao exame no dia designado, esgo-
tado o prazo de trinta dias constante de edital publicado no jornal
oficial.

Art. 173. Morto o sucessor de urn funcionário, se êste con-
tinuar impossibilitado de servir, sei'4lie-á dado outro.

Art. 174. Logo que falecer o funcionário substituido,, o oficio
sera preenchido Ma forma da lei, nao obstante a existência do su-
cessor.

Art. 175. Serão matriculados fla Secretaria do Tribunal fie
Apelacao todos Os Juizcs de Direito e o Juiz de Menores.

Art. 176. A matricula e as anotacOes sObre o exercicio serão
feitas a vista das comunicaçOes oficlais de pagarnento, clue o Secre-
tãrio das Finanças rerneterd is Secretaria do Tribunal ate o fim do
terceiro mCs de cada ano.

Art. 177. A matricula devcrá coilter:
a) 0 flOme do Juiz;
Ii) a data da prilneira nomeaçSo e das remoçOes e promoçOes;
C) a data da posse no cargo e (ia enrada em exercieio;
(i) as iuterrupçOes de exercicio e seus motives;
e) os processos intentados contra o Juiz e as decisOes res-

pectivas;
1) as penas disciplinares que ihe forem inipostas.
Art. 178. Para a inatricula havens flu Secretaria uo Tribunal

Os livros necessisiios, abertos, nurnerados, iubricados e encerrados
pelo Presidente do Tribunal.

Art. 179. -Por antigudade elsiende-se o tempo de efetivo exer-
t icio conro Juiz de Direito, deduzidas quaisquer interrupcOes, exeeto:

a) 0 tempo niarcado paris u Juiz assuinir 0 exercscio, no caso
de remoçiso paris outra coinarca, exeluindo-se o da prorrogaçiso;

ii) o tempo de suspensiso em virtude de prondncia poi- crime
de que for absolvido;

c) o tempo de interrupçiso em virtude de sentença, enquanto
nao Me for designada conlarca.

Art. 180. Os Juizes em disponibilidade que voitasem no exer-
cicio da Magistratura, contariso, paris o efeito da antiguidade, o tem-
po de serviço anteriornmenLe piestado isa judicatura.

Art. 11. A organizaçao da lista de antiguidade, revista anual-
mente, no prirneiro sernesire Compete a urna comissSo eleita no cc-
mCco do ano, constituida de trCs Desembargaclores das COmaras Cri-
mmnais e tendo comno relator 0 mais antigo dCstes.

1.° A revisiso tens por urn 1uiclusS dos novos Juizes, cx-
clusiso dos falecidos e dos ciue houverem Perdido sons lugares, alCmn
da deduçSo do tempo que niso deva ser contado.

§ 2.° Organizada a lista, seris pelo relator apresemitada em
mesa, clepois do que as Cismaras Criminals a diseuliriso, aprovando-a
on corniginclo-a, sendo, de acOrdo COil o vermeido, lancada no livro
próprio, publicada no joinal oficial e distribuida, cmii folisetos, aos
Juizes de Direito.

Art. 182. Dentro de quatro meses, contados do dia de pu-
blicaçao dessa lista, os JuIzes que se juigarem prejudicados poderão
apresentar as suas reclamacOes ao relator.

§ 1.° As reclamacOes n5o terSo efeilo suspensivo, so se a!
terando a lista no caso de serem atendidas.

§ 2.° As reclamacOes seriso julgadas, como as apelaçOes crirnu-
nais, corn prévia audiência do Procurador Geral do Estado e dos
Juizes que possani ser prejudicados.
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CAPITULO XII

Mairicula e ouliguidade dos juizes

.	 ,
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Art. 183. A antiguidade, no Tribunal de Apelacão, é regulada:
1.°) pela entrada em exerciclO;
2.°) pela posse;
3.°) pela nomeacãO; e
40) pela idade.

CAPITULO XIII

VeiicilfleIllOS, dislintivoS e trat(lmefl!O

Art. 184. Consideram-Se vencirnentOS, para os efeitos da pre-
sente lei, o ordenado e adicionaiS a que o funcionãriO tenha direito.

Art. 185. Os venciinentos das autoridades, auxiliareS, ser-
ventuários e funcionãrioS da justiça são os constantes da tabela
anéxa, letra B.Art. 186. Os vencirnentOs dos DesembargadOreS do Tribunal
de Apelacão não serão inferiores aos que percebam os SecretâriOS de
Estado; entre os vencimentOS dos dernais Juizes não haverã diferen-
ça major de trinta por cento de tima para outra categoria, nem o
vencimento dos de categoria irnediata a dos DesembargadoreS será
inferior a dois tercos dos vencimentos dêstes ditimos.

Parágrafo ünico. 0 Procurador Geral da Estado terá os mes-
mos vencimentos dos Desembargadores.

Art. 187. Os JuIzes vitailcios teem a garantia de irreduti-
bilidade de vencirnenlos, que ficam, todavia, sujeitos a impostos.

Art. 188. 0 funcionáriO que for removido ou promovido per-
ceberã a metade dos vencimentoS correspondenteS ao lugar que del-
xar,, durante o prazo inarcado para assurnir o exercIcio, nada per-
cebendo, porém, durante a prorrogacSo dêsse prazo.

Art. 189. Aos Juizes de Direito e aos Municipais, norneados,
on promovidos, será abonada, a titulo de ajuda de custo, para as
despesas de primeiro eslabelecimeflto e transporte, quantia igual aos
vencimentos de urn mês, a qual sOrnente scrá paga depois da entrada
em exercicio do novo cargo.

Parãgrafo ünico. As vantagens dêste artigo, de que não go-
7arao os que tiverein de exercer os cargos no lugar de sua residên-
cia, estender-se-So, corn o mesmo limite, aos membros do Ministério
Piblico.

Art. 190. Os Juizes de Direito perceberão, além da indeni-
zacão das despesas feitas corn o transporte, gratificacão de trezentos
e cincoenta mil réis, por sessão de juri que presidirem, nos termos
que nSo sejam o da sede de sua comarca.

§ 1 . 0 Gozarão igualmente das vantagens dêste artigo os Juizes
de Direito que forem a outra cornarca, em substituição, por falta on
impedimento do respectivo Juiz, e os que tiverern de se transportar
A Capital para, coino substitutos, tornar assento no Tribunal de Ape-
lação.

§ 2.° Quando Os Juizes de Direito se deslocarern da sede da
cornarca, para julgarnentos civeis, no termo anexo on em comarCa
vizinha, a parte interessada na diligência pagará, além do transporte,
as despesas corn a estacla do Juiz, nSo excedendo estas de trinta mu
reis diarios. Tôdas essas despesas serão contadas corno custas de
causa.

Art. 191. Ao Juiz de Menores e aos Juizes de Direito das Va-
ras criminals da comarca de Belo Horizonte, bern como ao Juiz de
Direito da vara criminal da comarca de Juiz de Fora, abonar-se-ã,

a titulo de compensaciio de custas, a gratificacao mensal de trezentos
mil réis.

Art. 192. Os Promotores de Justiça, alérn do abono das des-
pesos de transporte, terSo a gratificacSo de duzentos e cincoenta mu
reis, 1)o' sessão dc juri cm que funcionarern, nos termos cjue não se-
jam o da sede de sua cornarca.

1. Quando em diligência fora do tei-mo, no desempenho de
colnjSSöeS de que lorem incumbidos 1)elo Govêrno ou pela Procura-
doria Geral do Estado, desde que nSo se trale de funcionai' em ses-
são do juri, os Proniotores de Justiça vencerSo a dhiria de vinte mu
réis e flies serSo abonadas as despesas de transporte.

§ 2.1 'l'erSo ainda os Prornotores de Justiça tantas vezes a
gratificacSo de cincoenta mil réis quantos distritos de paz, exciuldo
o da sede, contiver a sua cornarca, mas so a receberSo, se provarem
ter cumprido o disposto no ndrnero 42 do artigo 283, devendo o pe-
dido dc pagameiito ser encaminhado pela Procuradoria Geral.

Art. 193. Quando em serviço fora da sede, o Procurador Ge-
ral do Estado e o SubProcurador Geral vencerio a diana de qua-
renla mil réis e o Auxiliar Juridico da Procuradonia Geral, a de
tninla inii reis, sendo-ihes abonadas as despesas de transporte.

Art, 194. 0 funcionãnjo charnado ao exercicio da substjtui-
cSo de outro perceberd a metade dos prOpnios vencimentos e j me-tode dos vencirnentos do substitujdo.

§ 1.° No caso de norneacao interina, o norneado perceberO os
%ncimentos relativos ao cargo e perdidos pelo funcionãrjo substitu
(1	 j-0. Se êste, por mnotivo legal, estiver percebendo vencinientos inte-
grais, o interino terã direito a metade dos vencirnentos do cargo.

§ 2.° Quando se der a substituição dos Juizes de Direito ou
Municipajs por Juizes de Paz, farão estes ids, em qualquer caso a
metade dos vencirnentos,

§ 3. Os adjunlos, quando substituirem os Promotores, terSo
direito aos vencirnenios perdidos pOr estes e referentes ao cargo.
Se, por motivo legal, 0 Prornotor estiver percehendo vencirnentos in-tegrais, 0 adjunto farã jOs a metade dos vencimentos.

4.' Os prornotores de Justiça e os escnivães do crime no-
meanlos interinarnente, no caso de vaga, perceberno vencimentos in-
tegrais.

Art. 195. Aos funcionOrios que receberem rernuneraçao dos
comes publicos pertencem, por melade, os ernolumentos taxados no
Begirnento de Custas, e a outra metade serO arrecadada como renda
do Estado, exceto, nos inventários, a taxa de preparo, calculada so-
bre o total da avaliaçüo.

§ 1.° As custas contadas aos JuIzes, em segunda instAncia, em
niaténia civil ou criminal, ficam sujeitas a regra estabelecida neste
artigo.

§ 2.° A disposicSo dêste artigo não se aplica no SecretOnio,
Escnivães e aos oficiais de justiça do Tribunal de ApelaçSo, aos quais
os emolumentos silo devidos integralmente.

§ 30 Os JuIzes sO receberão os sells emolumerutos pon inter-
rnédio dos escnivães, que ihes farão a respectiva entrega, por ocasião
de serem proferidas as (lecisOes, on (TepoiS de pratmcados os atos que,
pelo Regimento, devam sen rernunerados.

§ 4." Tratand de qualqtier decisão ou sentença, corn a
conclusSo do feito, o escrivão envianá ao Juiz que a tiver de profenir
a ulIlportãneia que the for devida.
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§ 5.° 0 SecretáriO do Tribunal do Apelacio organizará
salmente a ôlha de distribuicãO das custas quo devain sor pagas ans
) 0sc jnhargfldO1'Cs c far-lhcs-d, no principio de cada mês, o respectivO

pagamento.
Art. 196. Pelos atos que praticarern, Os Juizes de Paz e os

(ernais funcion trios receberão os ernoluinentos taxados no RegimentO
de Custas.Art. 197. 0 funcioniirio teril direito a perCel)er adctonaiS
de dez por cento sObre os vencimefliOS lixos do cargo, quando tiver
mais de trinta anos do efetivo exercicio.

Paragrafo dnico. Essa gratificacäo será abonada após a ex-
pedicão do cornpetcntO titulo declaratOriO, requerido polo intereSsa-
do, e serã incorporada aos vencimentoS para efeito de aposeritadoria.

Art. 198. Para se receberern voncimentoS, o exercicio dos
funcSes é atestado:

a) dos cscrnbargadorCs e funcioflarios (10 Tribunal do Ape-
laçäo, cm fôlha organizada na Secretalia. do Tribunal, corn o "visto"
do Prcsidcnte;

b) do Procurador Gera], SubProduradOr Gem!, Auxiliar .Ju-
ridico da Procuradoria e funcioilItriOs do Secretaria da Procuradoria
Geral, por fôlrha organizada no mesina Secretaria da Procuradoria,

corn 0 "visto" (10 I'rocurador Geral;

c) dos Juizes de Direito e MunicipaiS, do Curador Geral, dos
Promotores do Justiça e domais funcionáriOs auxiliares da adminis-
traçSo da justiça da cornarca do Belo Horizonte, por fôlha organiza-
da no Paldcio da Justiça, corn o "visto" do Juiz de Direito da pci-
meira vara civet;

d) do Juiz de Menores, escrivSo do JuIzo de Menores e de-
mais 1uncionIoios daquele Juizo, mediante Iôlha all organizada, corn
o "visto" do respectivo juiz;

e) dos Juizes de Direito e Municipais e dos Promotores de
Jqistica das comarcas e termos do interior do Estado, mediante cer-
tidbo dos respectivos escrivaCS do crime;

f) dos escrivães do crime dos termos do interior do Estado,
pelos Juizes I)eIante quelil servirern.

Art. 199. Os Desembargadores, Procurador Geral do Estado,
Sub-Procurador Geral, Juizes do Direito, Juiz de Menores, JuIzes Mu-
nicipais, Curador Geral e ProniotoreS do Justiça, nos atos pdblicos
e solenes do suas funcSes, usarSo o vestuiirio descrito no desenha
anexo ao decreto de 10 de fevereiro de 1854, sen(10 branca a faixa
dos Juizes e vermeiha a dos órgSos do Ministério Pdblico.

Pari"grafo dnico. 0 Secretário e o porteiro do Tribunal de
Apelacão, naqueles atos, usarSo capa e volta.

Art. 200. Os Juizes do Paz, nos abs de seu oficio, traräo sO-
bce as vestes urna laixa de cOres verde e amarela, posta a tiracolo,
do Iado direito par o esquerdo.

Art. 201. Continuam em vigor no fOro as formulas e trata-
mento observados p ' estilo on legalniente autorizados, competindo
ao Tribunal do Apelaçiio o tratamento do Egrégio Tribunal e aos De-
aembargadoreS e Procurador Geral do Estado, Exceléncia.

ParOgrafo dnico. Salvo caso de condenacäo criminal, o Do-
sembargador que deixar o cargo conservará o titulo do Desembarga-

dor e as honras a êle inerentes.
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CAP1TUL() XIV

Iiicompctlibilidade

Art. 202. Os Cargos da Magistratura e do Ministério POblico
e os oficios de justica s5o incompativeis corn quaisquor outros.

Art. 203. A aceitaç5o do cargo incompativel importa, sem
dependência de doclaraçOo oxpressa, renOncia do quo o Magistrado
on o empregado de justica estava exercondo.

Art. 204. Não poderilo ftincionar no niesino feito advogado e
Proniotor do Justiça ligados por laços (to parentosco ate 0 torceimo
grau.

Art. 205. Os ascendentes, descendentes, colaterais consan-
guineos, ate o torceiro gmau, afins, aLe o segundo, e concualiados nOo
poderSo servir conjuntaniente no mesmo tribunal, cornarca, térmo ou
distrito.

§ 1. 0 Esta incoiripatibilidade niio so esiende aos auxiliaros da
administraç5o do justiça que funcionareni em juizos diferentos, nein
aos oficais (Jos registros, nem aos taheliães e, quanto aDs escrivãos
10 inesmo juizo, C limitada Oqueles quo exercerern furiçOes idêriticas.

§ 2° Dada a coexistência do funcionOrios impedidos do ser-
vim conjuntarnente, teräo preferCncia;

a) entre Juizes proprietrios, entme empregados vitalicios ou
en re Cstes o aqueles - OS quo tiverem priori(lado do exercicio;

b) entre empmegados vitalicios on JuIzes propriotOrios e em-
piegados ainovivois on Juizos nOo j)roprietOrios 	 Os primeiros;

C) entre Juizes nOo proprietários e emr)regados amoviveis
Os Jiiizes;

d) entre ernprega(los amoviveis - Os que tivorem piiorida-
do (IC exercicto.

§ 30 So, denlro do prazo de doz dias, contatios do em que 0
lm l)ediment o so verificar, o funcionOrio preterido nOo levar o fato
ao conheciiiionto da autoridade competente e nOo solicitar a sua de-
rnissão, o mopresentante do Ministério Ptiblico promovorO a vacOncia
do lugar pemante o Juiz do Dircito, rospeitados os territos ossenciais
da dofesa.

§ 40 Se o funcionOrio preterido for Desetnbamgador ou Juiz
oe Direito e nOo solicitar demiss5o on a declaracOo de sua disponibi-
lidade, promoverã a vacAncia 0 Procurador Geral do Estado peranle
o Tribunal do ApelaçOo, em COrnaras rounidas, segundo-se 0 processo
de abandono de emprCgo e ficando o funcionOrio em disponihilidade,
se a docisSo Iho for contraria.

§ 5.0 Encorrado o processo, semO remetido ao Govemnador Co
Estado, para decisao final, cxceto quando se tratar de Deseinbarga-
(tom on Juiz (le Direito, caso em que a decisSo caberá ao Tribunal
de Apelac5o, em COinaras rounidas.

Art. 206. E' vedado ao escrivOo, sob pena de ser suspensi,,
funcionar em causas em quo seja advogado parente seu, consangul-
aeo on afim ate o segundo Wan.

Art. 207. E' suspeito para funcionar no processo o Juiz que
for deveclor on credor do alguma das panes ou dos advogados destas.

§ 1.0 0 dispositivo acima não se refere aos que sojam devedo-
res por impostos on credores ijoi depOsitos em bancos ou caixas ceo-
IlOmicas, ou por tItulo da dIvida pOblica on vencimentos.
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§ 2.° Não se admite, ainda, a suspeicão alegada corn funda-
nento de ser o Juiz credor ou devedor do sIado ou de qualqucr ou-
tra 1)eoDa juridica de direito publjco, qual(lucr que seja a origem
da divida.

CAPITULO XV

Discipliiiu judicidria

sECçAO PRIMEIRA

Discipliria geral do Fóro

Art. 208. Os Juizes de Direito, os Municipais e os de Paz
são sujeitos as penas disciplinares seguintes, além de outras impos-
tas por lei:

a) advertência e coinifla(;ãO
b) censura;
c) multa ate quinhentos mil réis.
Art. 209. Os Prornotores de Justica, os advogados, os escii-

vães e os demais auxiliares da justica são sujeitos, alCm de outris pe-
nas disciplinares estabelecidas em let, as seguintes:

a) advertncia e cominacão;
b) cnsura;
c) multa ate duzentos mil réis;
d) suspensão ate sesserita dias.
Art. 210. Incorrerão nas penas disciplinares do artigo ante-

cedente os funcionãrios de justica que:
a) receberem on exigirem custas indevidas on excessivas;
b) redusarem entregar as partes recibo das quantias recebi-

das para emolumentos, selos e qualquer despesa corn expediente dos
autos on papeis a seu cargo.

§ 1.0 No primeiro caso da letra a, acrescentar-se-á sempre a
qualquer das penas a restituicäo das quantias que o funcionário tiver
recebido dernais ou indevidamente.

§ 2.° Essa pena será imposta ex-oficio, on mediante reclama-
cão da parte, pelo Juiz que tiver de tornar conhecimento do feito.

Art. 211. Da imposicão de pena disciplinar, em despacho,
sentença ou portaria, alCin da reclamacão perante quern a tiver im-
posto, haverá recurso;

a) dos decisôes de qualquer das Câmaras do Tribunal de
Apelacão e do seu Presidente e do Procurador Geral do Estado, para
O Tribunal em Câmaras reunidas;

b) das dos JuIzes de Direito e do Juiz de Menores, para o
Presidente do Tribunal de Apelação;

c) das dos Juizes Municipais e dos de Paz, para o Juiz de Di-
reito da respectiva comarca.

§ 1.0 0 funcionário punido disciplinarmente terã o prazo (Ic
cinco dias para reclamacão e prazo idCntico para o recurso, contan-
do-se aquele da intimacão do despacho, sentença on portaria, e êste
da intimação do despcho em que nao se atendeu a reclamacSo, on,
na falta desta, da primeira intimação.

§ 2.° Se a pena for imposta ein autos, o escrivão, ex-oficio,
extraira a respectiva certidão e a autuarã, intimando, scm demora,
o funcionãrio punido, devendo igualmente proceder a autuação e a
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intimação imediata, Se a imposição da pena tiver sido feita em por-
taria.

§ 30 Imposta a pena pelo Tribunal de ApelaçSo OLI sen Pre-
sideate, estes atos se.rão praticados pelo Secretãrio do Tribunal.

§ 4.° Tornado por têrmo, 0 recurso seguirmi, quanto ao pro-
cesso, prazo8 e julgamento, o estatuido para os demais recursos stricli
juris, observado, na segunda insténcia, o disposto para Os recurso3
criminais, se o Juiz ad quem for o Tribunal do ApelacSo.

§ 5•0 0 recurso não teré efeito suspensivo, exceto se for de
multa on suspensão a pena imposta.

Art. 212. Passada em julgado a decisão que impuser a pena
de multa, a autoridade que a houver infligido on confirmado reme-
terá, nas comarcas do interior, cópia do auto a ReparticSo Fiscal da
respectiva circunscrição e, na Capital, ao Secretãrio dos Finanças,
para promocão da cobrança imediata, amigãvel on judicialmente.

Parégrafo ñnico. Se o ato emanar do Tribunal de Apelação,
. remessa scrá determinada pelo Presidente do Tribunal, a quem,
para êsse fim, serSo Os autos conclusos.

SECAO SEGUNDA

Disc ipliiza especial da magistratura

Art. 213. Na mesma sessão em que se verificar a eleiçao anual
do Presidente e do Vice-Presidenm do Tribunal de Apelaçao, consti-
uir-se-á o Conseiho Disciplinar do Magistratura.

§ 1. 0 Conselho seré composto do Presidente do Tribunal
e dos dois Desembargadores mais idosos, verificada a idade logo após
aquela eleicão.

§ 2.0 Em suas faltas e impedimentos, o Presidente será subs-
tituido pelo Vice-Presidente e os dois Desembargadores, pelos ime-
diatos em idade, sendo estes designados, em ntImero de dois, na mes-
ma ocasião em que o Conselho se constituir.

§ 3.° 0 menos idoso dos dois Desembargadores serviré de
Se(;retãrio do Conselbo.

Art. 214. 0 Conselho Disciplinar poderá impor aos Desem-
bargadores, Juizes de Direito, Municipais e de Paz as seguintes penas:

a) advertência e cominação;
b) censura;
c) multa ate quinhentos inil réis.
§ 1.1 Ao Conselho Discipliniar compete ainda impor aos Jul-

zes as penas previstas nos artigos 24 e 119, § 2.°, do Código do Pro-
cesso Civil.

§ 2.° 0 Conselho não conhecerá das faltas de que jé tiverern
conhecido outras aVtoridades.

Art. 215. Ao acusado quo tiver de ser punido disciplinar-
thente remeterá 0 Presidente do Conseiho, confidencialmente, cópia
do ato acusatOrio e de seus documentos, marcando-Ihe prazo razoãvel
para produzir suas razOes de defesa e provas.

§ 1.0 Se o Conselho Disciplinar julgar a defesa improcedente
ou nao provada, imporá a pena respectiva para punição da falta, corn
recurso para o Tribunal em Câmaras reunidas, nos casos do artigo
214, letra c, e parãgrafo primeiro, interposto dentro dc cinco dias,
processado e julgado COmb OS recursos criminais.

I

i 60w— .



- 44 -

§ 2.° Dc todas as ocorreiicias lavrar-se-á minuciosa ata em
livro próprio, aherto, numerado, rubricado e encerrado pelo Presi-
dente do Conseiho.

§ 
3.° Scrá tornado por têrmo pelo Secretário do Consetho e

rernetido, corn os documentos existentes, a Secretaria do Tribunal,
para a distrihuicão, o recurso interposlo.

Art. 216. Para 0 cOrnI)letO exercicio de suas funçöes, o Con-
seiho organizarlI, pela maneira que the parecer mais acertada, a ins•
pcccão permanente da Magistratura.

CAPIT'IJLO XVI

SECAO PRIMETRA

Cessacão de exercIcio

Art. 217. Cesnrá o exercicio das funçöes judiciais vitalicias:
a) pela perda do cargo, em virtude de sentenca, em processo

criminal, transitada em julgado;
h) pelo abandono regularmente
c) pela incapacidade fisica on

ça judiciria;
(I) pela anosentadoria;
e) pela sucessilo;
f) pelo exerciciO, por parte dos

nihi!idade, de outra funçIo püblica.

sEccAo SEGUNDA

Incapacidade fisica ou mental

Art. 218. Sc, em consequência de qualquer enfermidade fI-
sica oti mental, algum Desembargador on Juiz vitalIcio se tornar, de
modo permanente, incapaz de exercer as suas funcöes, decretar-se-á
a vacncia do cargo, sem prejuIzo da aposentadoria, que serâ con-
cedida pelo Governador do Estado

'
nos casos em que a lei a permite.

Art. 219. 0 processo para verificacao •ila incapacidade terá
inicio p01' ordem do Presidente do Tribunal de Apelacão, ex-officio,
a requeriinento do Procurador Geral, on mediante representaçäo do
Govêrno.

Art. 220. Distribuida a portaria do Presidente do Tribunal, o
requerirnento do Procurador Geral on a i'epresentacão do Govêrno, o
relator rnandarâ, por despacho, ouvir o Desembargador on Juiz, re-
;uetendo-lhe cópia daquela portaria, requerimento on representaçao,
coin docurnentos produzidos, e rnarcando-lhe o prazo de quinze
dias, prorrogáveis por mais dez, para alegar o que entender a hem
dos seus direitos e instruir, se quiser, coin 	 as suas ale-
gacoes.

Parágrafo ünico. Se o Magistrado estiver on residir fora da
Capital, a reinessa será feita polo correio, sob registo, por intermédlo
de urn dos cscrivSes da eomarca, que certificará a data da entrega;
cm caso contrário, deverá ser feita, pessoalinente, pelo Secretário do
Tribunal de Apelação.
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Art. 221. Tratando-se de incapacidade mental, o relator rio-
jneará, desde logo, urn curador idôneo, quo represente o Magistrado
e por Me responda, dentro do prazo estahelecido.

Art. 222. Findo o prazo do artigo 220, coin 	 on sern
cia, o relator nomeará urna coniissão de trés medicos, para proceder
ao exame do Magistrado, e ordenara quaisquer outras diligCncias que
julgar necessárias para.a ccmp1eta averiguação do caso.

§ 1.° Quando se tratar de incapacidade mental, recair, de
prefcrCncia, em medicos alienistas a nomeação dos peritos, a qual a
parte, OU Sen curador, podem'S OJ)0F qualquei' Inotivo lcgiUrno de re-
cusa.

§ 2.° Achando-se o paciente fora da Capital, mas no tern-
tório do Estado, Os exames e outras diligCncias poderSo, por ordein
do relator, efetuar-se sob a presidência do Juiz de Direito do lugar
em que aquele paciente estiver.

§ 30 Tratando-se de Juiz de Direito que se ache on i)rópra
cornarca, a presidência caberS ao da comarca vizinha, quo, 1)01' or-
demn do relator, se transportará para a da residCncia daquele.

§ 4.° Se o paciente estiver fora do Estado,, os exames e diii-
gências serão deprecados a autoridade judiciária local que for corn-

ctente.
§ 5•0 

Aos exames e diligências assistiräo o representante do
Ministérjo Piblico e 0 curador do paciente, que J)oderão requerer o
que for a bern da justiça.

§ 6.° Não comparecendo o Magistrado para ser sujeito a exa-
me on recusando submeter-se a êle'j serS marcado novo dia polo pro-
sidente do ato, e, se o fato se repetu', o julgamnento serd haseado em
qualquer outro meio de prova.

Art. 223. Concluidas todas as diligências, poderá o Magis-
tiado on o curador apresentar alegaçoes e provas no prazo de dez
dias, sendo afinal ouvido o Procurador Geral do Estado.

Art. 224. Concluos os autos ao relator, farã Cste o relatóm-!o
c passará o feito no Desembargador que so the seguir, no ordem, da
piccedCncia, e Cste ao seguinte, sendo finalmente julgado pelo Tribu-
mal em Cilmaras reunidas, de acôrdo corn o prescrito para o julga-

nicnto das apelaçoes crilninais, admitindo-se, porCni, recurso de em-
bargos do respectivo acordão.

Art. 225. Da docisSo definitiva quo decreto a incapacidade
do Desembargador on .Juiz rcmcicr-se-5 copia no (ovcrmiador do Es-
tado.

SEG(,A0 i'ERCEIlIA

Aposenladorja dos Juizes oilalIcios

Art. 226. 0 Desernbargador, o Juiz de Direito e 0 Juiz de
Menores terão direito i aposentadorja, que será cornpulsória aos ses-
scnta e oito anos de idade on em razäo de invalidez comprovada, e
facultativa nos Cs0s de serviço publico pi'esiado por mais de trinta
aims, na forma da lei.

Art. 227. A aposentadoria facultativa seril reqperida ao Go-
vernador do Estado, instruindo-se a peticão coin a certidão de tem-
po de serviço, reconhecjda a firma de conformidade coin o disposto
no parágrafo dnico do artigo 247.

verificado;
moral, decrctada em senten-

Juizes, ainda que em dispo-

l_.
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Art. 228. 0 tempo de servico será provado de acôrdo corn
o estabelecido no artigo 248, exceto quando Se tratar dc exercIcio
efetivo nos cargos de Deseinhargador,, Juiz de Direito e Juiz de Me-
nores, caso em que 0 tempo deverd ser provado por meio de certidio
passada pela Secretaria do Tribunal de Apelaçao.

SECA.0 QUARTA

,ifaslarnenlo e aposenlodoria dos Juizes tern pordrios e funciondrios
auxiliares da adrnii,islracão da justica

Art. 229. 0 afastamento do Juiz temporário e do funcio-
nário auxiliar da administracão da justica dar-se-á nos seguintes
casos:

1) como prelirninar a aposentadoria, nos casos do artigo 239,
§ 1.°, letra b, e § 2.°, letra b;

2) por estarern respondendo a processo administrativo;
3) se pronunciados por crime inafiancável on condenados por

crime que uSo importe perda do cargo;
4) por serem designados, em comissão, para cargo federal,

estadual ou municipal;
5) por moléstia que ihes tome impossivel o exercicio do

cargo;
6) por moléstia de fácil contgio.
Art. 230. Ocorrendo as hipóteses dos nümeros 1, 2 e 3 do

artigo anterior, o afastamento será determinado por despacho do Go-
vernador do Estado e, no caso do ndmero 4, dar-se-d automatica-
mente, a partir da data em que 0 funcionário assumir o cargo em
quo tenha sido cornissionado.

Art. 231. Nas hipOteses dos nñmeros 5 e 6 do artigo 229,
o afastamento poderá ser reciuerido pelo proprio funcionãrio on de-
terminado ex-officio e terá duracão:

a) ate de urn ano, quando a moléstia for facilmente curável;
b) ate de trés anos, nos dernais casos.
Art. 232. 0 funcionário que, durante o afastamento, nSo se

curar, poderâ ser aposentado corn vencirnentos proporcionais ao tem-
po de serviço, tendo-se em vista o que dispöe o artigo 242.

Art. 233. A verifica(;äo da moléstia far-se-a mediante inspe-
ccSo médica, devendo o laudo mencionar:

a) o grali da gIavidade da moléstia;
b) se é facilmente contagiosa;
c) se é susceptivel on nSo do cura.
Art. 234. Ocorrendo a primeira hipótese da letra c do artigo

anterior, deverS o laudo assinalar o tempo julgado necessário para
a cura.

Art. 235. 0 prazo do afastamento será determinado pelo Go-
vernador do Estado, it vista cia conclusSo do laudo a quej Se refere 0
artigo anterior.

Art. 236. 0 funcionário afasta€lo nos casos •d0 artigo 229,
ndmeros 1, 5 e 6, perceberá vencimentos integrais.

Art. 237. Ao funcionário afastado em virtude de processo
administrativo descontar-se-á metade dos vedcimentos, a qual ihe
sera restituida, se absolvido.

Parágrafo dnico. Do mesmo modo se procederá no caso de
pronuncia no juizo cornum.

WW
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Art. 238. 0 funcionãrio afastado para exercer, em comissão
cargo federal, estadual on municipal, perderá a totalidade dos veii
cimentos:

a) so o cargo em que se der a comissSo for rernunerado;
1)) nos casos expressos em lei.
Art. 239. Dar-se-S aposentadoria aos Juizes temporários e

funcionãrios auxiliares cia administracao da justiça, compulsoriameji-
Ic e a pedido.

1. Compulsoriarnente, nos seguintes casos:
a) quando o Juiz o il funcionário completar sessenta e olto

-nos (Ic idade;
b) quando sofrer dc molCstia contagiosa grave e incurável;
c) quando ocorrer a hipótese do artigo 232;
d) quando sofrer de moléstia grave e indurável que ihe tome

iinpossivel o exercicio do cargo.
2.° A pedido, nos seguintes casos:

a) por invalidez provada para o exercicio do cargo;
b) por invalidez resultante de acidente ocorrido no servio

('U em razSo de seu desernpenlio.
Art. 240. A aposentadoria seré conce(Iida corn vencimentos

integrais, quando o funcionário contar mais de trinta anos de ser-
vl(;o e no caso da ictra b do § 2.° do artigo anterior.

Art. 241. A aposeritadorja serd concedida coin 	 vencimeil-
tos proporcionais ao tempo de serviço nos demais casos.

Parágrafo ñnico. A proporçSo ter)or base 1 1 3 0 dos venci-inenfos por ano de exercIcio.
Art. 242. Quando se tratar do caso cia letra 

b § 1.0 do artigo39, fica recluziclo a vinte abs o prazo para aposentadoria coin
veilcirnentos integrais.

Parãgrafo ünico. Se 0 aposentado contar menos de vinte anos
de serviço, a pI'Oporcão serS de 120 dos vencimentos por ano de
eaercicio.

Art. 243. Em nenhum caso, as vantagens da inatividade po-
derSo exceder as da atividade.

Art. 244. Contar-se-a, para efeito de aposentadoria, o tempo
(IC servico prestado ao Estado pelo funcionãrio, como interino, con-
trataclo on em comiss5o, antes dc ser efetivado oil

Parãgrafo ánico. Serã tambCrn contado o tempo em que o
funcionãrio tenha exel-cido (Iualquer oficio de justiça.

Art. 245. Para os efeitos do aposentadorja n5o serSo des-con tados:
a) o exercicio do maridato eletivo, federal, estadual ou mu-nicipal;
Ii) o desempenho de serviço pdblico obrigator;
c) o tempo em que o funcionãrio esteve a disposicSo do God.-

vCrno federal, estadual ou municipal, em 'comissão concedida pelo
GovCrno dci Estado scm os vencimentos do sell cargo efetivo, nos
termos do artigo 238, letra "a";

d) licença concedida a funcionária por fôrça do art. 116 le-
tra h da Constituiçao federal;

e) as Iicenças por molCstia, em media, ate urn mês por ano
de serviço;

f) as férias legais;
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g) o afastamento em virtude de pronüncia no .Juizo cornum
ou decorrente de procesE.. , administrativO, se c funcionáriO	 for

absolvi(lo.Art. 246. A invalidez seth verificada em inspeccão do saüde,
feita perante lo Juiz de Direito da coinarca de Belo Horizonte on de
outra, a juizo do Secretário do Interior.

§ 1.° No exarne ol)servar_se-ao as seguintes regras:
1) o Secrethrio do Interior, a vista de indicacão da Diretoria

de Saüde Ptiblica, nomearã para peritos três profissionais;
2) a requerirnento do paciente, Os peritos serão notificados

por mandado do juiz, quo, na mesma ocasiäo, designard lugar, dia e
hora para o exalne, citado o Promotor de Justiça;

3) o Juiz procedera aO inicio do exarne ouvindo duas teste-
munhas sObre a identidade do paciente, depois do que deferirá jura-

mento aos peritos e os encarregard de passar ao exarne e de respon-
der aos seus quesitos sObre a iuvalidez e aos porveiltura apreseiitados
pelas partes;

4) o escriv5o a quc no exanie for distribuido, lavrará o aut
respectivO, quo seth rubricado polo juiz e assinado por êle, pelos pe.i
ribs, partes e testernunlias, inencionando-se as investigaçöes feitas
os quesitos, respostaS e tudo quanto houver ocorrido;

5) Se, no mesmo dia designado para o exame, Os peritos nã
puderern formar JUIZO e aJ)reSefltar resultado completo de suas irivesti.
gacOes, ser_ihes-i concedido, para êssc fim, urn prazo não exceden.
te de dez dias;

6) o exarne seth julgado pot' seutenca, ouvido o Ministér.io P11.
blico;

7) (Ia decisão final caberii apelacão para uma das Câlnara!
Criininais do Tribunal de Apelação, observadas as formalidades esta

belecidas para Os recursos de pronüncia.

§ 2.1 Para o urn do verificar a incapacidade mental, observarJ
se-a, corn as alteraçOes necessaries, o processo estabelecido nos art
gos 222 e seguintes, a respeito dos juizes vitalicios.

§ 3.'Instruirâ 0 processoi o juiz de direito, que ordenarã se
inicio ex-officio, por fôrça do representacSo de autoridade estadua
conipetente, at requerimento da parte on do Promotor de Justica.

Caberá recurso da decisão final nos terrios do inciso 7 do
1 ., dêste artigo.

Art. 247. 0 funcionârio que se julgar corn direito a aposem
tadoria e pretender gozar de seus henefIcios, deverá requerê-la
Secretário do Interior, instruindo o ipedido, corn a certidäo de tempd
de servico.	

I
Parágrafo Onico. Não serão recebidas as peticOes de aposent

doria scm o imediato reconhecimento da firma por l tabeliSo, que da
sua íé de ter visto Os signatários lançarem as suas assinaturas.

Art. 248. 0 tempo de servico seth provado por cerlidSo fo

necida pela Secretaria das Finanças, mediante requerimento do fu
cionário, quando êste tiver assentarnento em fôlha.

Parágrafo 1nico. Caso não exista, na Secretaria das Finan'
^jassentarnento do funcionsrio requerente, o tempo de serviço pole

ser provado por certidão fornecida pela reparticãO, onde servir
houver trabaihado.

I
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Art. 249. Ocorrendo qualquer das hipOteses previstas nas le-
tras a, b, c, e d do § 1.0 do artigo 239, poderãl o Govêrno, es-officio,
determinar quo se proceda a apuração do tempo de servico do fun^
cionario e que se processe, em seguida, sua aposentadori!a.

Art. 250. iCompete privativamente ao Governador do Estado
conceder e determinar a aposentadoria do !uncionário, em seguida
A qual se expedirá o respectivo titulo, de que deverão constar o dispo.
sitivo legal em que se fundar, o tempo do serviço pOblico do funcio-
rio aposentado e os vencimentos a que terá direito.

Art. 251. Os vencimentos da aposentadoria serão calculados
tomando-se por base os do cargo em cujo exercicio estiver o fiincio'-
nário, ressalvadas as excecOes legais.

Art. 252. 0 funcionário perderá as vantagens da aposentia-
doria nos seguintes casos:

a) se aceitar outro emprêgo remunerado;
h) quando, por sentenca passada em julgad'o, for condenado

pot' crime praticado no efetivo exercicio do cargo desde que a pena
imposta importe a perda do mesmo.

TITUIO TERCEIRO

Corn peléncia e airibuiçöes

CAPtTUIJ) I

Disposic6es perais

Art. 253. Acompetência do juizo ê' determinada, em matéria
civil e criminal, polo prescrito nas leis e códigos respectivos.

Art. 254. A Jurisdic5o dos Juizes e Tribunais do Estado não
compreende as causas que ia Constituição e as leis reservain a outros
JuIzes e Tribunais.

Art. 255. As disposicbes desta lei, sôbre rnatéria do compe
tência, não excluem outras artibuiçOes dadas aos funcionários judi-
ciais pela legislação federal e pela estaduei1.

Art. 256. As autoridades Judiciãrias negarSo efeito as leis e
decretos do Poder Legislativo, aos atos, decisOes, decretos e regula..
mentos do Poder Executivo e aos atos e deliberacOes das Preleitu-
tas Municipais, maiiifestamente contrários a Constituição e as Leis.

CAPITULO II

SECAO PRIMEIRA

Tribunal de Ape/a çdo

Art. 257. Compete ao Tribunal de Apelaçao, era Câmaras reu-
nidas:

1) eleger o seu Presidente e Vice,.Presidente e dar-ihes posse;
2) processar e Julgar 0 Governador do Estado e seus Socretá-.

rios, nos crimes comuns, e os Juizes do Direito, os Juizes Municipais,
o Procurador (ieral do Esfado, o Sub-Procurador Geral o Advogado
Ceral do Estado e o Chefe do Policia, nos crimes cornuns e do res

4
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ponsabilidade, exceto a forrnacão de culpa, ate	 pron1flcia, inclusi-

ve, a quai competira as CAmaras Criminals corn recurso vo1untrio;
3) conhecer din competêflCia de coda urna dos Ginaras a de..

cidir sObre ela;
4) julgar as suspeicöeS postas aos Desembargadores, nos fel-

Los da competêflCia do Tribunal, em Cãmaras reunidas;
5) processar e julgar a reforma dos autos perdidos e outros

incidentes qtie Ocorrerem em processOS perante ela pendentes;
6) punir discipliflarmellte os Juizes, advogados e empregados

de justica;
7) a requerimento da parte ofendida, mandar riscar as ca-

iünias e injürias encontradas em autos sujeitos no seu conhecirncnto,
punindo o autor, de acôrdo corn a lei penal;

8) averiguar e dcclarar a incapacidade fisica ou mental dos
Desembargadores e dos Juizes de Direito, bern corno a perda de seus
cargos, por motivo de incompatibilidade, nos termos do art. 205;

9) processor e julgar os exames de invalidcz dos Deembar-
gadores e JuIzes de Direito para. aposentadoria

10) decidir os recursos interpostos em matéria sujeita ao seu
conhecimenlo dos (lecisocs do Presidente (10 Tribunal;

11) dar pO4SSC ao Governador (10 Estad.o;
12) processar o aba:ndono de cargo pelos Juizes de Direito;

13) processOr e julgar os recursos interpostos dos decisOes do
Conselho iDisciplinar, i inpondoi multas ou a Pena de preteriçSo;

14) elaboroir o seu regirnento iiierflo, organizar a secretafia e
mais servicOs auxiliairs, e propOr 00 Ioder LegislativO a criação ou
supressSo de enipregos e lixa(;ão dos ven'cimentos respcctivos;

15) indicar oo Gtvêrno o nome do Juiz de Direito mais an-
tigo, para nomeação de I)eseinbargador, e, para promo(;So, o miais
antigo de entrância imediaLimelite inferior, bein comO org'arli/ar a
lista de merecimentO porn se preencherern vagas de J.uiz de Direito
e do Desembagudor.

10) resolver, pelo volo de dois têrços dos Juizes efetivo, sô
bre a rernoçSo fOrcada dos Juizes de Direito, por fOPça de interésse
pUblico, considerada a fraçao no côrnputo do têrço;

17) a pedido do interessado, conhecer do denegacão da ii-
conga emanada do Presidente e cassar as que por êste forern concedi-
das, reunin'to-se, porn tal urn, em sessSo que pode ser convocada pelo
Vice_Presidente, poe provoca(;ao de qualquer Desembargador, do
Procurador Geral oii do requcienle;

18) conceder licenca, por prazo excedente de urn MKaos
seus membros, e, p01' prazo excedente de urn ano, aos juizes e aos
serventãricys quc sao irnediataniente subordinados ao Tribunal;

19) organizar 0 concurso Para os cargos de Juizes;
20) nos termos do Constitui(;So, decidir sôbre a inconstitU-

cionalidade din lei ou de atos do Presidente da HepOblica (Const. art.
96);

21) exercer as demais atribuicöes que the sãs ou the forern
conferidas por lei ou regularnento ou quo decorrerel.i da Constitui-
cáo.

Art. 258. Compete As Câmaras dvis Reunidas:
1) processar e julgar, originariamente. as açOes rescisáriaS

do sentença, salvo Os acordOos do Suprenio Tribune! Federal;
2) processar e julgar os recursos de revista em matérla civet;
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3) processar e julgar os m andados de segurança em ma1érjcivel, nos casos do art. 145, III, do Cod. Proc. Civil;
4) proces	 e julgar agravos interpostos do decisão do Presi_

dente do Tribunal, quando nSo adniitjrein recurso de revisfa;5) exercer outras atribujcoes que limes são ou ihes forem con_feridas por lei.

Art. 259. Compete a cada uma das COmaras elvis:
1) processar e julgar Os agravos, eartas testenIufi1Ovejs e ape-lacöes civels dos decisOes des Juizes dc Direjto e dos Juizes Muj(!j_pais.
2) processor e julgar os agravos das decisöes do Presjdentedo Tribunal sObre renOncia de qualquer recurso em matéria civel;3) processar e julgar os agravos das decisOes dos reLitoresque, de piano, resolvereni sôbre cabimejito do ewbargos
4) processar e julgar, corn a presença da rnaioria de seusJulzes, (A embargos opostos aos seus acórdOos;
5) decidir, em matér.ja civet, OS confljtos de jurisdiçao entreas anforidades judicjOrja 5 ou entre estas e as administrativas, salvo

os que surgiremu entre as.autorjdades estaduals e as da UniOo, ou en-tre aquelas e as (10 outro Estado;
6) proicessar e juigar a reforma dos autos perdidos, as habili.

tacOes incidentes, as suspeicoes postas aos Desembargadores e Juizesdo Direito, nos feitos da comnpeténcia do Camaro, além de outros in_
Cidentes que ocorrerern nos autos pendentes de seu conllecj iliento;7) exercer, nos autos sujeitos ao sea coin hecimento as vtri.buiçocs de quo trata o artigo 257, as. 6, 7 e 10;

8) julgar os agravos das decisOes da Junk. Cornercjai, nogan_do ou admitimido 0 dep6sjt ou registo de inarcas do indOstria e comércio, ou cassando matricula do comnercjante
Art. 260. Compete As COmaras Criminals Reunidas:
1)

organizar a usIa dos Juizes de Direito pela ordem de sna
antiguidade e revé_la anualriiente assim como decidir as reclanma_I çOes que lhes forem apresentadas;

2)
org Direito;

anjzr as tabelas das sub stituicoese dos Juizes de	 dos Desembagadores
3) processar e julgar os recursos de revista em matéria cii-Zflinal;
4) processar e julgar os recursos de revisao;5) exercer as demais atribuicoes que Ihes são ou forem con_feridas por lei.

Art. 261. Compete a cada uma das Comissöes Criminals;1) format a cujpa, ate a pi'oflt'mfleja inclusive, nos processoscrimes C OY julgarnent0 competir ao Tribunal;2) conhecer origiflarjam	 dos pedidos de "habeas corpus".Um
e, em grau do recurs0 necessárjo ou voiuntOrio, de todas as decisOesos rnesrnos, dispensando o compareciniento dos réustres, caso 0 julgue dispensOvel;	 oti deteri..

3) processor e julgar Os recursos e apelacoes criminais4) processor e julgar os pedidos de reducao de Pena, nos au-tos em que hoiuver proferido a Ultima sentença, e pronunciar a pres..crlcOo da acSo ou da co ndenacso, nos feitos que tiverem sido subme..tidos ao conhecimento do Tribunal e que não houverem descldoi ainstead0 inferior;



5) aplicar a pena legal ou absolver o réu, na conformidade
dos casos previstos pelo decreto-lei federal nIlmero 167, de 5 de ja
neiro de 1938;

6) decidir os conflitos de jurisdicão levantados, em rnateriai
criminal, entre as autoridades a que se reere o artigo 259, numero a;

7) processar le julgar a reforma dos autos perdidos, as sospei-
çöes postas aos flesembargadOres e Juizes de Direito, nos feitos da
conipetência da Camara, além de outros incidenteS que ocorlerern
em autos pendentes de seu conhecirneflto;

8) procesSar e juigar as apelacöes interpostas das decisöeS do
Juiz de Menores;

9) exercer as atribuicöeS de que tratam os ns. 6, 7 e 10 do
art. 257.

10) processar e julgar as apelacöes da Justica Militar de 1.'
instância.-Art. 262. Compete ao Presidente do Tribunal de ApelacaO:

1) dar posse aos Desembargadores, Procurador Geral do Es
tado, Juizes de Direito, Juiz de Menores, funcionárioS da Secretarial,
oficiais de Justica e demais funcionáriOs do Tribunal de Apelacão;

2) conceder e cassar as liccncas que por esta lei ihe sãa atri
buidas;

3) cassar as licencas concedidas pelos Juizes de Direito, s
delas resultar prej.uizo para o servico pñblico;

4) presidir as sessOes do Tribunal, tanto as de Câmara:s Reu
nidas como as de eada uma delas, dirigindo os trabaihos, proponth
as questöes e apurando o vencido;

5) exercer o voto de desempate, nos casos legais, relatar a
peticöes de "habeas corpus" de reducão de pena e de desaforamenti
de julgamentoS, e votar nos concursOS para os cargos de Juiz 	 di

Direito;
6) inanter a ordem nas sessOes, fazendo sair os que a pertur

barern on prendendo_cis afim de as remeter ao Juiz competente pail
o processo, depois de lavrado o respectivo auto pelo Secretário di
Tribunal;

7) suspender os acivogados e solicitadreS, no caso do art. 3
do dec. n. 22.478, de 20 de fevereiro de 1933, e comunicar a Orde
dos Advogados as dernais faltas cometidas, nos termos do art. 30 d
citado decieto, scm prejuizo , das penas de advertência e expulsão d
recinto

8) mandar instaurar contra o advogado da parte on solici
tador que retiver autos a competente acão criminal, se a retenc5o
prolongar por mais de trinta dias depois da suspensão;

9) distribuir os feitos pelos Desembagadore e designarth
substitutoS;

10) assinar, corn os Desembagadores, os acordäos;
11) expedir, em seu nome e corn sua assinatura, as order

que nao dependerern de acórdão on não forern da competêneia d
Juiz relator;

12) mandar coligir docurnentos e provas para verificacão d
responsabilidade e dos crimes comuns cujo proceSSo e julgameni
pertencerem ao Tribunal;

13) conviycar sessöes extraordinárias em todos os casos
que o servico publico o exigir, e especialmente para o primeiro di
util, quando, por qualquer circunstância, o feito deixar de ser in
gado no tha designado, se da demora resultar prejuizo;

uip razer a escala Uas férias dos Desernbargadores e JuIzes
da Capital;

15) renovar as provisOes de advogados, nos casos en que a
lei 0 permitir;

16) conhecer dos pedidos de licenças dos JuIzes de Dircito,
do de Menores, dos Juizes iVtunicipais, dos escrivães, dos seus ascen-
dentes, irinãos, cunhados e sobrinhos para casar coin viáva on orä
dii coinarca ou térmo em que os aludiuos funciondrios tiverem exer-
cicio;

17) abrir, nurner,ar, rubricar e encerrar os livros destiiiados
a(y Tribunal e a sui Secretaria podendo, para a rubrica l, usar de dram-cela;

18) exercer as funcoes de corregedor das justiças em lodo o
Estado, competindo-Ihe as mesmas funçoes do Couselho Disciplinar;

19) irnpOi penas disciplinares aos fuiicioiiarjos dii Se(-reta-.
na, aos Juizes e lullcionários da primeira insâneia, por faltas averi-
guadas em processos sujeitos ao scu conhecimento;

20) coligir documentos e provas par provocar a ação do Con_
seiho Disciplinar dii Magistratura, convocá_lo e presidir as suas ses
SOes;

21) providenciar sôbre a publicacao dos trabaihos do Tribu-nal no órgSo oficial e em foihetos;
22) processar e julgar:
a) a renüncia dos recursos interpostos para o Tribunal on

para qualquer das Cãmaras que näo tiverein tido' preparo oportuno;
b) as suspeicOes postas aos funcionãnios do Tribunal;
c) as desistêncjas manifestadas antes da distribui(;ão;
d) os recursos de inclusSo e exclusão de jurados e quaisquer

outros que para des Se interpuserem na forma da lei;
23) conceder fiança;
24) presidir aos concursos de Juizes de Direito;
25) rerneter mensalmente as Secretaruas do Interior e das Fi-nanças, corn 0 seu "visto", as fôlhas de pagamento dos Desemharga_

domes e funcionárjos do Tribunal;
26) conhecer das petiçOes de recurso extraordinário a man..

dã-lo tomar por têrmo, resolvendo as incidentes suscitados, tendo em
vista a jurisprudêncja do Supremo Tribunal Federal;

tura;	 M27) presidir as sessöes do Conselho Disciplinar da agistra..

28) tomar parte no julgamento das causas em cujos autos,
antes de empossado no cargo de Presidente, hoiuver pôsto sen "visto",
coma revisor, on, corn 0 relator, lançado o seu relatório on declarad
que o fará verbalmente, sendo o julgamento presididcs pelo seu subs-
tituto;

29) relatar os conflitos entre Câmaras on Desembargadores
do Tribunal;

30) relatar os processos de remoção compulsória dos Juizes
de Direito;

31) relatar as questöes submetidas ao Conselho Disciplinar
da Magistratura;

32) convocar os Juizes de Direito que devaim substituir os
Iesembargadores;
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5) aplicar a pena legal on absolver o réu, na conforrnidade
dos casOS previstos pelo decreto-lei federal n(rnero 167 de 5 de a1

neiro de 1938;
6) decidir Os conflitos de jurisdicão levantados, em materia

criminal, entre as autoridades a que se reere o artigo 259, ndxner,j 5;
7) processar e julgar a reforma dos autos perdido's, as sspe1.

çöes postas aos flesembargadOreS e Juizes deflireitO, nos fdllus da
competênciw da Câmara, alérn de outros jncidentesqUC ocorierein
em autos pendentes de scu corihecimento;

8) processar e julgar as apelacOes interpostas das decisoes do
Juiz de Menores;

9) exercer as atribuicöes de que tratam os ns. 6, 7 e 10 do
art. 257.

10) processar e julgar as apelacöes da Justiça Militar	 de 1.'

instâflCia.Art. 262. Compete iao Presidente do Tribunal de Apela(;ão:
1) dar posse aos DesembargadoreS, Procurador Geral do Es

tado, Juizes de Direito, Juiz de LMenores, funcionãrioS da Secretaria
oficiais de Justica e demais funcionáriOS do Tribunal de Apelacão;

2) conceder e cassar as licencas que por esta lei ihe sã> atri
buidas;

3) cassar as licencas concedidas pelos Juizes de flireito, s
delas resultar prejuizo para o servico piblico;

4) presidir as sessöes do Tribunal, tanto as de Câmaras Reu
nidas como as de cada uma delas, dirigindo os trabaihos, propond
as questOes e apurando o vencido;

5) exercer o voto de desempate, nos casos legais, relatar
peticöes de "habeas corpus". de reducão de pena e de desaforameni
de julgamentos, e votar nos concursos para os cargos de Juiz	 d

Direito;
6) manter a ordem nas sessöes, fazendo sair os que a pertul

barern ou prendendo-Os afim dc os rerneter ao Juiz competente par
o processo, depois de lavrado o respectivo auto pelo Secretário d
Tribunal;

7) suspender os a€ivogados e se.1icitadres, no caso do art.
do dec. n. 22.478, de 20 de fevereiro dc 1933, e cornunicar i Orde
dos Advogados as demais faltas cometidas, nos termos do art. 30
citado deci'eto, sem prejuizo , das penas de advertência e expuisdo d
recinto;

8) mandar instaurar contra o advogado da parte ou solic
tador que retiver autos a competente acão criminal, se a retenc5o
prolongar :pe.r mais de trinta dias depois da suspensão;

9) distribuir Os leitos pelos Desembagadores e designarlh'
ubstitutos;

10) assinar, corn os Desembagadores, os acórdãos;
11) expethr, em seu nome e corn sua assinatura, as ordei

que nao dependerem de acórdão , ou nao forem da competência
Juiz relator;

12)mandar coligir documentos e provas pare verifica(:So
responsabilidade e dos crimes comuns cujo processo e julgarnen
pertencerem ao Tribunal;

13) convocar sessöes extraordinárias em todos os cases
que o serviço publico o exigir, e especialmente para o primeiro d
util, quando, por qualquer circunstãncia, o feito deixar de ser
gado no dia designado, se da demora resultar prejuizo;

14) fazer a escala das férias dos Desembargadores e Juizer
dii Capital;

15) renovar as provisöes de advogados, nos casos ciii que
lei 0 perinitir;

16) conhecer dos pedidos de licenças dos .Juizes de Direito,
do de Menores, dos Juizes Municipais, dos escrivdes, dos SCUS ascen-
dentes. irmãos, cunhados e sobrinhos para casar corn viüva on ori
da coniarca ou térmo em que os aludiuos funcie.ndrjos tiverem exer.
cicio;

17) abrir, numerar, rubricar e encerrar os livros destinados
ao Tribunal e a sua Secretaria podendo, para a rubrica, usar de chan-
cela;

18) exercer as funçöes de corregedor das justiças em todo o
Estado, competindo-ihe as mesmas funçOes do Conseiho Disciplinar,

19) iinpOr penas disciplinares aos funcioii5rios da Setieta_
na, aos Juizes e Iuncionários da primeira instância, por faltas averi-
guadas cia processos sujeitos ao seu conheciiiiento;

20) coligir docurnentos e provas pare provocar a acSo do rCon_
seiho Disciplinar da Magistratura, convocá-lo e presidir as sues ses
söes;

21) providenciar sôbre a publicaçao dos trabaihos do Tribu-
nal no 6rg5o oficial e em folhetos;

22) processar e julgar:
a) a renhncia dos recursos interpostos para o Tribunil ou

para qualquer das Cãmaras que nSo tiverern tidu preparo oportuno;
Ii) as suspeiçOes postas aos funcionários do Tribunal;
C ) as desistências manifestadas antes da distribuição;
(I) os recursos de inclusSo e exclusao de jurados e quaisquer

outros que para des se interpuserem na forma da lei;
23) conceder fiance;
24) presidir aos concursos de JuIzes de Direito;
25) rometer mensalrnente as Secretarias do Interior e des Fi-

nanças, corn 0 seu "visto", as fôlhas de pagamento dos Desembarga,
dores e funcionários do Tribunal;

26) conhecer das petiçöes de recurso extraordinário a man-
dá-lo to'mar por têrmo, resolvendo os incidentes suscitados, tend0 em
vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;

27) presidir as sessöes do Conseiho Disciplinar d'a Magistra..
tura;

28) tomar parte no julgamento das causas em cujos autos,
antes de empossado no cargo de Presidente, h( yuver pôsto sen "visto",
comb revisor, on, corn 0 relator, lançado o seu relatório on declarado
que o fará verbalmente, sendo o julgamento presidido pelo sen subs-
tituto;

29) relatar Os conflitos entre Câmaras on Desembargadores
do Tribunal;

30) relatar Os processos de remoçãy compulsória dos Julzes
de Direito;

31) relatar as questöes submetidas ao Conseiho Discii,linar
da Magistratura;

32) convocar os Juizes de Direito que (levam sribstituir 	 Os
Desembargadores;



- 54 -

- 55 -

33) julgar os recursos c riminals dos decisOes dos Juizes infeniores;
34) juigar: a) as contravencoes infracoes de posturas, dctermos de bem-viver e dc s,egurança e os crimes cuja pena nao ex

ceder de seis meses de prisão •cclular, corn multa ou sern cia; b)os crimes que flSo sejam da competêncja do Tribunal do Jun on deOutros órgSos judiciirjos especiais;
35) nos termos que fore.m isedes de (Oflarcas de prinie j ra esegundaentrãncia, preparar os processos relatjvos as infracôes cri-Ininais do n. 5, letra "a";
36) processar e julgar as susp ei(;Ses dos Juizes Municjpajs edos de Paz, e julgar as dos outros empregados do justica da cornarca,têrmo ou distrito;
37) processar os recursos interpostos para o Tribunal de Ape-lacão, quanto aos atos que devam ser praticados na instãncja in-ferior;
38) processar e juigar todas as causas civeis, exceto, nas co-

rnarcas de terccira e quarta cntrãncia, os feitos da alcada do JuizMunicipal;
39) julgar todas as causas fiscals on outras que, por lei, ihecompetirein privativamente;
40) proferir os despachos dc que cabe recurso, rias causasciveis de valor excedente dc dez contos de His, 

p reparadas pelosJuizes Municipais dos ternios anexos, na forma do art. 268 n. 2;41) conceder prorrogacao de prazo, ate urn ano, para a ten-minacao dc inventárjo;
42) autorizar a venda dc bens de menores, na forma da lei,e suprir-Ihes o consentirnento para a venda dc hens 

dc sen asoen-dente a outro descendente;
43) praticar, na sua comarca, todos os atos da competênciado ,Juiz de Menores;
44) conceder cartas de ernancipaçao e suprimenfo de idade;45) suprir o consentimento dos pais e tutores, curadores einterditos, para o casamento dc menor ou órfSo;
46) suprir o con sentjmento do marjdo e da muiher, para aVenda de bens, nos casos prevjstos pelo Código Civil;47) nomear tutores e duradoresaos órfSos e interditos aos,ausentes, aos nascituros e a herança jacente, e removê.ios, porgêndja ou quando procederem dc	 negli.modo l flC Q nven jente tanto em re-lacSo aos bens como no tocante as pessoas dos órfSos ou incapazes;48) orclenar a entrega dos hens de 6rf5os e ausentes;49) nornear curador a lute e o es pecial, nos termos do art.387 do Código Civil, dispensando aquelnor o Promotor de Justiço;	 e nos feitos em que funcjo-

50) julgar os 1ecurs05 das decisöes dos juizes inferiores, asquajs contenliann imposiçao de penas disciplinares;51) convocar o juri e presjdjrJhe as sesses, em todos osterrnos da comarca;
52) proceder anualmente ao alistamento dc 

jurados e a re-visSo da lespectjra li st', mediante escolha pon pessoal conhecimen..to on informes fi dedigno5, nos termos do art.167, de 5 dc Janeiro de 1938; 	 10, do Decretoiej
53) sorfear os jurados para cada reunião •54) conceder "habeas-corpus" exceto nos casos dc pris0decretacla pelos Secretänios de Estado e pelo Chefe de Polfcja.55) conceder fiança;

33) conhecer das reclama(;Ses contra a exigência (Yu perce_
pçio de dustas ou salários indevidos ou excessivos por funcionrios
do Tribunal e, nos casos submetidos ao seu julgarnento, por Juizes
on funcionários de qualquer categoria, ordenando as competentes res
tituicöes e impondo as penas cominadas em lei;

34) recorrer ex-officio:
a) obrigatoriainente, para o Supremo Tribunal Federal, juan-

do o Tribunal de ApclacSo, ou qualquer de suas Câmaras, corn funda-
mento em disposicão ou principio constitucianal decidir contrarla-
mente a leil,cederais ou a decretos on atos do Govêrno da União;

h) facultativamente, quando ocarrer diversidade de interpre
taçSo definitiva de lei federal entre Tribunals de ApelacSo de Esta-
dos diferentes, inclusive do Distrito Federal ou dos Territérios, on
entre urn dêstes Tribunais e o Supremo Tribunal Federal on outro
Tribunal Federal, e nos casos do art. 101 n. II n. 2 letra "h" da
Gonst. Federal;

35) prestar inforrnacôes ao Supremo Tribunal Federal, quan-
do requisitadas, em habeas corpus;

36) receber, mandar tornar por têrrno on ajuntar aos autos o
compromisso arbitral e ordenar a rernessa dos mesmos autos ao juI_
zo arbitral, quando feito o pedido antes da distribuiçao;

37) assinar cartas de sentencas e mandados executivos;
38) promover ex-officio o processo para verificaçSo da inca-

pacidade do Desembargador, do Juiz de Direito e do Juiz dc Meno..
res;

39) exercer as funcöes de corregedor permanente da Secre-
taria do Tribunal e velar pela arrecadac5o dos direitos fiscais nesse
departamento;

40) organizar e fazer publicar, ate o mês de main dc cada
ano, relatório do servico judiciãrio do Estado;

41) remeter ao Departamento Estadual de Estatlstica os da-
dos de estatistica forense que ihe forem enviados pelos juizes de di-
reito;

42) corresponder-se corn as autoridades em nome do Tri-
bunal;

43) decithr da admissibilidade ou inadmissibilidade de re-
curso de revista;

44) decidir cla admissibilidade ou inadmissibilidade de re-
curso extraordinário;

45) exercer os atos não especificados neste artigo, decor-
rentes de disposicöes legais, regulamentares on regimentais.

SECAO SEGUNDA

JuIzes dc Direilo

Art. 263. Compete aos Juizes dc Direito:
1) proferir o despacho de pronñncia on impronñncia nos

crimes comuns; absolver desde logo o réu, quando se convencer da
:existência de justificativa ou dirimente, recorrendo "ex-officio"
desta decisSo;

2) executar as sentencas do juri;
3) processar e julgar os Juizes de Paz, Promotores de Justi-

ça, adjuntos e mais funcionários pdblicos, nos crimes de responsa-
bilidade;
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27) prover interiflafl1ente Os 
lugares de PromOtOr de Just- 	 50) comunicar ao Secretário do Interior e ao Presidente do

Tribunal de Apelacão as licencas que concederern, e ao Procui'acjox
a, adjuntoS e demais funciOflarlos de justica do seu juizo, pelo pro 	

Ger, as concedid:as aos mernbros do Ministérjo Páblico;
51) fiscalizar o pagarnento dos impostos ,e selos;máxirno de urn ano;

28)
nomear os oficiais de justica do juizO, exceto quando re-	

) abrir, numer, rubricar e encerrar os iivros dos serven-
munerados pelos cofreS estaduaiS radores, sindicOS,	

rn
liquidata	 tuários do juizo, podendo designar para a rubrica urn dos escrivães

29) tornar conta aos tutoreS, cu
as associacöes ou corpOracöes pias

rios c liquidantes,	
, quando iho	 r	 do civet, a que	 delegará essa	 i'funcao flOS ternios de ahertuca lava-

ou a rnaiorla dos associadOs	
dos Jul-	

dos nos respectivos livros;
requeira a diretoria 53) reineter ao Departarnento Estadual de EstatIstica Os da-

30)
culnprir e faZer cumprir as requisicoes legaiS	 dos söhre 0 movirnento civet e criminal da coinarca;

zes e TribuflaiS federais e locais

	

ivãe S de notas para terem des-	 54) nas cornarcas de p1'iIIeira e segunda entrãncia, abrir
31) conceder licenca aos escr	 r e encerrar Os livros dos Comerciantes, ordenar 0 registo detas dois livros, além dos de registrO e de procuracö

	 rubrica

	

es, quando o exi-	
cornerciais; formar a culpa nos crimes comuns e preparar os

gir o acñmulo de trabaiho em seus cartorios;	 em-	 processos para julgarnento.advogadoS e
32)

impOr penas disciplinares aos JuIzes, 	 55) exercer Os atos flãO especificados neste artigo, mas de-
pregados de justica de sun conarca;

33) a requerirneflto da parte ofendida, mandar riscar as	 correntes de disposiçOes legais, regulainentares ou regimentals.

	

os sujeitos ao seu conheci- 	 Art. 264. Na comarca de Belo Horizonte, as atribuiçöes con-
calünias e injürias encontradas em aut a lei penal;	 feridas aos Juizes de Direito do Estado serão exercidas por distri.
mento, punindo OS autoreS, dc acôrdo corn 

34)
dar aos Juizes inferiores e aos empregados de justica da

	 biiçSo	 entre OS seus Juizes, rcspeitada a eparac5o das varas

	

o born desenipenho de seus	 €iveis e criminais.
cornarca as instrUcOes neceSSárias para 	 § 1. ' As causa civeis e outras atribuiçOes referentes a ma-
deveres;-

35)
rever, em correlca0, os feitos e livroS findos, punindo,

	

	 teria civel serSo distribuidas igualmente entre os três Juizes do civet.
§ 2.0 As causas crirninais e outras atribuiçöes relacionadas

na forma da lei, os que achar em culpa;	 corn o juizo criminal serão distrjbu jdas entre os dois Juizes do cri-
36) conceder licenc:as de sun atribuicao; 	 Ric. 0 Juiz de Direito, prolator do despacho de prontincia, presidi-
37)

dar posse aos Juizes Municipais e aos de Paz, nos pro- ra o julgarnento da causa pelo jun.
motores de justica, aos adjuntOs e demais funcionáriOS de justica, da

	
§	 As causas em que intervierem, como autores, réus, as-

cornarca; testemunhas faltosaS ou desobediente5 corn a	 sistentcsou opoentes, o Estado de Minas Gerais, a Uniäo Federal, ou
38) punir as

multa de 100$000 a 200$000 on corn a prisSo de 3 a 10 dias;	 de Belo Honizonte, inclusive OS executivos fiscais, mci-

39)
ordenar as diligênciaS nccesSáriaS para a punicãO dos 	 demn na competência de urn dos Juizes do civel, conforme a pessoa

que forern achadoS em culpa, em autos on papéiS sujeitos ao .seu co-	 jiinidica do direito pñblico nelas interessada, competindo ao Juiz de
nhecimeflto, impondo a pena disciplinar convefliente on determiflafl 	 Direito da terceira yam civet as causas em que for interessado o
do a remessa, iao Ministério PiThlico, dos documentos necessãrioS, 	 Estado do Minas Gerais, ao da segunda vara as em (U intervjer a
para êste prornover a responsabilidade do culpado; 	 UniSo Federal, C ao (Ia primeira vara as em que for panIc o muni-

40)
ordenar, 'ox-officio" on a reqUerimfleflto da parte, as di- 	 cipio de Belo Horizonte.

ligências legais neccssárias pam a retificacSo dos procesSos crimi-
	

§	 Compete, privativamente, ao Juiz de Direito da primei.
nais e esclarecimento da verdade, nas questSes sujeitas ao seu 

CO.	 Fa vara civel:
a) exercer as atribuiç,es definidas no artigo anterior, ns.nhecimento;

41) proceder ao inventário dos hens vagos ou de ausentes; 	 27 ("salvo promotor e adjuntos", 28, 31, 37, 48 e 52;
42) abrir e executar os testamentOS, tornando conta aos tes-

	

	
b) resolver as reclarnacOes e dávjdas suscitadas por atos dos

tabeliSes e oficiais dos registos;tamenteiros
43) resolver as reclarnacöeS relativas a atos dos tabeliiies, 	

c) tomar conhecimento e prover a respeito das reclamaçöesoficiais dos registos, escriv5es e demais funcionáriOS, nos casos per- 	 proonadas por atos dos escrivaes e demais funcionánios do seu
mitidos em lei ou regulamento;	 -	 juizo;

44) executar as sentencas civeis que proferirem 	 d) remeter, mensalmente, as Secretarjas do Interior e das
45) executar as sentencas proferidas pelo Tribunal superior;

46) em janeiro ide cada ano, remeter ao Presidente do Tn- 	 Finanças, COfli o seu "visto", a fôlha organizada no Palácio da Jus-

bunal de Apelacão relatório do estado da administracSO da justica na 	 tica, para pagamento de vencimentos, na forma do art. 198,
dis	 letra "C";

	

comarca, no qual exponham as diividas e difiduldadeS encontra 	
e) determjnar a pOca das férias dos serventuários auxiiia-

na execucSo das leis e regularnentOS; 	 res da justiça da Capital.
47) substituir os DesernbangadOreS	 § 50 

Aos três Juizes das varas civeis compete:
48) averiguar a incapacidade fisica on moral dos funcio- 	

tigo	
alternativamente, exercer as atnibuiçoes definidas no

nários de justiça da com:arca; tigo antecectente, ns. 35, 46 e 54, quanto a estatistica cIvel;
49) exercer as atribuic5es que flies sac' conferidas pela le- 	 b) cumulativarnente:

gislacão federal sôbre o Registo Torrens;

ar-
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1)
exercer as atribUicöes de nomear tutor e 9urad?r_aoS or-

taos e interditos, fora dos autos de inventarlO, de interthcaO e de

presta(:aO de contaS;
2)

proceder a arrecadacãO e liquidacaO dos hens vagos e

ausenteS
3) abrir testamentoS cerradoS, cabendo a respectiVa execu-

çao ao que for competente para 0 invefltário;

4) exercer as atribuicOes definidas no artigo anterior, ns.
34, 38, 39 e 51;

5) conceder licencas ao Promotor de Justica da vara respe-
etiva e prover o cargo interinamente.

§ 6.° Compete, privativamente, ao Juiz da primeira vara
criminal prover interinalnente os lugares de oficiais de justica e es-
crivães do juizo criminal, pelo prazo maximo de urn ano.

§ 7. 1 Aos Juizes das varas crimirlais compete, antes dos Jus-
7es do civel ou dos Juizes de comarcas do interior, substituir os

esernbargadOres das Câmaras Criminals do Tribunal de Apelação.
§ 8. 0 Aos Juizes das varas crirninais compete:
a) alternativamente, exercer as atribuicOes definidas no ar-

tigo anterior, us. 35, 46 e 54, quanto it estatIstica criminal;
b) cumulativamente:
1) fazer a correcão dos servicOs de registo civil, rubricar os

livros, processar e julgar as juslificacOes e impor as sancOes perti-
nentes S matria, dc acOrdo corn as leis e regulamentOs federais;

2) exercer as atribuicOes definidas no n. 21 do art. 263,
no caso de ter sido a falta dlsciplinar cometida nos servicos atinen-
'tes a sua vara.

Art. 265. Na cornarca de Juiz de Fora, as atribuicöes con-
feridas aos Juizes de Direito do Estado serSo exercidas por distri-
buiçSo entre os seus Juizes, respeitada a separação das varas civeis
e criminal. As cdusas cweis e outras atribuices referentes ,â ma-
téria civel serSo distribuidas igualmente enire os dois Juizes do
cIvel.

§ 2.° As causas criminals e outras atribuiçOes relacionadas
corn o Juizo criminal caberSo ao Juiz da vara criminal.

§ 3.° Compete, privativamente, ao Juiz da primeira cIvel:
a) exercer as atribuiçOes referidas no § 4•0, letras "a", "b"

e "c" do artigo anterior;
b) pralical', na comarca, todos os abs da competência do

Juiz de Menores;
c) atestar, para efeito de pagamento de vencimentos, o exer-

cjcio do escrivSo do crime.
§ 4.° Aos dois Juizes das varas civeis aplicam-se as disposic6e3

do § 50, letras "a" e "If', do artigo anterior.
§ 5.° Ao Juiz da vara criminal compete, privativamente:
a) fiscalizar o serviço do registro civil na comarca;
b) exercer as atribuicOes definidas no n. 21 do art. 263,

quando a falta disciplinar tenha sido cometida nos servicos atinen-
tes it sua yam.

SECCAO TERCEIRA

Juiz de Menores

Art. 266. Compete ao Juiz de Menores:

1) ordenar a aprecnsSo dos nuenores abandonados ou delia-
quentes e o sen depósito em estabelecimento destinado ao recoihi-
tnento :provisOrio, providenciando sObre sua guarda, educação e vi-
gilOncia;

2) ctepois do necessário exame, deterrninar a internação em
estabelecimento apropriado, para o tratainento especial convenien-
te, dos menores abandonados ou delinquentes que sejam epilSticos,
surdos-mudos, cegos, alcoOlicos, ou que sofrerem de qualquer forma
de alienaç5o mental que os iniba de receberem a acSo dos proces-
sos educativos;

3) processar e julgar o abandono do menor ndo reclamado
em tempo, mediante forma Sumarissima, e, ouvidos pal, mae, tutor
on encarregado do mesmo, ordenar a entrega flOs casos perinitidosP°r lei;

4) prover sObre o destino do menor abandonado ou nibo res-
tituido, conforme a sua educação, instruçOo, sadde e costumes, p0-dendo entregS-lo a pessoa idOrina ou interná-lo em escola de pre-
scrvacão;

5) decretar a perda ou suspensão do pátrio poder ou da tu-
Ida sObre o menor sujeito a sua jurisdicao, nornear e destituir o
respectivo tutor, assim como fixar a pensäo devida pel'o pai, niSe
on pessoa obrigada a prestacão dc alimentos;

6) collier as inforrnacOes convenientes sObre o fato punIvel
atribuido a menor de 14 anos, sObre o estado flsic'o, mental e moral
dêste, e sôbre a situação social, moral e econOmica dos pais, tutor
ou pessoa sob cilia guarda viva, mandando registS-las em autos pro-
prios, a que juntarS tudo o que disser respeito no inesmo menor;

7) decidir sObre o destino do delinquente menor de 14 anos,
conforme o exigirem as suns condiçOes, ou deixando-o sob o poder
do pai, mae, tutor on pessoa debaixo de cujo poder ja vivin, on
confiando-o ia pessoa idOnea, pelo tempo necessário a sun educação,
ou internA-lo pelo tempo necessSrio em escola dc preservaçiio;

8) processar o menor autor dc crime on contravcncao, que
contar mais dc 14 e menos de 18 anos, observadas as formulas esta-
belecidas porn os processos de crimes comuns da competêncja dos
Juizes de Direito, devendo, porém, ser secretos os termos proces-
suais, permitidra somente a presença do curador e do advogado do
reu, do representante do Ministério POblico, salvo se o contrSrio for
requerido pelos representantes Legais do menor, e tomando as in-
formaçOes convenientes a respeito do estado fisico, mental e moral
do réu, e da situacão social, moral e econômica dos pals, tutor on

p pessoa encarregada da guarda do mesmo;
9) julgar os menores processados nos termos do inciso ante-

rior, mandando internar na escola de reforma o réu ahandonado,
moralmente pervertido on em perigo de o ser, e o que for encontra-
do em culpa e provendo sôbre o destino do que for absolvido, nosternios do inciso 8.0;

10) remeter no Juiz competente OS documentos e provas que
existirem sObre o procedimento do pai, mae, tutor on encarregado
da guarda do menor seviciado on abandonado;

11) prover sôbre a internação em estabelecjmento apropria-
do aos vadios, mendigos e que tiverern mais de 18 e menos de 21
anos;

na escola
conceder o livramernto condj cional ao menor internado

de reforma, sob proposta fundamentada do diretor;
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13) revogar o livralnefltO condicional, se 0 menor incidir
Pella restritiva da liberdade, ou deixar de cum

em falta que reclame 
prir alguma das iUsU1as da concssao;

o Codi14) executor	
go de MenoreS e impor as penas nele

referidas;-
15)

inspecciOflar oficinas, fâbricaS, casas de thversOeS, onde
terá livre ingreSSO, e v2r se ha infrac5O de •qualquer artigo do Có-
digo de Menores;

16) fiscalizar Os 
estabeleCimentos p01icOS on privadoS, on-

de se achem menores sob sua jurisdicãO, tomandO as providencias
quo lhe par.ecerelfl conveflieflte

17) fixar a pensãO devida polo pai, mae on pessOa idônea a
quern forem entregueS menores desamparados •de urn e outro sexo
e nornear-ihes on destitUir-Ihe s Os tutores;

18) organiZar urn relatóriO anual, minUCiOSO e documeflta
do, do movirnefltO do Juizo, reinetendoo no mês de janeiro ao Pre-
sidente do Tribunal de Apelacão e as SecretariaS a que estiverein
ubordifladOs os estal)eIeCitflefltOS para a interflacaO de menores;

19) suprir o consentirnento dos pals on tutores para o casa-
mento de menoreS subordinados a sua jurisdicSo;

20) conceder a emanciPacão, nos termos do Codigo Civil,
aos rneflOreS SOl) silo jurisdic5o;

21) processar e julgar acöcs de salários dos menoreS sob sua
jurisdicãO;

22) remeter m.ensahneflte, coin son "visto", as SecretariaS
do Interior e das Financas a fôlha organizada no JuIzo, para paga-
mento de vencirncntoS, no cnforrnidade do art. 198, letra "d";

23) dar posse ao escrivãO e demais funcionárioS do Juizo de
MenoreS;

24) remeter ao Departamento Estadual de Estatistica os da-
dos relativos a estatistica de son Juizo.

sEcçxo QUARTA

Juizes MunkipaiS

Art. 267. Compete aos Juizes MunicipaiS
1) formar a culpa nos crimes comuns;
2) ordenar a prisSO dos culpados;
3) conceder fianca;
4) fazer "ex-officio" ou a requerimento da parte, as diii-

gências legais necessárias par a retificacão das formulas proces-
suais e esciarecimento do verdade, nos processos em que houveren
requisitado a cooperação dos JuIzes de Paz;

5) preparar os processOs criminaLs relativos as infracOes de
que trata o art. 263, n. 5;

6) executor as sentencas civeis, nas causas de sua alçada, e
as sentencas criminais

7) punir as testemunhas faltosas oti desobedientes coin
ate cern mil réis ou prisSo ate cinco dias;

8) impor penas disciplinares iaos funciofláriOS que perante
êles servirem

9) man(lar riscar, a requerimento da iparte ofendida, as Ca-

lñnas e injOrias quc forem encontradas em autos isujeitos a seu co-
nhecimento, punindo o autor, de acôrdo coin 	 leis penais;
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10) substituir os JuIzes de Direito;
11) cumprir e fazer cumprir as requisiçOes legais da justiça

dos Estados e do Distrito Federal, dos Tribunals Federais e dos Jul-
zes dc Menores;

12) processar e julgar Os arrolameintos de valor ate cinco
contos de rCis;

13) processar e julgar as causas civeis ate 0 valor de cinco
cantos de réis, exceto aquelas para as quais 0 Juiz de 1)ireito tern
competCncia privativa;

14) praticar fora da sede da comarca Ott têrino os atos de
quo forem encarregados pelos Juizes dc Direito, nas causas de corn..
petCncia dêstes;

15) preparar o processo dos suspeiçOes postas aos emprega..
dos do JuIzo de Direito;

16) abrir os testamentos;
17) nos termos anexos e nas cornarcas de terceira e de quar-

ta entrância, exceto na de Belo Horizonte, ordenar o registo das
firmas -on razOes comerciais e abrir, nurnerar, rubricar e encerrar
Os livros dos comerciantes;

18) peparar os processos crimes CUJOS julgamentos, por fOr-
ca de lei, caibam exciusivamente aos Juizes de Dire-Ito;

19) inomear curador a lide, de acôrdo corn a lei proces-
sual;

20) impor pena disciplinar aos advogados, representantes
do Ministério POblico, peritos, partes e demais pessoas que inter-
vierem nos processos de sua cornpetência;

21) fiscalizar o pagamento de impostos e taxas;
22) cumprir as cartas de ordern;
23) exercer os demais atos nao especificados neste artigo,

nias decorrentes de disposiçOes legais, regulamentares ou regi-
mentais.

Art. 268. Aos Juizes Municipais dos termos anexos cornpe..
te igualmente:

1) processar e julgar as causas civeis, inclusive arrolamen..
tos, ate o valor de dez contos de réis, exceto aquelas para as quais
o Juiz de Direito tern cornpetência privativa;

2) preparar todos os feitos cIveis, cujo jul gamento perten-
cer ao Juiz dc Direito, exeecão feita do despacho saneath yr, da au-
diência de instrucSo e julgamento, ou qualquer outro ato que con-
trarie o princlpio de se identificar o Juiz coin 	 prova;

3) publicar as sentencas civeis, podendo ser perante des
interpostos e preparados os recursos que no caso couberein, nas
causas julgaclas pelo Juiz de Direito;

4) nomear tutores aos órfãos e curadores aos interditos, to..
mar-Ihes as contas e, sempre que a bern dos l) UP i1OS e curatelados
for de conveniência, remove-los nos casos legais;

5) praticar OS atos necessários ao andamento das causas ct.
veis, quo nao sejam dc direta instruçao probatória, por delegacão
do Juiz de Direito;
Juri; 6) ordenar a notificacoes dos jurados para as sessOes do

7) nomear os
do rernunerados pelos
oficios de justica dos
prazo rnáx jnio de urn

oficiais de justiça do son Juizo, exceto quan..
cofres estaduais, e prover interinarnente Osfuncionárjos que perante des servirern, pelo

ano;

W"N.
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8) fazer apreensão de menores delinquentes e abandonados e
depositã-los em lugar conveni'cnte, quando 0 requisitar o Juiz de
Menores ou o •de Direito;

9) processar e julgar os feitos a que se refere o n. 20 do
artigo 263;

10) noriiear, de acôrdo corn a legislacão vigente, os escre-
ventes juramentados dos serventuários de justica de seu juizo;

11) comunicar ao Presidente do Tribunal de Apelacão e ao
Secretário do Interior as nomeacöes que fizerem;

12) proceder ao inventário dos bens de ausentes on vagos e
dar-Ihes o destino previsto em lei;

13) dar posse on exercIcio aos empregados, escrivães, tabe-
liães, representantes do Ministério PiIblico de seu Juizo :e bern assim
aos JuIzes de Paz;

14) resolver as reclamaçöes contra acöes on omissöes dos ta-
beliães, escrivSes e demais funcionârios e serventurios de justica;

15) atestar 0 exercicio (IC escrivão do crime, par efeito de
recebimento de vencimentos.

Parágrafo ünico. No exercIcio das atribuiçöes que ihe são
conferidas pelo n. 2, os Juizes Municipais não podem proferir des
pachos interlocutórios recorrIveis, nem presidir a audiência de
instrucão e julgamento, o que compete aos JuIzes de Direito.

Art. 269. Na coinarca de Belo Horizonte, os Juizes Municipais,
tanto das varas cIveis corno das criminais, terão competên_
cia para os feitos cIveis e crirninais, resl)cctivam&nte, em que tive-
rem de funcionar pm- distribuicão, guardando-se a maior igualdade
em cada uma das classes.

Art. 270. Sempre que o Juiz Municipal dernorar a rubrica
de livros comerciais on o regist'o de firmas, por mais de cinco dias,
cesará sua competência, passando, imediatamente, os livros cu pa-
péis ao Juiz de Direito, se houver reclaniação da parte.

SECAO QUINTA

JuIzes de Paz
Art. 271. Compete aos Juizes de Paz:
1) prevenir os crimes em seus distritos, evitando rixas, obri-

gando os vadios e mendigos a trabaiho honesto, tendo os embriaga-
dos em custódia, durante a embriaguez, e obrigando a têrmo de bem
viver Os que a êie estiverem sujeitos;

2) 1azer auto de corpo de delito, ex officio on •a requerimen..
to da parte.

) cooperar, a requisiçao ao Juiz de Direito ou do Municipal,
nos atos da formação da culpa ede pnearos dos processos, nos
crimes comuns da cornpetência do juri e do Juiz de Direito, compe-
tindo, porém, ao Juiz formador da culpa on preparador do processo
o recebirnento da queixa ou dendncia;

4) conceder fiança provisória;
5) punir as testemnnhas faltosas on desobedientes, nos ter-

mos do artigo 267, n. 7;
6) impor penas disciplinares a seus escrivães e oficlais qe

justica;

7) nomear as oficiais de justica necessários ao serviço a seu
cargo e prover interinamente as escrivanias de paz pelo prazo rã-
xinio de urn arm;

8) dar posse a seus escrivães e oficiais de justiça;
9) preparar o processo das suspeiçöes postas aos empregados

do seu Juizo;
10) conciliar as partes que para êsse fun recorrerem a sen

Juizo, valendo como sentença o acôrdo que elas e a Juiz assina-
rprn

11) arrecadar provisoriamente os hens de ausentes, vagos on
de evento, ate que intervenha a autoridade competente, ao conhecj-
mento da qual levarão as providências iii tomadas;

12) comunicar ao Juiz respectivo a existCncia, em seus dis-
tritos, de menores abandonados;

13) abrir testamentos;
14) celebrar casamento, processar a respectiva habilitacao e

exercer as demais funcoes relativas ao registo civil na forma da le,
gislaçSo federal.

Art. 272. Ao Juiz dc Paz da sede do têrmo, ou a seu substL.
tub, compete substituir o Juiz Municipal, excluidos de sua compe-
téncia os despachos recorrivejs e julgamentos definitivos que in ci-
diriio na do Juiz de Direito da comarca.

SECAo SEXTA

Jun

Art. 273. Ao Presidente e aos Jurados competem, Pespectiva-mente, a pron(incia e o julgamento, nos crimes definidos pelos anti -gos 294 a 296, 298, parágrafo ünico, 299, 310, 359 e 360, parte pri-
nleira da Consolidação das Leis Penais, quando consumados on
tentados.

Art. 274. No caso dc continêncja on conexidade de crimes,
prevalecerá a junisdicão do Tribunal sôbre a dos Juizes singulares,
salvo se concorrer crime funcional, dc resistência, desacato, tirada
on fugida de presos ou acometimento de pnisöes.

Art. 275. Os jurados sômente conhecerao do fato, cabendo
ao Presicjente a aplicação do direito.

Art. 276. Compete ao Presidente do Juri:
I) Proceder a verificacao das cédulas que contiverem os no-

mrs dos jurados sorteados par a sessão;
2) conhecer das escusas dos jurados, na forma da lei;3) proceder ao sorteio dos jurados suplentes e mandar no.tificA-10s;
4) fazer o relatónio do processo, scm se manifestar sôbrc o

ménito da acusacão ou da defesa, expondó o fato, as provas exis-
tentes e as conclusOes das partes;

5) ordenar as diligências necessánjas para o comparecjmen..
to das testemunhas faltosas, punindo-as na forma da lei;

6) regular a polIcja das sessöes, chamar a ordem os que dela
se desviarem, impondo silêncjo aos assistentes, fazendo sair os que
se nao conformarem e ordenando a prisão dos desobedjentes e dosque injuriarem Os jurados;
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armaS defesas, e
os processar
declararem não

7) prender os que assistirem as sessöeS corn
mandar apiesentá-los a autoridade cornpeteflte para

8) dar curador aos réus menores e aos •que
ter aUVUUU'

9) sortear o conseiho de sentenca, deferindo-ihe o compro-
misso;

10) interrogar o réu;
11) regular os debates, não permitindo apartes longos, on

que perturbein a outra parte, na producão de sua peca, se o re.
querer;

12) instruir os jurados, dando-lhes explicaçôes sôbre o cUITh

primento dc seus deveres, scm manifestar a sua opinião sôbre
causa em julgament•0

13) ordenar as diligências precisas para niais amplo eselare-
cimento da verdade, mediante requerimento das partes ou solicita-
ção dos jurados, e sanar qualquer nulidade ex-officio;

14) formular as questöes de fato precisas para aplicacaq
da lei;

15) proceder aos exames e mais diligênciai necessárlas
verificacão da falsidade dos depoimcntos on docuruentos arguidos
de falsos, e decidir se a arguicSo é procedente;

16) decidir as questOes de direito que Sc suscitarein, e as
que respeitarem a organizacão do processo, ou versarem sObre diii-
gências;

17) impor as multas, e aplicar as penalidadcs legais;
18) aplicar a lei de acôrdo corn as respostas do jun, ccnde-

nando ou absolvendo o réu;
19) interromper a sessão pam descanso ou refeicão dos ju

rados e acompanhá-los a sala secreta;
20) adiar o julgarnento e dissolver o Conselho nos casos

legais;
21) exercer qualquer outra atribuicão que Ihe for conferida

em id, esj)eciallnente o dec.-lei federal, n. 167, dc 5 de Janeiro de
1938;

Parágrafo ñnico. 0 Juiz que tiver presidido ao prirneiro jul
gamento, poderá sempre presidir ao segundo ainda mesmo no cas
de protesto.

CAPITULO III

Ministério Ptb!ico

SECAO PRIMEIRA

Procurador Geral do Estado

Art. 277. Compete ao Procurador Geral do Estado:
1) zelar pela exata e uniforme observância das leis e regis-

lamentos, em todas as jurisdicOes do Estado;
2) exercitar a acSo criminal nos casos da competência do Tno

bunal de Apelacão;
3) oficiar perante o Tribunal de Apelacäo, nas apela(;Oes cri-

minals, nos processos de fianca e outros incidentes de processo cri-
minal;

4) promover o an.damento dos procesSos criminais;
5) dar aos Promotores de Justiça e aos adjuntos as

çöes necessárias ao born desempenho das suas funcöes;
6) ordenar aos Prornotores de justica e aos adjunto

requeiram as diligências nccessârias a descoberta (Ic algum
quelhe seja denunciado on do qual tenha conhecimento p01

7) ordenar que os Promotores interponharn os recursos le-
gais, nos casos em que o reclamarern Os interêsses da justica;

8) requisitar do Govêrno os serviços de quaisquer funcioná-
rios, nas coniarcas do Estado, onde sejarn exigidos pelos intcrêsses
da justica ou pela tranquilidade pdblica;

9) inspeccionar Os serviços a cargo dos Promotores, adjun-
tos e mais funcionãrios auxiliares da justica;

10) representar ao Govêrno sôbre a conveniência da demis-
são ou remoção dos Promotores e da deinissSo dos adjuntos, ins
truindo a reprcsentacão corn os documentos que a comprovarem;

11) suscitar conflitos de jurisdicão e opinar nos que par
outrem forem suscitados;

12) requerer habeas-corpus ao Tribunal de Apelacão e or-
denar que o requeiram aos Juizes de Direito os demais represen
tantes do Ministério Pdblico;

13) representar as Câmaras Criminais sôbre a conveniência
de ser qualquer réu julgado bra do distrito da culpa, nos casos de-
terminados cm lei, salvo as partes 0 direito de também requererem o
desaforamento;

14) requerer ao Tribunal de Apelacão e ordenar que os Pro-
motores de Justica requeirarn aos Juizes de Direito a prescricão da
a(;ão penal ou da condenacSo;

15) opinar nos processos de extradicão, de execução de
sentenças e cartas rogatórias, vindas de outros Estados ou do es-
trangeiro, e nos demais casos em que 0 Govèrno o julgar conve
niente;

16) dar parecer on opinar oralmente os recursos cIveis em
que forem partes ou interessados o Estado, on o rnunicipio, as me-
nones, Os ijiterditos, Os ausentes e as associa(;Oes pias, e nas que ver,
sarern sôbre falências, disposiçöes de fiultima vontade e nas inter-
postas em causas de nulidade on anulacão de casamento e desquite
judicial, sendo dispensada a audiência nos feitos em que o Estado
ou o Municipio houverem defendido SCUS interêsses por advogados
oficiais ou constituidos para o feito;

17) dar parecer nos processos de suspeição de Desembarga-
dores e dc Juizes de Direito, nas reciamacöes sôbre antiguidade e
em quaisquer outros casos em que 0 Tribunal dc Apêlacão on o re-
lator do feito o reclame;

18) promover a responsahilidade dos Juizes e empregados
da administracão da justica negligentes on prevaricadores, on di-
retarnente, se 0 caso for de sna competência, ou por interrnédio
tie seus infeniores hierarquicos;

19) promover a verificaçSo da incapacidade fisica on men-
tal dos Magistrarlos para exercicio (las stias funcöes;

20) punir disciplinarmente os :mcmbros do Mini'tério Pii..
blico, e representar sôbre a conveniência de serem cassadas as ii-
cenas que Ihes forem concedidas pelos Juizes de Direito;

5

instru-

que
crime
outrO
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21) requerer a convocaciio de sessSes extraordinárias do
Tribunal de Apelação on de qualguer das CSmaras, quando o exigir
o servico pdblico;

22) requerer a prorrogacSo das sessöes ordin.ãrias para a
decisão dos processos que não puderein sofrer deinora;

23) exercer as atribuicOes que a lei federal ihe conferir;
24) determinar o inquérito administratiVo para apurar fal.

tas graves dos Juizes de Direito, Juizes Municipais, Promotores de
Justica e mais auxiliares de justica, podendo 0 encarregado de pre-
sidi-lo requisitar o auxIlio necessSrio as autoridades judiciárias e
policiais

25) organizar o regimento interno da Procuradoria Ge-
ral;

26) remeter mensalmente as Secretarias do Interior e das
Finanças, corn o seu "visto", a fôlha de pagamento organizada na
Procuradoria, conforme o artigo 198, letra b;

27) determinar a Spoca das férias dos Promotores da Ca-
pital;

28) apresentar ao Govêrno, no mês dc maio de cada ano,
urn relatório sôbre a adininistracão da justica no Estado, expondo
as dificuldades e lacunas encontradas na execuçSo das leis e regu -
larnentos, assim cOITlO Os erros, corrUJ)telas, abusos e incoerências
que encontrar no foro e nas jurisprudências dos tribunais.

29) ierncter ao Departarnento Estadual de Estatistica dados
relativos aos atos do Ministério Pdblico.

ParSgrafo doico. As Secretarias de Estado facultarão ao
Procurador Geral o exaine de todos os papéis e .documentos que
possam esclarecer o assunto sôbre que for ouvido on se tiver de
pronunciar, dc qualquer forma.

SECAO SEGUNDA

Sub-Procurador Geral do Estcido

Art. 278. Compete an Sub-Procurador Geral do Estado, co-
mo auxiliar do Procurador Geral:

1) (,Lciar, perante o Tribunal de ApelacSo, nas apelacOes
cIveis e crirninais que Hie distribuir 0 Procurador Geral, quando
ste nSo puder pessoalmente, por excesso de serviço, atender a todo

o expcdiente do scu cargo;
2) exercer, na mesrna hipótese, em cooperacSo corn o Pro-

curador Geral e seguindo as suas instrucSes, as dernais funcoes que
pertencerem a êsse cargo, cabendo-ihe especialinente as discrimi-
nadas sob os ns. 4, 5 e 6 do artigo anterior;

3) superintender o expediente e o serviço interno da Pro_
curadoria Geral;

4) presidir inquérito adrninistrativo a que se refere o n. 24
do artigo anterior, quando assim parecer ao Govêrno.

ParSgrafo iinico. Far-se-5o os inquéritos sempre em segrê_
do de justica, devendo as autoridades judiciais e policiais prestar-
Ihe o auxilio que ihes for requisitado.

Art. 279. Compete-Ihe mais exercer, temporariamente, por
ordem do Govêrno on do Procurador Geral, as funçSes dc Promo-
tor de Justiça em qualqucr comarca, onde estejam gravemente corn-
prometidas a ordem e a segurança piblicas, on onde Se haja come
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tido algum crime que por sua gravidade on pela influência da
pessoas nele envolvidas como autoras, ctimplices on ofendidas, re
dame uma invcstigacSo mais rigorosa e eficiente.

SECçAO TERCEIRA

Auxiliar Juridico da Proc uradoria Geral

Art. 280. Compete ao Auxiliar Juridico da Procuradoria Ge
ral coadjuvar o Procurador e o SubProcurador no exercicio da
funcSes pertinentes a esses cargos, que Ihe forem atribuidas, e es-
pecialmente:

I) auxiliar o Sub-Procurador na superintendência do ser-
viço interno e expediente da Procuradoria;

2) dirigir inquéritos administrativos para apurar faltas im-
putadas a Juizes Municipais, Promotores e outros auxiliares da
justica;

3) exercer por ordem do Procurador Geral, temporiamen
te, as atribui(;Ses de promotor de justiça em qualquer comarca
onde tal medida for exigida pela conveniência da justiça e bern
pdblico;

4) substituir o SubProcurador Geral em suas faltas e im-
pedimentos;

5) tomar asscnto, como reprcsentante do Ministério Ni.
blico. no Conseiho PenitenciSrio do Estado.

SECAO QUARTA

Curadores e Promotores de jusliçtz

Art. 281. Ao Curador Geral compete:
1) desempenhar as funcSes de Curador dc Menores e de Or-

fSos, nos processos de jurisdiçSo do Juizo de Menores;
2) desempenhar as funcOes dc Prornotor de Justica nos pro-

cessos de menores delinquentes;
3) exercer as atribuiçOes que Me são conferidas pelo Códi-

go de Menores e legislaçSo especial adequada;
4) promover a cobran(;a das pdnsOes devidas por pal, mae

ou pessoa obrigada a alimentos, a que se refere o artigo 41 do Có-
digo dc Menores;

5) promover os processos e acompanhar as acSes de solda
das devidas a menores sob a jurisdição (10Jul10 de Menores;

6) promover o recebimento dc soldadas pertencentes a me-
nores, recoihendo-as a Caixa Econômica Federal on Estadual.

7) representar a autoridade piThlica contra os infratores dos
dispositivos do Código de Menores, pedindo a aplicacSo das penas
no mesmo estabelecidas;

8) solicitar da autoridade policial a abertura de inquérito
para apurar delitos praticados contra menores de 18 anos, de que
tenha conhecimento;

9) intervir nas investiga(;Oes policiais relativas a delitos pra..
ticados por menores de 18 anos, requerendo as diligências que jul-
gar necessárias para eselarecimento do fato;

10) defender menores dc 18 a 21 anos, processados na jus-
lica comum, quando para isso for designado pelo Juiz Criminal;
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11) requerer 0 internaniento, no respectivo abrigo, dos
menores abandonados, promovendo a respectivo processo perante
o Juizo •de Menores;

12) prornover o internamento, em estabelecimentOS pro-
rios dos .menores abandonados que sejarn epiléticos, surdosrnU-

dos, cegos, paraliticos, aleijados, alcoólicos on sofram de qualquer
forma dc alienacão mental que Os iniba de receberern a acão dos
processos edunativoS;

13) promover o internamento, em estabelecirnentos pro_
prios, dos vadios e mendigos, maiores de 18 e menores de 21 anos;

14) requerer a autoridade competente contra pai, mae, tu
tor on encarregado da guarda de menores seviciados ou abando-
nados;	 -

15) promover a decretacão da perda ou suspensao do pátrio
poder on da tutela, nos casos em que essa medida for aconselhável
para beneficio do menor;

16) tomar as providências tendentes a amparar menores de
18 anos que, pela sua situacão de miserabilidade, necessitem de as-
sistência e protecão do poder ptiblico;

17) requerer ao Juiz de Menores a apreensão de menores
abandonados on delinquentes e o seu :recolhimento a estabelecirnen-
tos apropriados;

18) visitar fábricas, oficinas, emprêsas, estabelecimentos co-
nerciais, industriais e agricolas, verificando se ha menores traba-
Ihando, qua] a situação dêstes e representando a autoridade Corn..
petente sôbre qualquer providência que julgar necessária;

19) visitar os menores tutelados, sempre que possivel, e, não
Os encontrando devidamente cuidados, comunicar no Juiz, a quern
pedirà as providências necessárias;

20) inspeccionar e ter sob sna vigilSncia os estabelecimen-
los de assistência a menores, de administracão püblica ou •prfvada,
prornovendo as medidas que se fizerem necessárias a protecão dos
interêsses dos internados;

21) exercer fiscalização nas casas de diversöes de todos os
gêneros, onde terá franca a entrada, reclamando da autoridade
competentt. qualquer providência corn relação a frequência de me-
pores;

22) promover a responsabilidade criminal dos que explo-
rem on maltratern menores sob sua guarda, inclusive pais e tutores;

23) oficiar, perante o Juizo de Menores, nos processos de
suprimento de consentimento para casamento;

24) interpor recursos nas causas em que houver intervindo
e arrazoá-los;

25) requerer habeas-corpus a favor de menores
26) :representar aos JuIzes e demais autoridades piThlicas

sobre quaisquer providências que sejam necessárias para o amparo
e protecao de men-ores.

Art. 282. Compete ainda ao Curador Geral:
1) desempenhar suas funcoes perante os JuIzes das varas ci-

veis da comarca de Belo Horizonte nos processos em que haja inte-
resses de menores a defender;

2) funcionar em todos os termos dos inventários e partilhas
e dos processos de jurisdicão administrativa on contenciosa, em que
sejam interessados orfãos e ausentes;
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3) defender Os direitos dos 6rf5os e ausentes em todos os
processos em que estes sejam interessados;

4) promover em beneficio dos órfSos e ausentes as medidas
e providências cuja iniciativa competir ao Ministé.rio PSblico, prin-
cipalmentc a nomeacão e remoc5o de tutores e curadores, buscas e
apreensSes, suspensSo on perda do pátrio poder e da tutela e a ins-
criçao da ihipoteca legal;

5) proniover a prestacSo de cantos dos tutores e ciiradores,
e inventariantes, havendo órfSos on ausenles interessados, providen-
ciando sôbre o exato dumprimento dos sells deveres;

6) cumprir e fazer cumprir o disjjosto mis leis relativas a
curatela de ausentes e ilierangas jocentes;

7) requerer a arrecadação de hens de ausentes, assistindo pes-
soalrnene As diligências;

8) requerer a ahertura do suces;5o provisória on definitiva
do ausente e proinovar o respectivo processo, ate final sentença;

9) promover a cobrança das dividas do ausente e interrorn
rier-Ihes a prescricão;

10) ter os hens arrecadados sob vigilância, podendo, sob sua
responsabili(lade, encarregar pessoa do guarda dos mesinos, corn re-
Jnuneração arbitrada pelo Juiz;

11) prornover, mediante auiorização do Juiz, a venda em has-
La péblica, dos bens de fácil deteriorac5o ou de guarda e conserva-
cão dispendiosa on arriscada;

12) proniover, em basta p(iblica, o arrendamento dos hens
imóveis do ausente;

13) promover a venda, em hasta püblica, de bens para pa-
gamento de dividas do ausente, legalmente reconhecidas;

14) dar conhecimenfo as autoridades consulares da existên.
cia de herança on de hens de ausentes estrangiros;

15) recoiher ao Banco do Brasil on a Caixa Econômica Fe-
deral on Estadual, dinheiro, titulos de crCdito on outros valores mo-
veis que ihe vierem as mSos, so podendo levanté-los mediante au-
torizac5o do Juiz;

16) prestar contas da administraço de bens de ausentes, sob
sua guarda;

17) funcionar nos processos de falência e concordata em to-
dos as acOes e reclarnaçnes sôhre hens e interêsses relativos a massa
falida, inclusive nas reivindicaçOes, ainda que não contestadas Ou
rnpugnadas, e exercer as atribui(;oes conferidas pela legislaçao es-

pecial;
18) assistir a arrecadaçao dos livros, papéis, documentos e

hens do falido, hem como as pra(;as e leilOes e assinar as escrituras
de alienaçSo de hens da massa, sendo considerada falta grave a sua
ausCnca a esses atos;

l)) estar presente as assembléias dos credores;
20) funcionar nas prestacOes de contas dos sindicos, liquida-

tarmos e comissários e dizer sôbre o relatório final para o encerra-
menlo da faléncia, baja on nSo impugnacSo on oposicão de interes-
sados;

21) intervir em qualquer têrmo do processo de falência on
concordata, requerendo e promovendo as •medidas necessOrias ao scu
andamento e conclusão, dentro dos prazos legais;

22) requerer a prestacao de contas dos sindicos e liquidatá -
rios on de outros administradores que as devam prestar a massa;
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23) fiscalizar o recoihimento dos dinheiros cia massa ao Ban-
co do Brasil, a Caixa Econônhica Federal on a Estadual, exigindo dos
responsáveis, niensalmente, os balancetes;

24) prornover a destituicão dos sindicos on liquidatários;
25) promovel' a acão penal nos casos previstos na lei de fa-

lências;
26) apresentar anualmente ao Procurador Geral urn relatório

dos trabaihos da curadoria, anexando a relação dos valores arreca-
dados e da respectiva aplica(;So, discriminadalflente;

27) remeter ao Departamento Estadual de Estatistica os da-
dos referentes a Curadoria;

28) exercer mais quaisquer funçOes que lihe sejarn atribut-
das por lei.

Art. 283. Aos Promotores de Justiça, compete:
1) exercer a aciio criminal, na forma das leis da Repñblica;
2) dar parecer em todos os termos das açSes intentadas por

queixa e assumir a posicSo de parte principal nas iniciadas ex-officio,
logo que delas tiverein conhecimento;

3) oferecer (lenuncla nos processos crimes de aç5o piThlica,
promover o andainento dos processos criminals, a prisäo dos culpa-
dos, as buscas e quaisquer diligências necessSrias a descoberta dos
crimes e suns circunstSncias;

4) •oficiar nos I)rocessOs de fianca e outros incidentes dos
processoS criminals;

5) requerer prisão preventiva;
6) requerer habeas-corpus;
7) aferecer libelo;
5	 acusar os rSus em plenArio, nos crimes de acão pd.bjica:
9) aditar a queixa da parte nos crimes de acão püblica e ofi-

ciar nos processos de açbo privada;
10) proinover a aciio penal nos crimes de hnprensa, na for-

ma da legislacão respectiva;
11) pronovcr o andamento dos processos criminais e a execu-

çSo das respectivas sentencas;
12) requerer a convocaçäo do juri, em sessSo extraordinára,

quando sobrevr algurn dos casos CIII que a lei o admita;
13) assistir a verificaçäo a que se refere o art. 11 do dec.-

lei n. 167, de 5 dc janeiro de 1938;
14) requerer clue o julgarnento se faca bra do distrito da

culpa, nos casos previstos em id;

15) interpor e arrazoar os recursos legais nos processos em
que funcionarem;

16) visitar mensalmente as prisöes, lavrando o competente
termo, requerendo e prolnovendo quanto convier ao livramento dos
presos, a seu tratamento e a higiene das prisöes;

17) inspeccionar, pelo menos trimestralmente, os asilos de
enfermos e alienados, casas de caridade e hospitais, prornovendo o
que for de justica e o que convier ao regime ihigiênico e alimentar
dos doentes;

18) elaborar, semestralmente, em junho e dezembro de cada
ano, urn relatorio das visitas feitas em que dirá corn fidelidade a irii-
pressao recebida, sugenndo as medidas essenciais aos fins da ins-
tltuiçao;

19) remeter, sob pena de multa de cincoenta mil réis, o re-
latorio ao Procurador Geral e as repartiçöes do Estado, da União, e
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do municipio per onde correrem os processos de auxilios que a ins-
tituicao recebe, bem corno a Direloria de Saiide Pablica, em se tm-
tanclo de asilos de enfei'mos e alienados;

20) cumprir as or-dens e instruçOes do Procurador Geral;
21) promover, no caso de justiça manifesta on de utilidade

pübiica, o perdSo on comutacSo de penas;
22) oficiar nas acöes cm que forern interessados os interdi-

tos, as associacSes de caridade e as fundacSes;
23) oficiar nas causas civeis sôbre o estado e capacidade civil

das pessoas, de desquite, nulidade on anulaç5o de casamento, hem
corno em quaisquer outras em que a sua intcrvenc5o seja necessSria,
pronunciari do-se sôbre o respectivo niérito, respeitado o disposto no
n. 1, do art. 282;

24) oficiar nas acöes de usocapiao, nos processos de Sub-
rogaç5o on extincSo do usufruto on fideicornisso e nos relativos a
inscricSo de imóveis no Registro Geral;

25) funcionar nos processos de acöes de nulidade on anula-
cão de testaniento e nos deinais feitos contenciosos que interessein
a execucSo do testamento;

26) promover a exibiçiio dos testamentos em juizo e a inti-
niacão dos testamenteiros para dar-Ihes cumprirnento;

27) opinar sôbre a interpretação de verbas testamentSrias,
prornover as medidas necessSrias a exccuçSo dos testamentos, a ad-
ministração e a conservaç50 dos hens do testador;

28) prornover a preslac5o de contas dos testarnenteiros;
29) promover a remocão dos testamenteiros negligentes on

culpados;
30) promover a arrecadaçSo do residuo, quer par a sun en-

trega S Fazenda Nacional, quer para cumprirnento do testamento;
31) requerer e promover o cumprimento (105 lega(lOs pioS;
32) requerer a notifica(;So dos responsSvcis por hospitais,

asilos e fundaçSes, que recebarn legados, par prestarern as contas
da sun administraçSo;

33) velar pelas funda(;Oes, fiscalizando o emprêgo dos respe-
ctivos bens e Os atos dos órgSos estatutSrios e promovendo a anula-
cSo dos que nSo estiverem de acSrdo corn Os fins a que elas se des-
tinarem, on forem praticados scm observSncia (105 estatutos;

34) promover a verificaç5o dc ser nociva on impossIvel a
niantença de qualquer fundaçSo on de estar vencido o prazo da sua
existência, par ser dado ao patrirnonlo o destino legal;

35) aprovar os estatutos das fundaçoes e a sua reforma, pro-
mover a organização dêles, nos termos da respectiva IegislacSo;

36) requerer a rernoçSo dos administradores das !undaçöes,
nos casos dc negligência on prevaricaç5o, e a nomeacSo de quern Os
substitua, salvo o disposto nos respectivos estatutos on atos consti-
tutivos;

37) promover o sequestro dos hens das fundacSes, ilegalmen-
te alienados, e dos adquiridos pelos administradores e funcionSrios
deles, ainda que per interposta pessoa, oil em hasta pSblica;

33) examinar e dam parccer sSbre as contas das fundaçSes;
visitS-las, pelo menos trimestralmente e enviam, a respeito delas, re-
Iatório nos termos dos ns. 17, 18 e 19 dêste artigo;

39) promover ação pama declarar a nulidade de casamento,
nos têrmos da lei civil;
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40	 opinar nas causas dq impedimeiltO (ic (lS,'i(tO e di: dis-

pensa de proclamas;
41) promover a imposicãO das penas a que estao sujeitos as

Juizes de Casamentos e Oficiais do Registro Civil;
42) inspeccionar, anualinente, os livros de Registro Civil, la-

vrando o respcctivo termo;
43) verif'car se os livros do Registro Civil estao escritura-

os em forma legal, e os assentos e retificacöes são lavrados e assi-
ijados coin observancia das formali'dadeS legais;

44) representar contra qualquer falta on omissão encontrada
nas inspecçOeS, providenciando para a aplicaçSo das penas discipli-
'iares e para a repressão penal que no caso couber;

45) promover o cancelamento, nos casos de duplicidade ou
falsidade do registo, depois de devidarnente apurados;

46) funcionar nos processos de retificacão, averbacãO e ano-
tação dos assentos do Registro Civil, assistindo obrigatoriamente a
prova testemunhal, de acOrdo coin a legislaç5o sôbre registos pii-
blicos;

47) oficiar em todos Os processos relativos a registos pu-
blicos e nas habilitacöes para casarnentos;

48) prornover a noineacSo de sucessores dos funcionários vi-
talicios impedidos de exercer os seis oficios, e oficiar em todas as
diligSncias jiara a verificaçSo dêsse impedimento;

49) inspeccionar o cumprimento dos deveres a cargo dos
empregados da administracão da justiça, e dar parte ao ProcuradoA
Geral, dos erros, abusos e prevaricacSo que os mesmos cometeren)
propondo logo as a(;Ses necessiirias aiim de lhes fazer efetiva a res-
ponsabili(lade;

50) funcionar nos processos de acidentes do trabalho, de
acôrdo corn a respectiva legislaçSo;

51) prestar assistência judiciária gratuita as vitimas ou be-
neficiãrios de acidentes do trabalho;

52) impugnar acOrdos ou convencöes contrários a legislacão
sôbre acidentes do trabaiho;

53) requerer ao Juiz as medidas nccessárias ao born trata-
mento rnêuzo, hospitalar e farmacêutico, devido pelo empregador a
vitima do acidente;

54) promover, nos têrmos da respectiva legislacSo, a inter-
dicSo dos sujeitos S curatela;

55) zelar pela exata e uniforme observSncia das leis e regu.
lamentos, nas diversas jui'isdicSes da comarca;

56) dar instrucSes aos seus adjuntos;
57) exercer as suas fun(;Ses em outra comarca, quando para

isto for designado;
58) promover a inscriçSo e a especializac5o da hipoteca le-

gal, nos casos em quo essa providência for determinada em lei;
59) cumprir as ordens e instrucSes do Procurador Geral e

consulta-lo nos casos em que tenham dSvidas;
60) promover a cobranca da divida ativa fiscal, em sua co-

marca, na forma das leis em vigor;
61) intentar, na sua comarca, mediante autorização do So-

cretSrio das Financas, as acSes de sonegaçiio de bens sujeitos ao im-
posto de transmissSo causa mortis, restringindo-se, porém, a compe-
tencia atribuida neste e no inciso anterior, 55 acoes em que nSo fo-
Iem parte ou interessados menores, interditos on auserites;
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62) represntar, em sua comarca, por incumbência do Advo-

gado Gera], o Estato, nas causas em que êste figurar corno autor, réu,
opucilte, onass s e..'-'--,

63) remeter ao Serviço Estadual do Estatistica boletins das
denuncias oferecidas, contendo os nomes dos réus e os dispositivos
infringidos da lei penal;

64) enviar ao Procurador Geral, no mês de janeiro de cada
ano, urn relatório circuastanciado (10 esiado (ja administi'aciio da jus-
lica na comarca, nao so expondo as dificuldades e lacunas encon-
tradas na execucSo das leis e regulamentos, e os erros, corruptelas,
ibusos e incoerências quo notarem, corno também mencionando es-
pecialmente:

a) o nOmero dos feitos em que, por exceder os Ijrazos le-
gais, tenham perdido a competência as autoridades judiciSrias da
coinarCa, e Os seus nomes;

b) o andamento do servico forense de natureza civil, nas
panes relativas S maneira como são salvaguardados e garantidos os
interésses postos sob a tutcla do Ministério Pibblico;

c) o registo civil, corn declaracSo das irregularidades encon-
tradas nos respectivos livros dos diversos distritos da comarca;

d) 0 andamento de todo o servico criminal e as providên-
cias tomadas para a boa ordem e expedição dos processos e para a
puiiicibo dos criminosos;

e) a ndmero de sumSrios em quo tiver ihavido excesso de pra-
zo legal para a sua conclusão e dos que tenharn corrido a revelia do
Ministério POblico;

65) exercer qualquer outra atribuição que ihes for confeni-
da poi' lei federal ou estadual.

Art. 284. Na comarca de Belo 'Horizonte, as atribuiçSes dos
ns. 32 a4 37 são dal cainpetcncia do promotor da 1.' vara; pal'a 0 exer-
cicio das dos as. 16, 17 e 41 a conipetência será alteriiada. As de-
rnas atnil)uiçoes seribo exercidas por distribuicão, exceto nos feitos
jS distribuidos aos Juizes das respectivas varas.

Art. 285. Nas cornarcas, onde não houver Curador Geral, as
atribuiçOes dêste serão exercidas pelos Promotores de Justica.

SECAO QUINTA

Adjuntos

Art. 286. Os Adjuntos exercerSo em seus distritos as fun-
çSes de Promotores de Justica, relativas S forniação da culpa, pro-
palo dos processos, habilitacão para casamentos e fiscalizaçSo do
registo civil, observando as instrucSes que dos promotores rece-
berem.

Art. 287. Nos têrmos anexos, compete mais ao adjunto da
sede exercer, na ausência do Promotor, todas as funcOes cIveis e on-
minais dêste funcionSrio, exceto as de oferecer libelo e de fazer a
acusacSo perante o jun.

Art. 288. Nos termos anexos, o adjunto também terS compe-
Lência para prornover amigavetmente a cobrança da divida ativa do
Estado, quando os devedores forem domiciliados no mesmo termo.
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CAPITULO IV

	

	
Parágrafo dnico. A competência conferida aos Advogados do

Estado nSo exclue a do Advogado Geral, como diretor e represeri-
Represeiitaiz/eS do Estodo e da FcLzenda Estadual

	
tante do Serviço.

SECçAO PRIMEIRA

Serviço do Cojitexicioso e de Consultas Juridicas

Art. 289. Compete ao Servico do Contencioso e de Consultas
Juridicas do Estado:

1) representar o Estado coino aulor on como reu, em qual-
quer causa, excto os Executivos Fiscais, dentro on fora do Estado;

2) interpor e seguir os recursos legais, nas causas em qile
intervier;

3) representar o Govêrno em qualquer ato, dentro on bra do
Estado, seinpre que aquele assim 0 detei'minar;

4) oliciar pelo Estado nos processos de desapropriacSo por
iiecessidade on utilidade pdblica;

5) pi'estar todas as informacöes solicitadas pelo Govêrno, Para
a orienta(;5o dos serviços administrativos do Estado e opinar, sôbre
as questoes de direito submetidas a sen exanie;

6) redigir as minutas de contralos e ajustes nos quais o Es-
tado for parte on interveniente.

Art. 290. Compete no Advogado Geral do Estado:
1) exercer a direçSo geral e a representação do Servico do

Contencioso e de Consultas JurIdicas;
2) orien tar e fiscalizar os trabaihos a cargo dos Advogados

do Estado, expedindo instrucoes concernentes ao exercicio dc suns
atribuiçSes;

3) responder as conspitas que ihe forem feitas pelo Governa-
dor e pelos Secretários de Estado;

4) designar qualquer dos Advogados do Estado Para redigir
minutas, emitir pareceres e prestar informaçSes solicitadas pelo Go-
vernador on Secretãrios de Estado;

5) visar os pareceres emitidos pelos Advogados do Estado, de
modo a uniformizar a orienlaçSo juridica do Servico;

6) deregar aos Promotores de Justica em suas respectiva.s
comarcas poderes Para representar o Estado nas causas em que êste
figure corao autor, réu, opoente on assistente;

7) requisitar da Secretaria do Interior Os adiantamentos ije-
cess5rios pm a as despesas urgentes, de pronto pagamento;

8) apresentar ao Govêrno, ate o dia 30 de abril de cada ano,
aiim minucioso relatório sôbre os trabalhos executados pelo Servico,
no ano anterior.

Art. 291. Aos Advogados do Estado compete:
1) minutar, mediante incuinbCncia do Advogado Geral, os

contratos, ajustes, termos e quaisquer instrumentos em quc 0 Estado
for parte on interessado;

2) representar o Estado em todas as causas nas quais tiver
interêsse, niediante designaçSo do Advogado Gera];

3) requisitar das repartiçöes, autoridades on instituicSes pñ-
blicas, diretamente on por oficio, inforniacöes e esciarecimentos jul-
gados necessarios ao desempenho de suas atribuiçöes;

4) funcionar, por distribuicSo do Advogaclo Geral, nas
cadaçöes de bens.

9U

SECAO SEGUNDA

Servico de Advocacia do Estado de Minas, na Capital Federal, anexo
ao Seruiço do Coiiteiicioso e de Consultus JurIdicas

Art. 292. Cabe no Advogado do Estado exercer, no Distrito
Federal, sem dependC'cia de distribuicSo on designacSo do Advoga-
do Geral do Estado, is atribuiçöes a êste conferidas pelos artigos 289,
us. 1,2e3,290,ns.3e8,e291,ns.2e4.

Art. 293. Incumbe ao Auxiliar do Advogado do Estado exer-
cer as atribuiçöes conferidas a Cste e que por Cle the forem delega-
das, cuinprindo-ihe, outrossim, executar Os demais serviços que the
forem distribuidos e não reclamem a presença e a intervenção do re-
ferido Advogado, tudo, porém, sob a responsabilidade dCste.

Parágrafo (inico. A competência conferida pelos dois artigos
anicriores ao Advogado do Estado e ao seu Auxiliar n5o exelue a do
Advogado 'Geral do Estado, como diretor e representante do Servico
do Contencioso e de Consultas JurIdicas do Estado.

SECçAO TERCEIRA

Serviço da Divida Aliva

Art. 294. Ao Advogado Fiscal e seus au.xiliares compete:
1) cobrar, arnigCvel vu judicialmente, a dIvida ativa do Es

tado e orientar o servico dos executivos fiscais;
2) falar, pela Fazenda P(iblica Estadual, em todos os feitos

processados na Cornarca de Belo Horizonte, Para fiscalizar o paga-
mento de selos e outros impostos e taxas;

3) representar a Fazenda Estadual, perante o Tribunal de
ApelacSo, nos executivos fiscais.

CAP1TULO V

Empregados da Justiça

SECAO PRIMEIRA

Secretaria do Tribunal de Apelacão

Art. 295. Ao Secretário do Tribunal de Apelacao especial-
mente compete e cumpre:

1) assistir as sessöes do Tribunal;
2) entregar os autos conclusos aos Desembargadores;
3) dirigir Os servicos da Secretaria, na forma de seu Regi-

rncnto Interno;
4) organizar os Indices dos livros de registo, sendo urn por

ordem da distribuiçSo e nürnero dos autos e papéis, e outro pela or-
dern alfabética dos nornes das partes;

5) remeter Para o arquivo do Tribunal todos os livros e autos
findos;

A

Ii



I11	 —77--— 76 -

6) fornecer ao Procurador Geral, sem dependência de des-
pacho quaisquer certidOes on papéis de que Me precisar para o de-
sempenho de seus deveres, independentemente de pagamento prévio;

7) fazer a entrega, ao respectivo escrivSo, mediante carga dos
autos e papéis que por sua natureza tocarem a Seccão do Servico Cri-
minal;

8) fazer a entrega, mediante carga, aos respectivos escrlvães,
dos papéis que tocarern is SeccOes do Serviço Clvc1, cabendo Os de
nUmeros impares a Priincira Se•c(;So e os de ndmeros pares a Se-
gunda;

9) numerar Os autos, coinecindo do n. 1, na data em que
entrar em vigor o novo Codigo (10 Processo Civil;

10) fornecer certidöes e inforinacöes do que não contiver Se-
grêdo, sem dependCricia de despacho, exccto dos atos ou termos de
desquite, de nulidade on anu1aco de casamentos, de que sbmente
poderá dar certidOcs a requerimento de alguma das partes, on me-
diante ordein judicial.

Art. 296. Aos escrivães das Secçcs dos serviços forenses
compete:

1) praticar os atos necessários ao andamento dos feitos que
thcs forem entregues;

25 anotar em livro próprio, o andamento dos processos e re-
gistar as decisöes proferidas;

3) dar cai'ga de autos e papéis recebidos da Secretaria;
4) devolve, mediante carga, livros e autos findos, ou quais-

quer outros papéis destinados ao arquivo;
5) praticar qualquer ato que Lmplicitamente se relacione corn

a natureza de suas funçöes.
.§ 1.° Os leitos civeis serSo entregues por distribuiçäo igual em

eada classe as dus Secçöes do civel e os feitos e outros papéis so-
lire assuntos criminais, a Seccbo dos feitos criminais.

§ 2.° A Seccão dos feitos criminais terá, além das atribuiçoes
constantes dêste artigo, a de passar ex-officio alvarás de soltura a
favor dos réus presos, não estando detidos por outro crime, logo que
tcansitarern em jul gado as scntenc.as de absolvicSo, e a favor de to-
dos quc i btiverem ordem de habeas corpus.

SECAO SEGUNDA

Escrivães

Art. 297. Os escrivbes de notas ou tabeliães teräo as seguin-
tes atribuiçOes, que exercerbo de conformidade corn os seus Regi-
mentos:

1) lavrar escrituras no livro de notas;
2) lavrar, em livro de notas, o testamento piiblico, e aprovar,

por instrumento, 0 testamento cerrado, lan(,ando em livro próprio a
nota do lugar, dia, mês e ano em que o tiverem aprovado e entre-
gado ao testador;

3) regislar quaisquer docurnentos que, para êsse fim, ihes fo-
rem apresentados;	 .

4) tirar certidão, cópia ou traslado de qualquer documento;
5) dar instrurnento de posse que pela parte for tomada, em

7) reconhecer letra e firma;
8) autenticar quaisquer declaraçOes de von lade, permitidas em

direito;
9) tirar instrumento dos protestos de leiras de cambio e de

notas promissórias, de titulos e quaisquer docurnentos;
10) fiscalizar o pagamento de impostos e seios nos atos que

lavrarem on que existirem em seus cartôrios;
11) propor ao Juiz perante quern servirem a nomeação de es-

cevcntcs, conforme a neces'ldade do servico;
12) cornunicar ex-of,ieio ao oficial do registo de imóveis a

escritura de dote, on lancarncnto em nota da relacao dos bens par-
ticulares da mQliher, nos termnos do artigo 839, § 1.°, do Código Civil

Parágrafo Onico. Os escrivães de nobas e tabeliães usarO
de sinai pdblico, que reneterão a Secretaria do Interior e a do Tri-
bunal de ApelacSo, assim comno aos escrivães das outras coniarcas.

Art. 298. Aos escrivSes, em geral, compete e cumpre:
1) escrever, em forma, os processos, mandados, atos e mai

termos dos autos;
2) passar procuracOes "apud acta";
3) dar certiddes, textuais on abreviadas, do que não conti-

cer segredo, sem dependéncia dc despacho, exceto de atos ou t:ermos
de desquite, de nulidade on anulacão de casamento, dc que somen-
te poderão dar certidOes a requerimento de alguma das partes on
rnediante ordem judicial;

4) assistir as audiências e as diligências judiciais a que o
Juiz estiver presente;

5) fazer citacOes, intimacOes e notificacOes;
6) fazer o expediente do juizo;
7) ter sob sua guarda e reisponsabiiidade todos os autos, Ii-

vros e papéis que ihes tocarem on que ilies forem entregues pelias
partes, não podendo deles dispor, em tempo alguni;

8) fazer a prOpria custa Os atos e diligências que Se repeti-
rem por êrro ou negligência sua, scm prejuizo de outras penas em
que possam ter incorrido;

9) ter protocolo em que lancern Os requerimentos das Tartes
e o mais que em audiência se passar, conforme lhes for ordenado,
declarando o dia da audiência é 0 nome do Juiz que a tiver dado;

10) prestar as partes ou aos seus representantes informaçOes
verbais, quando a solicitarem, sObre o estado e andamento dos fei-
los, salvo o caso de se proceder em segrêdo de justiça;

11) dar as panes recibos, -datados e assinados, das custas e
papéis que delas receberem;

12) certjfjcar, quando lhes for requenido, estar ou nSo urn-
p0 ou isento de qunlquer vicio on defeito aparente 0 documento
produzido em juizo por uma das panes, antes do têrmo de vista a
pane contrária;

13) cobrar, "ex-officio", e sem dependência dc despacho, os
autos que, findos os prazos legais, não forem devolvidos a cartório
pelos advogados, nSo podendo, sob pena de multa dc cern mil réis
juntar-ihes articulados ou razOes, findos aqueles prazos;

14) ter seus cartórios em ordem e, por inventArio, todos os
autos pendentes e findos, dividindo os autos .e papéis em classes

virtude de contrato ou ato judicial, não havendo contestaçSo; -	 eorganizando cada uma destas cronologicamente, segundo a data da
6) lavran procuraçOes;	 distribumçao;



15) extrair cartas de sentenca on mandados executivos,
quando as partes pedirern, scm dependência de despacho, certifi-
cando em umas e outras se a sentenca transitou em julgado;

16) ter todos Os livros exigidos por leis e regularnentos;
17) propor a nomeacão dos escreventes, conforme a neces-

sidad.e do scrvico;
18) uiscalizar o pagamento dos impostos e selos devidos e

expedir as necessárias guilas;
19) bra do têrmo dc Belo Horizonte, fazer o registo das

firmas comerciais, quando tiverern a seu cargo êsse serviço;
20) rerneter "ex-officio" ao oficial do registo de imóveis có-

pia do têrmo de tutela c curatela, lavrado em autos a seu cargo, para
o efeito do artigo 841 do Código Civil;

21) r:egistar os testamentos cerrados que ihes forem distri-
buidos.

Parágrafo dnico. Todos Os autos civeis da competência dos
JuIzes de Direito ,e dos Municipais serão distribuidos entre os escri-
vães do judicial, cabendo, porém, lao da acão a execucSo respectiva.

Art. 299. Aos escrivSes do crime especialmente, compete e
cumpre:

1) funcionar em todos os processos criminals, desde a de-
ndncia, queixa ou portaria "ex-officio", dté o julgamento perante o
juri on Juiz dc Direito, praticando, nesse julgamento, todos os atos
do seu oficio;

2) funcionar nos processos dc "habeas-corpus", fianças e
mais incidentes dos processos criminais;

3) escrevr nos autos as atas das sessöes dos julgamentos
perante o juri e no livro próprio as das sessOes preparatórias;

4) preparar os processos cniminais pars o julgarnento dos
recursos na instSncia superior;

5) funcionar nas cxecucöes das sentencas criminals, dcci-
söes, dc "habeas-corpus" e de outros incidentcs, praticando nelas
os atos determinados em lei;

6) funcionar nos processos das aces executivas federais,
estaduais e municipais, exceto no têrmo dc Belo Horizonte;

servir, nas sedes das circunscriçöes policiais, corno es-
crivães do respectivo Delegado Regional;

8) processar as acOes dc acidentes no trabaiho, exceto no
tCrmo de Belo Horizonte.

9) rcmetei dados estatisticos so Departarnento Estadual de
Estatistica.

Parágrafo finico. No têrmo dc Belo Horizonte, o servico cri-
minal sera distribuido igualmente entre os três escrivSes.

Art. 300. Ao escrivão privativo do juizo criminal da comar-
ca dc Belo Horizonte, corn funcSo exclw i va no juri, incumbem, alérn
de suas atribuicöes, mais as seguintes:

1) funcionar nos processos 1.2 recursos sôbre qualifiço d'
irados;

2) servir na assentada do julgamento dos crimes comuns
e funcionais da cornpetência dos Juizes dc Direito;

3) funcionar nos processos dc "habeas-corpus".
Art. 301. Ao escrivSo privativo dos feitos fiscais do têrmo

de B,elo Horizonte compete e cumpre exercer todas as funcöcs per-
tinentes ao cargo.

Art. 302. Compete ao escrivão do Juizo de Menores: 4
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1) escrever em forma legal os processos, mandlados, oficios
e todos os atos próprios do Juizo;

2) assistir fts atidiências, tomando em seu protocolo 0 que
selas for rcquerido e despachado e o mais que se passar;

3) fazer citacOes;
4) acoinpanhar o Juiz nas diligências, quando este o deter-

minar;
5) prover ao expedicnte d Juizo;
6) arquivar os processos, iivros e papcls, para dcles dar con-

ta a todo tempo;
7) praticar todos os demais atos do sen oficio e cumprir 0

que the for determinado pclo Juiz;
8) ter em ordem urn registo, no qual scrSo lancados Os as-

sentamentos relativos ao menor, c um prontuário onde serSo reuni -
dos todos os papéls citeis ao mesmo.

Art. 303. Aos escriväcs de paz especialmente cumpre:
1) exerce.r as funcOes de tabelião, exceto no distrito cia sede

do têrmo;
2) fazer no registo civil a inscrição dos nascirnentos, casa-

mentos c obitos, emancipaçao, por outorga do pai e da mS, on por
sentcnca do Juiz, a interdicSo dos loucos e dos surdos-inudos e dos
pródigos, e a sentença declaratória da ausência;

3) averhar:
a) as sentencas que decidirern a nulidade ou a anulaçSo do

casamento, o desquite e o nestabeleciinento da sociedade;
b) as scntencas quo rcconhecercm a ilegitimidade dos fithos,

conccbidos na constAncia do casarnento, e as que declararern a Ii-
liaço legitima on ilegItima;

c) os casamcntos de que resultar legitirnacao dos filhos ha-
vidos ou conccbidos antcniormente;

d) os atos judiciais on extra-judiciajs de reconhecimento de
filios ilegitiinos;

c) as escrituras dc adoçSo c dos atos que a dissolvcnem;
4) remeter, mensalmente, no Juiz de Direito cia colnarca e

ao coletor das rendas cstacluais do municipio, urna rclacSo dos óhi-
tos registados, corn referenda especial ao valor dos hens on haveres
que cada defunto tch'a deixado;

5) funcionar nos processos prcliminares do casamento e na
celebracCo dêste;

6) oficiar no Juiz de Direito e ao Promutor de Justiça, co-
municando a existência, em sen distrito, dc órfSos scm tutores, de
loucos on (lcficientcs scm curadores, de hens de ausentes e dc esp6-
ho5 n5o inventariados;

7) comunicar ao Juiz de Dircito ,e ao de Menores a existCn-
cia, em scu distrito, dc menores abandonados;

8) remeter os mapas de estatistjca ao Departamento Esta-
dual dc Estatistjca na forma e tempo dcterminados em lei;

9) franquear o seu cantOnio a fiscalizaçao do Promotor deJustiça;
10) fiscalizar o pagamento dos impostos e selos nos atos de

seu oficio;
11) servir coino escrivSo do Delegado Regional, na sede das

clrcunscnlcocs policiais que nSo for sede de têrmo judiciário.
Parégrafo ünico. Os escnivSes -de paz, exceto o do distnito on

d is zon isde distnito sede de tcrmo usarão de sinaj publico que re

&_ ik^

I
MOMMEMMW



-80--

meterão a Secretaria do Interior, a do Tribunal 1e Apelacão e aos
tabeliães da comarCa.

sEccAO TERCEIRA

-	 Oficiais do RegistrO de Irnóveis

Art. 304. Am oficiaiS do registrO de jmóveis compete:
1) a inscri(;aO:
a) do instrurnento publico da instituicãO do hem de fa-

inilia;
b) do instrUmeflto pi:ibiico das convflcoes antenuPciaiS;
c) -das hipotecas legais ou convenciOnais;
d) dos empréStilflos por obrigacöeS ao portador;
e)

do penhor de máquiflas c aparelhos utilizadOS na indis-
tria, instalados e em funcionarnentO, corn seus respectiV0S per-
tenceS 1) das penhoraS, arrestoS e sequestroS de imóveiS

g) das citacöeS de açöes reais, ou pessoais reiperseCUtórias,
relativaS .a imóveiS;

h)
do memorial de loteamento de terrenos urbanos e rurais,

Para a venda de lotes a prazo e em prestacöeS;
1) do contrato de Iocacão de prédlo, no qual tenha sido con-

signada a cláusula dc vigência, no caso de alienacãO da cousa beads
(Codigo Civil, artigo 1 .197);

j ) dos titulos das servidöes n5o aparenteS, Para a sua cons.
titnicao;

if (10 tisotruto e dc uso sôbre imOveis e sôbre a habitacäO,
quando não resultarem de direito dc fainilia;

m) das rendas constituIdaS ou vinculadas a imóveis por dis-
.posicãe de ditima vontade;

n) do contrato de penhor agrIcola
o) da promessa de compra e venda de imóvel não loteado,

Para a sua validade entre as partes contratanteS e em relacãd a ter-
ceiro5

a transcricO:
a) da sentenca dc desquite e de nulidade on de anulacão

de easamento, quando nas respectivaS partithas existirem imóveiS
ou direitos reals, sujeitos a transcricão;

b) dos titdlos on a inscricão dos atos inter-ViVOS, relativa-
mente aos direitos reais sôbrc imóveis, quer Para a aquisicão do
domInio, quer Para a validade contra terceiros;

c) dos titulos translativOs da propriedade imóvel, entre vi
yes, para sua aquisicão e extin(:ão;

d) dos julgados, nas açöes divisórias, pelos quais Se pusel
tèrmo a indivisSo;

e) das sentencas que, nos inventários e partilhas, adjudica-
rem bans de raiz em pagamento das dIvidas da heranca;

f) dos atos dc entrega de legados de imóveis, dos formais
de partilha e das sentencas de adjudicação em inventário, quando
não houver partilha;

g) da arrernatacSo e da adjudicacao em hasta pdblica;
h) da sentenca declaratória da posse de imóvel, por trinta

anos, sem interrupção nem oposicão, Para servir de titubo ao adqui.
rente por usocapião;

,

- 81 -

i) da sentenca declaratória da posse incontestada e continua
de uma servidSo aparente, por dez on vinte anos, nos termos do ar-
tio 551 do Codigo Civil, Para servir de titulo aquisitivo;

j) Para a perda da propriedade irnóvel, dos titulos trans-.
xnissIveis ou atos renunciativos;

3) averbacSo:	 -
a) as convençöes ante-nupciais, especialmente em relacao

aos imóveis, existentes eu posteriormente adquiridos, que forern
atingidos pela cláusula exciusiva do regime legal;

b) na inscrição da sentenca de separacão do dote;
C) do julgarnento sôbr,e 0 restabelecimento dia sociedade

conjugal;
d) da cláusula de inalienabilidade imposta a imoveis pelos

testadores e doadores;
c) por cancelamento, da extinção dos direitos reais;
1) dos contratos de promessa de compra e venda de terre-.

no loteado, de conformidade corn as disposiçoes do decreto federal
ndmero 58, de 10 de dezembro de 1937;

g) da transcrição, da mudanca de numeraçSo, da constru-
cão, da reconstruçSo, da dernoliçSo e do desdobrarnento de imôvis;

h) da alteração do nome por cnsamento ou desquite.
Oficiais do Regislo de Titulos e Dcumen1os

Art. 305. Aos oficiais do registo de titulos e documentos
compete e incurnbe:

1) transcrever:
a) os instrumentos particulares, Para a prova das obriga-

cOes convencionais de qualquer valor, bern como da cessão de cré-
thtos e de outros direitos, por des criados, Para valer contra ter-
ceiros, e do pagamento corn subrogaçao;

b) o penhor comurn sôhre cousas indveis, feito per instru-mento particular;
c) a cauçSo de titulos de crédito pessoal e da dIvida pdbli-

Ca federal, estadual ou municipal, ou de bolsa, ao portador;
d) o contrato, por instrumento particular, de penhor de ani-

mais, mao compreendido nas disposiçôes do artigo 781, ndmero 5,
do Código Civil.

e) o contrato, pot- instrumento particular, de parceria agri-cola ou pecuaria;
f) o mandado judicial de renovacão do contrato de arrenda-

mento, para sua vigência, quer entre as partes contratantes, quer em
face de terceiros (artigo 19 do decreto federal nümero 24.150, de
20 de Abril de 1934);

g) facultativamente quaisquer documentos, Para sua conser-
Qäaço;

2) av,erbar a prorrogação do contrato particular de penhor
de animais;

3) observar, na transcriç5o e averbacão, Os preceltos e as
solenidades das leis e regulamentos;

4) efetuar quaisquer registos que não estiverem ou não fo-
rem atribuidos a outro oflcio;

5) fiscalizar o piagarnento dos impostos e sebos, nos atos de
sen oflcio;

6) propôr ao Juiz de Direito a nomeação
conforme

L4
a exigéncias do serviço publico,

dos sub-oficiais,
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7) remeter dados ao Departamento Estadual de Estatistica.
Ofic iuis do Regislo Civil dos Pessoas Juridicas

Art. 306. Compete aos oficiais do registo civil das pessoas
jurIdicas:

1) increver:
a) os contratos, Os atos constitutivos, os estatutos on corn-

promissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, cientIficas
ou literárias, e os das associac6es de utilidade pdblica e das fun-
dacoes;

b) as isociedadies civis que revestirem as formas estabeleci-
das nos leis comerciais;

2) fazer a matricula das oficinas impressoras e dos jornais
e autros periOdicos;

3) remeter dados ao Departamento Estadual de Estatistica.

SECçAO QUARTA

Escrevenjes

6) conservar em cofre Os dinheiros, papéls dc crédito, obje-
tos dc onro e prata e as pedras preciosas que forem levadas a de-
pósito piiblico;

7) cur em ordem os iivros de depósito e em diaj a sua escri-
turacão, e franqueá-la a exame, sempre que pelo Juiz for deter-
imnado;

8) alugar, precedendo autorizacão do Juiz, os imóeis dc-
positados que costumam ser postos em aluguer;

9) fazer, znediante autorizacão, as necessárias despesas corn
a coaservação e administração dos objetos depositados;

10) entregar os objetos sob sua guarda someinte por manda-
do do juiz (rue houver decretado 0 depósito ou de quern o substi-
tuir, nao podendo, em caso algurn, usar da co:usa (lepositada nem
emprestá-la.

Parágrafo dnico. Tratando-e de depósito de estabelecimen-
tos agrIcolas e de emprêsas industriais, o Juiz poderá nomear dc-
positário particular, removendo-o, quando julgar conveniente.

SECAO SEXTA

Art. 307. Aos escreventes de cartório compete:
1) escrever, dentro do cartório, todos os autos e ter-

mos, subscrevendo-os os titulares do oficio, e, fora do cartório, coo-
perar nas diligências e inguiricOes, lavrando e subscrevendo os au-
tos, assentadas e depoimentos, e escrever no protocolo das audiên-
cias e perante o juri, sempre que autorizados pelo Juiz;

2) escrever, no livro de notas, as escrituras, subscrevendo-ra.s
os escrivães, excetuadas as que contiverem disposiçöes testamentá-
rias e todas as que houverem de ser lavradas fora de cartOrio;

3) exercer, no iregisto de imóveis e no registo de titulos e
documentos, as funcoes que Ihes são atribuldas pelas respectivas
leis, tomando o nome de sub-oficiais nos termos em que houver o
provimento privativo dos lugares de oficiais daqueles registos;

4) suhstitujr Os titulares dos oficios.
Parágrafo ünico. Os escreventes de cartório poderao escre-

ver os termos de data, vista, juntada, remessa, guia e apensarnento
Independentemente dc serem subscritas pelos escrivães.

SECçAO QUJNTA

Depositárjos

Art. 308. Aos depositários compete e cumpre:
1) tar em boa ord :em e conservaçiio os objetos depositados;
2) requerer a venda judicial dos objetos depositados sujei-

tos a deterioraçao;
3 requerer a venda judicial dos imóveis depositados, qtiando

as despesas para a sua conservação forem excessivas, em relacão ao
seu valor;

tados;
4) arrecadar os frutos e rendirnentos dos imóveis deposi-

5) entregar 05 bens sob sua guarda, a vista de ordem do
Juiz que houvr decretado o depósito, sob pena dc prisão, por tem-
po nao excedente de urn ano, e de ressarcir os prejuizos;

Distribuidor-contador e par! idor

Art. 309. Ao distribuidor-contador a partidor compete:
1) a partilha dos hens, nos processos de lnventário, na for-

ma do despacho dc deliberaçao, exceto no caso dc arrolamento, em
que a partilha será feita pelo próprio Juiz, como determina 0 artigo
522 do Código do Processo Civil;

2) proceder ao rateio, nos casos em que a lei o determina;
3) contar os umolumentos e salários dos JuIzes. escrivães a

Inais empregados de justica;
4) contar o capital e juros de titulos;
5) glosar as cotas de salário:s excessivos on indevidos;6) fazer o cálculo para o pagamento dos impostos e selos;
7) distribuir os feitos entre os ascrivães; nas comarcas de

Belo Horizonte c Juiz dc Fora, também entre os Juizes e, entre os
Promotor.es, os feitos criminais, guardando a maior igualdade em
cada uma das classes;

8) distribuir as escrituras ao escrivão que a parte indjcar;
9) distribuir o servico entre Os avaliadores;

10) distribuir os serviços dos oficiais do registo de imóveis,
onde houver mais de urn, observada a maior igualdade por classe,
lendo em vista os valores dos atos e a natureza dêstes, em face do
registo.

Parágrafo ünico. Nos distritos de paz, excrcerá as funçöes de
contador o escrivão de paz, e, no Tribunal de Apelação, o Secretário,
quc acumulará também as de distribuidor.

Art. 310. Na comarca de Bela Horizonte, as atribuiçôes do
artigo anterior são divididas, respectivamente, entre o distribuidor
do judicial e contador, e o distribuidor de notas e de registo de
imóveis e partidor.

Art. 311. Na comarca de Juiz dc Fora, as atribuices do
artigo 309 são divididas entre o distribuidor-contador, 0 partidor,
e o distribuidor de escrituras em notas e do registo de imóveis.

IN,1 , ,.,
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SECç.AO SETIMA

A vat iadores

Art. 312. Aos avaliadores compete a deterrninacão do valor
dos bens sujeitos a avaliacão, seguidas as regras estabelecidas em lei.

SECAO OITAVA

Of iciais de jusliça

Art. 313. Aos oficiais de justica compete e cumpre:
1 fazer cita(;öes, prisOes e mais thligencias quo ihes forem

ordanadas pelos Juiz,es pierante quem servirern;
2) lavrar as autos e certidöes relativas aquelas dihgencias

devolvendo as mandados a cartório, logo depois de cumpridos;
3) convocar pessoas idôneas que as auxiliem nas diligências

ou que testemunhem atos do scu oficio, quando a lei o exigir;
4) exercer as funçôes de porteiro dos auditórios e fazer as

servicos de expediente, determinados polo Juiz da primeira ins-
tância;

5) servir perante o juri, exercendo as funcOes de porteiro
aquele que for designado pelo Presidente do Tribunal e praticando,
urn e outro, as intirnacöes, prisSes e mais diligências que ihes fo-
rem ordenadas, e impedindo comunicacöes do juri de sentenca corn
pessoas estranhas;

6) passar eertidöes de ineomunicabilidade;
7) praticar todos os atos que ihes forem atnibuidos par lei.

SECAO N'ONA

Porte iros do Tribuna4 de Apekzçâo e do Paldéio do Justiçcx

Art. 314. Ao Porteiro do Tribunal de Apelação compete e
incumbe:

1) abrir e encerrar as sessöes e audiências, quando iho or-
denar o Presidente do Tribunal on o Juiz semanal;

2) apregoar as partes;
3) cumprir as ordens do Presidente do Tribunal on do Juiz

semanal, ielativas ao servico, nas sessöes e audiências;
4 exercer uuaisquer outras atribuicoes cometidas par lei aos

porteiros dos auditOnios da pnimeira instãncia;
5) exercer toclas as atribiicoes que Ihe forem conferidas pelo

Regirnento da Secretaria do Tribunal.
Art. 315. Ao porteiro do Palácio da Justiça compete:
1) a •guarda, conservacão e asseio do edificio e de quaisquer

móveis nele existentes, exceto as que, pelo Regi.inento, estiverern sob
a guarda do porteiro do Tribunal;

2) velar pela conservação do jardim.

GAPITULO VI

Disposiçoes gerais

Art. 316. Gontinuam em vigor as leis estaduais que regulam
OS emolumentos, c.ustas, taxas e multas judiciais, e a forma de sua
cobrança.
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Art. 317. Esta lei entrará em vigor na data de sua publi.

cação.
Art. 318. Hevogam-se as disposiçOes em contrário.

CAPITULO VII

Disposicoes transitórias

Art. 1.0 Compete aos atuais titulares dos cartórios do rival
no Tribunal de Apelaciio exercer as rnesrnas fun(;Oes que, em virtude
de lei anterior, lhes erarn atrihuidas, e, especialmente:

1) exercitar, nos respectivos cartórios, as funcOes estabele-
cidas nos nâmeros 4, 5, 6 e 10 do artigo 295;

2) praticar todos as atos necess.ários ao andainento dos feitos
existentes no scu cartório;

3) certificar 0 que constar de autos, livros, e papêis findos
que terihain corrido por seus cartórios on a des pertençam;

4) receber, mediante carga, as autos que Ihes forem rerneti-
dos da Secretaria a que estSo subordinados coma auxiliares do ser-
vico judiciário;

5) entregar ao Secretãrio do Tribunal, inediante carga, as Ii-
vros e autos findos e os em andamento que se destinaEem legalmen-
te, coiiclusos ou corn vista, a JuIzes e ineressados no feito;

6) facilitar as partes ou a seus advogados o exame dos au-
tos em cartôrio.

Art. 2.° Os escriviles do Tribunal perceberSo integralmente as
custas e ernolumentos pelas certidöes on por quaisquer outros atos
que praticarem.

Art. 3.' Os escrivães do Tribunal terão escreventes de sua con-
fianca, por eles indicados.

Art. 4.° Além das custas e emolumentos integrais a que teem
1ireito, perceberSoos escrivSes do Tribunal os vencimentOs consigna-
to'i na tabela anexa.

Art. 5.° 0 cargo de eletricista do Tribunal de Apelacao será
supriniido quando vagar.

Art. 6.° Quando vagar urn dos cargos de Curador de Menores,
on de Curdor de Ausentes, Orf5os e Massas Falidas, as dois cargos
reunir-se-ão em urn so, corn a denominaçSci de Qwador Geral e yen-
cirnentos de Rs. 1:500$000 mensais.

Panágrafo ánico. Enquanto isto nSo se der, o Curador de Me-
nores exercerá as funçoes enumeradas no Ant. 281 e o de Ausentes,
Orlãos e Massas falidas, as do Art. 282.

Art. 7.' Os cargos de Escrives de órfãos e ausentes da co-
marca de Juiz de Fora serão suprimidos quando vagarem.

Art. 8.' Vigorará o disposto no art. 43, ate que seja regulada
a forma da eleiçao dos Juizes de Paz.

Art. 9. 1 Para se desdobrarem as atuais Cârnaras Civil e Cri-
minal do Tribunal de Apelaçao, observar-se-á o criténio da antigui-
dade.

Belo Horizonte, 14 de marco de 1940.

BENEDIPO VALADARES RIBEIRO
Mono Goizçulves de Mobs
OvIdio Xavier de Abreu
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'i' at J	 :i.

Nova, Paineiras.

2 Abre Campo... I. Abre Campo Abre Campo... Abre Campo (cidade), Itaporanga.Tnnifa Santo Antonio, Ma-

a
2

Comarcas

Z
o1j

que se	 I	 Distritos

compOem

3 Atmorés......

4 AiuruOca ......

5 Alem Paraiba..

6 Allenas ........

7 Alto Rio Doce..

8 AlvinOpolls....

9 Andradas......

10 AndrelOndla...

11 Araguarf ......

12 Arassual.......

13 Araxd.........

14 Baependl......

15 Bambul.......
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a
Termos

Comarcas	 Sedes	 de que se	 Distritos
compOern

15 IBarbacena.....

1 I Almorés ......Aimords ........Airnords (cidade), Alto Capim, Penha

1. AiuruOca ..,. AjuruOca .......AiuruOca (cidade), Carvaihos, Ser-

Barbacena.. Barbacena ..... ..Barbacena (cidade): (1.' zonas),
Sub. lbertiOga, Livrnmento, Pa-
dre Brito, Reinédios, Ressaquinha,
Tugurio, Torres, Bias Fortes (cida-
de), Campolide, Ibitipoca, Rosd-
no, Destérro do Melo.

Carandai .......Carandaj ( cidade), Capela Nova,
Caranalba.

Mercs ......... ..\lerces cidade).
,a BI. Horizonte Belo Horizonte Belo Horizonte (cidade: 1., 2.' e

zonas e zona do Barreiro).

Betim ........ ..Baum .......... ..Betim (cidade, Campanh, Conta-
gem, Ibirité, Neves.

Santa Quitéria Santa Quitéria (cidade), Melo Viana.

Quararé .........Guararé (cidade), Maripa.

	

..Aventureiro, Pirapetinga (cidade) 	 20 BOa Esperança1 j . B. Esperanca BOa Esperanca BOa Esperanca (cidade), Hicinia,

	

Volta Grande (cidade), Agua Viva.	 '	 Coqueiral.
Estrdla, So Luiz.

	

2. ARenas .......Alfenas .........Allenas (cidade), Barranco Alto,	 I

	

Serra Negra (cidade), Serranla 	 d'dgua, Sta. Clara, Terra Branca.

icidade).	 22 Born Despacho1 1.' B. Despacho Born Despacho Born Despacho (cidade), Araujos.

Areado .........Areado (cldade).	
Moema.

23 Born Sucesso. 'I 2.' Born Sucesso Born Sucesso.. rrrn	 (.'I.1d.\ n-.,+,.......
1.' Alto Rio Doce Alto Rio Doce. Alto Rio Doce (cjdade), Abreus, Ci-

potanea, Sao Dorningos, Rio Es-
pera (cidade), Lamin.

24 Bontlm ........
1.' AlvinOpolls.. AlvinOpolls.... AlvinOpolis (cidade), Fonseca, Major

Ezequiel, Dom Silvério (cidads),
Rio Doce, Sem Peixe.

1.' Andradas.... Andradas.......Andradas (cidade), €Irarna.

25 Brazopolis.....
1.' Andrelndia. Andrelândia... Andrelândia (cidade), Arantes, Cia-

nita, Born Jardirn (cidade), Ta-

	

boao, Francisco Sales (aidade),	 26 Cabo Verde....
Carrancas, Andradina.

	

3. Araguarl .... Araguarl .......Araguari (cidade), Amanhece, PIra- 	 27 Caeté..........
caiba, IndlanOpolis (cidade).

2.' Arassual ..... .Arssuaf ........Arassual (cidade), Carat, Gravaté,

	

Itapore, Itinga, Luf a, Pontal,	 28 Carna
Sant'Ana do Arassuai, Sao Do'
mingos do Arassual.

	

2. 1 Araxé ........Arax ..........Araxá (cidade), Perdizes (cidade), 	 29 Camb
Santa Juliana (cidade).

	

iblá ............lbiã (cldade), Pratinha, Argenita, 	 30 Camp
Tobati, Campos Altos.

31 Camp
I. a Baependt.... Baependf ...... .Baependl (cidade), Encruzllhada,

SSo Tome das Letras.
32 Camp

Caxambü.......Caxarnbtl (cidade).

1.' Bambul ...... .Bambui ........Bambuf (cidade), Medetro.. 	 -,

1 Abaetd.........2.' Abaeté .......Abaetd .........Abaet (cidade), Biquinhas, Morada

tipo (cldade), 'Santa Helena. Santa
Margarida.

17 Belo Horizonte

do Capirn, Tabaüna.
18 Betim

Resplendor.... Resplendor (cidade), Born Jesus.
Eme, Ituêta.

ranos, Liberdade (cidade), Bocâi- 	 19 Bica"
na, Passa Vinte.

S	 ,,D.,4h,, AI,m Paraiba. Além Paraiba (cidade), Angustura.

nducaia..

iha

Belo...

. Bicas ..........Bicas ....... .....Bicas (cidade), Pequerl.

21 Bocaiuva ...... ..1.' Bocaiuva.... Bocaiuva ........Bocaluva (cidade) Barreiros, Olhos

Macéla, Sao Tiago, Santo AntO-
nb do Amparo (cidade).

.' Bonfim .......Bonflm ..........Bonflm (cidade), Campo Alegre, Don
Silvério do Bonfim, Piedade dos
Gerais, Rio Manso, Belo Vale, (ci-
dade), Moeda, COco, Santana do
Paraopeba, Bruinadinho (cidade),
Aranha, Piedade do Paraopeba,
Sao José do Paraopeba.

.' BrazOpolls... Brazopolis ..... ..BrazOpolls (cidade), Candeléria, Pt-
ranguinho.

.' Cabo Verde.. Cabo Verde.... Cabo Verde (cidade), Divisa Nova
(cidade).

.' Caeté ........ ..Caetd .......... .Caete (cidade), AntOnio dos Santos,
niMorro Verelho, Penha, Roçae

Novas, Taquarassu, Unfao.

.' Camandu-
cála........Camanducdia.. Camanducdia (cidade), MunhOs.

Extrema.. .... .Extrema (cldade), Toledo. 	 -

.' Cambuf ...... ..Cambuf ........ .Cambuf (cidade), Born Jesus do COr-
rego, Born Retiro.

.' Campanha... Campanha ..... ..Campanha (cidade), Ponte Alta.

.' Campo Belo. Campo Belo... Campo Halo (cidade), Cristals, San-
tana do Jacard, Candelas (cidade).

. Camp. Gerais Campos Gerais Campos Gerais (cidade), Campo do
Melo, COrrego do Ouro.

______



Oi)	 .......

51 Fortaleza.....

52 IFrutal ..........

53 Governador
Valadares..

54 lGrao Mogol...

55

86GuaranCsia....

57 Guaxupé......

58 inanema.......
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ermos do quel
Distrilos

se compOem

a

a	 0
E	 Comarcas
0
Z

Termos do que
Sedes	

I	
Distrito

Isso compOern 

34

33

36

37

38

39

40 Conquista......

41 Cons.Lafalete.. 3.

42 Cristlna........

43 ICurvelo ........ .3

0

Cornarcas	 Sedes

33 Carangoia ...... .4. ' Carangola.

armo do Pa- 1. Carmo do Pa-
ranalba	 ranalba.

armo do Rio 1. 1 Carmo do Rio
Claro	 Claro......

ássla .......... .2. Cassia .........

OM

3.9Caratlnga. ... .

4. Cataguazes....

Concelcao.....

Carangola

Tombos.. . ....

Caratinga......

Inhapirn.......

Carmo do Pa-
ranalba....

Carmo do Rio
Ciaro.......

Cássia........

ibiraci.........

Cataguazes.....

Concelco.....

Lista .....Conquista......

Lafalete. J Cons. Lafalete..

Cristina........

Pedra Branca..

Jo ........ .Curvélo........

Corinto ........

Corangola (cidade), Aivorada, Fa-
na Lernos, Sao Francisco dc
GlOria, Divino (cidade), Arrozal
Espera Feliz (cidade). Caiana,
CaparaO.

Tombos (cidade), Pedra Dourada.

Caratinga (cidade). Born Jesus do
Gaiho, Entre FOlhas, imbé, San-
to Antonio do Manhuassü, Uba-
poranga ......... ................

inhapirn (cidade), Novo Horizon-
te, Santo Estêvo, Veadinho.

Carmo do Paranaiba (cidade),
Quintinos.

Carino do Rio Claro (cidade), Con-
celçao da Aparecida, Itaci.

Cdssia (cidade), DelfinOpolls (cida-
de), BabliOnia, Sao Joao Batista
do GlOria.

Ibiraci (cidade), Garimpo das Ca-
noes.

Cataguazes (cidade), Cataguarino,
itamarati, Santana de Catagua-
zes, Sereno, Vista Alegre, Asd.ifo
D'jtra (cidade), Dona EuzObla,
Laranjai (cidade), Sao Joio da
Sapucaia.

Concelcao (cidade), Congonhas do
Norte, Corregos, Fechados, Itam-
be, Morro do Piiar, Costa Sena,
Santo AntOnio do Rio Abaixo,
Santo AntOnio do Nor, BrejaO-
a, Passabern, Sao Sebastiao

do Rio Preto, Dorn Joaqiiirn
cidadel, Senhora do Porto, Via-
rn9o, GororOs.

Conquista (cidade), 	 Guaxima,
Jubat.

Conseiheiro Lafaiete (cidade), Alto
Maranh5o, Catas Atlas da No-
ruega. Cristlano Otoni, Itave-
rava,Morro do Chapdu, Santo
Amaro, Congonhas do Campo
(cldade(, Lobo Leite.

Cristina (cidade) Maria da Fe (ci-
dade).

Pedra Branca (cidade), Sao José
do Alegre.

Curvelo (cidade), Almas, Santa
Rita do Cedro, Jplranga, Morro
da Garca, Parauna, Piedade do
Bagre, Silva Jardiin.

Corinto (cidade), Andrequice, Cosi-
tria, Nossa Senhora do Gloria,

Santo Hlpolito. BuenOpolis (ci-
dade), Augusto de Lima, Curl-
metal, Joaquirn Feilcio

44 Dlamantina... 2. 2 Diarnantina.... Diarnantina.... Diamantina (cidade), Campinas,
Sao Joao da Chapada, Conse-
Iheiro Mata, Dates, Extraçlo,
Felisberto Caidelra, (louvela,
Guinda, Inhat, Mercs de DIa-
mantina, Couto de Magaihaes,
Tijucal, Mendanha.

45 DivinOpolts.... 1. DivinOpolls ... DivInOpolls.... DivinOpoils (cidade), Santo An-

46 DOres do In- 1. DOres do In- D3res do In-
tn10 dos Campos.

do Indaid, Quartel Geral.

47 RIot Mendes... 1. EIOl Mendes... EIO1Mendes... BlOt Mendes (cidade).

43 Estrêla do Sul.. 1. Estrela do Sul.. Estrdla do Sul.. Estréla do 'Sul (cidade, Cascalho
Rico, GrupiOra.

daiã	 daIá..........dalel ....... .DOres do indalC (cidade), Estrla

49 Ferros. ....... ..2, Ferros. ........ .Ferros. ........ .Ferros (cidade), Cubes, Itauni-
nha, Ferreiros, Santa Rita do
Rio do Peixe, Sete Cachoelras,
Mesquila	 (cidade), Joandsia,
Santana do Paraiso.

3& Formiga ....... .Formiga ........ .Formiga (cidade), Pains, Arcos
(cidade), Porto Real.

1 .Fox-fa1eza .......Forteleza .......Fortaleza (cidade), Cachoetra do
PageO, Medina (cidade), Co-
mercinho, ltaobins.

1 Frutal .......... .Frutal .......... .Frutal (cidade), Cornendador Go.
mes, Esplanada, Lageado.

Governador Govern ador
2. Valadares.. Valadares.. Governador Valadares (cidade),

Brejaubinha, Ghonln, Naque,
San Felix.

Cons. Pena.... Conseiheiro Pena (cidade), Barra
do CuletO, Born Jesus do Man-
tena, Floresta, Penha do Norte,
Sao Tome, Aldeia.

1. GraoMogol.... Grlto Mogol.... GraD Mogol (cidade), CristOlia,
Itacambira, Santo Andrd, Por-
teirinha (cidade), Gorutuba, Ria-
cho dos Machados.

2." Guanhacs ...... ..Guanhaes ...... .GuanhOes (cidade), Braunas de
Guanhaes, Dores de Guanhaes,
Fnrlas, Jequitibd de Guanhaes,
Sapucala de Guanhaes, Tra-
vessao.

VirginOpolts.'.. VinginOpolis (cidade), Divino de
VirginOpolls, Gonzaga.

2." Guaranesia.... Guaranésla.... Guaranésla (cidade), S. Pedro da
Unlao.

2." (luaxupd ....... .Guaxupé ....... .Guaxupd (cidade).

l. Ipanema ....... .Ipanema ....... .Ipanerna (cidade), Passaem, Po-
crane, TaparubC, Laglnha (ci-
dade), Chald.



0
a

z

M Itabira	 .
m.ampo Limpo, s-'macasuoa, sro-
vidSjicla, Santa Isabel, Tebas,
Recrelo (cidade), Concelcao da
Boa Vista, Sao Joaquim.

I. a Lima Duarte Lima Duarte.. Lima Duane (cidade), Concelcao
da Ibitipoca, Pedro Teixeira, San-
tana du Garambéu, Olania, Sao
Domningos da Bocalna.

1, 1 Luz ..............Luz ...........Luz (cidade), COrrego Danta, Es-
teios.

2. Machado .......Machado .......Machado (cidade), Cana do Relno,
Douradinho.

Campestre ..... .Campestre (cldade).

Giminim ........Gimirim (cidade), Palolinho.

3. Manhuassu ,... Manhuassu .... Manhuassu (cidade), Alegria, Luiz-
burgo, Santana do Manhuassd,
SAo J000 do Manhuassu, Sbo
SebastiOo do Sacramento, Sao
Simbo.

I. , Manhumjrlm.. Manhumirim.. Manhumirim (cidade), Durandé,
Presidente Snares.

2 . Mar de Espa- Mar de Espa- Mar de Espanha (cidade). Chiador.
nba	 nha	 Engenho Novo, Monte Verde,

Penha Longa, Saudade.

2,a Mariana ....... .Mariana ........Marlana (cidade), Acaiaca, Cacho.
dna do Brumado, Camargos,
Cidudlo Manuel, Diogo de Vas-
concelos,Furquim. Mainart,
Passagem, Sao Caetano, Santa
Rita DurSo.

1. 1 Minas Novas.. Minas Novas.. Minas Novas (cidade), Berllo.Cai-
cara. Chapada, Sucuriu, Turma-
Ilna, Veredinha.

Capelinha ... ...Capelinha (cidade) Aqua Boa.

l. a Miral ...........Mirat ..........	 DO..Miraf (cidade)	 nes da Vitdrla.

1. * Monte Alegre. Monte Alegre. Monte Alegre (cidade) Canápolis.

1. Monte Azul.... Monte Azul ... Monte Azul (cidade), zonas de
Monte Azul e de Pernambuco),
Gamelelnas, Mato Verde, Sbo
1050 du Bonito.

Espinosa .......Espinosa (cidade), Mamonas, Ita-
mirim.

1. 1 Monte Carmelo Monte Carmelo Monte Carmelo (cidade). Doura-
doquara, Iral. Romaria.

2.* Monte Santo.. Monte Santo.. Monte Santo (cidade), Arceburgo.
Marl ...........Ararl (cidade).

2.* Montes Claros. Montes Claros. Montes Claros (cidade), Bela Vis-
ta, Juramento, Morrinhos, Fran-
ctsco Sd (cldade).

Coracbo de Je- Coracao de Jesus (cidade), Iblal,
sus	 Jequltal.

60 Itabirito .......

61 Itajuba ........

62 Itamarandlba

63 Itanhandu .....

64 Itapecerica

2. a Itabira ......... .Itabira .........Itabira (cidade), Aliança, Santa
Maria do Itabira, senhora do
Carmo.

Antonio Dias.. AntOnio Dias (cidade), Flematita
Coronel Fabriclano, TimOteo.

Presidente Var- Presidente Vargas (cidade)
gas

Itabirito (cidade, Bacao, Rio das
1.' Itabirito ........Itabirito .......Pedras, Sao Goncalo do Monte.

4. Itajubd ........ .ltajubá .........It.ajubd (idade), Pirarguassu, Del-
tim Moreira.

1a (tamarandiba . Itamarandiba.. Itamarandiba (cidade), Barreiras
Lorena, Penha de Franca.

dade), Alagoa.

2. a Itapecerica.... Itapecerica .... Itapecerica (cidade), Camacho,

75 Leopoldlna... 3.a Leopoldina .... Leopoldina ... Leopoldina (cidade),	 Argirita,

1. Itanhandu ..... .Itanhandu ......Itanliandi (cidade), Itamonte (ci-

Marilannia, teora do boom,
Sao Sebastlao do Curral.

tauna .........Itauna (cidade), Carmo do Cajuru,
ltaguara, ltatlaiussu.

tulutaba .......ltuiutaba (cidade), Santa VltOrla.
Facul ...........Jacuf (cidade), Santa Cruz das

.A relas.
Facutinga.......Jacunt inga (cidade), Albertina.
Fanudria .......Janudria (cidade), Brejo do Am-

paro, COnego Marinho, Itaca-
rambi, LevinOpolis. Pedras de
Maria da Cruz, MlssOes, Man-
ga (cidade), Inhumas, Matlas
Cardoso, Sao Sebasti0o dos
PocOes.

Jequitinhonha. Jequitinlionha (cidade), Felizbur-
go, Barraco. Joalma, Sao Pe-
dro do Jequitinhonha.

1000 Rlbeiro .. Joao Ribeiro (cidade), DestOrro
de Entre Rios, CamapuS. LaoI-
nha, Sao Braz do Suassual SOo
Sebastibo do 011, Serra do Ca-
m apus.

Juiz de Fora .. Julz de Fora (cidade), zonas de
Juiz de Fore e de Mariano Pro-
cOpio). Châcara, Paula Lima,
POrto das Flores , Sao Francisco
de Paula, Sarandi, TrOs lihas,
Vargem Grande.

MatlasBarbosa Matias Barbosa (cldade), Sbo Pe-
dro de Alcantara, Santana do
Deserto.

Lambarl ....... .Lambari (cidade: zonas de Lam-
ban e de Lambarizinho), Con.
celcOo do Rio Verde (cidade)

Cambuquira... Camnbuqulra (cidade)
Lavras .........Lavras (cidade), Ijaci, Ingal, Itu

minim, ltutingua, LuminaniaS,
Rlbeirbo Vermelho.

PeniSes .... ... .PerdOes (cidade), Cana Verde.

65 Itauna ...........2. Itauna .........

66 Itulutaba .......2. Itulutaba ......
67 Jacul ...........1. Jacul ..........

68 Jacutinga ...... .1.' Jacutinga......
69 Janudria........2. Janudria ......

70 Jequitlnhonha. 1. a Jequltinhonha.

71 Joo Ribeiro.. 2.' Joao Ribeiro

72 Juiz de Fora .. 4. 1 JuIz de Fora .. ^

73 Lambari ....... .1. Lambari.......

76 Lima Duarte,,

77 Luz ............

78 Machado ......

79 Manhuassu

80 Manhumlrim

81 Mar de Espa-
nha

82 Mariana .......

83 Minas Novas..

84 IMiraf ..........

85 Monte Alegre..
86 Monte Azul

87 Monte Carmelo

88 Monte Santo..

89 Monies Claros.
74 ILavra ....... I 3.1Lavras ......

DistritosSedes

ermos de que1

se compOem	 Distritos
frmos de que

Se compOem

a
0

jComarcas
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a
C

C	 Termos de q
Comarca	 Sedes

C	 -	 se compOem
Distritos

rassus.......... ...- rassos .......... ..1-'assos .......... .Passes (cidade).

106 Palos ............2.& Patos ............Pafos ...........Patos (cidade), Chumbo, Lagoa
Formosa, GutmariSes, Santana
de Patos. Presidente Olegarlo
(cidade). Lagarnar. Ponte Firme.

107 Patrocfnlo ...... .2a Patrocfnjo ...... .Patrocfnla ...... .Patrr,ethl,, (,Iri,.di C,..,.
Fortaleza, Foihados, Serra do
Salitre.

romandel ... Coromandel (cidade), Abadla dos
Dourados

çanha ........ .Pecanha (cidade), Coroaci. Foiha
Larga, Rarnalhete, Sta. Tereza
do Bonito, Sao José do Jacurl,
Sao Pedro do Suassuf. Santa
Maria do Suassui (cidade), Cris-
talina, Podia, São Sebastião do
Maranhao.

o João Evan- Sao Joao Evangeljsta(cidade), Co
eIista .........	

a-

lana, Sao SebastliSo dos Pintos.

anga......... Piranga (cidade) Calambdu, Gu
raciaba, Pinheiros, Piraguara,
Santo AntOnio do Pirapetlugo,
Porto Seguro.

apora........Pirapora (cidade). Buritizeiro,
Guatcul, Lassance.

anguf........Pitanguf (cidade), Cercado, Con-
ceicao do PariS, Leandro Ferrel-
ra, Maravllhas, Papagaios, Mar-
tinho Campos (cidade), Pompéu
(cidade).

tn-f...........Plun-f (cidade), Perobas, Pimenta,
Santo HilArto, Guia Lopes (cida-
de), Serra da Canastra.

ape..........Guapé (cidade), Arauna, Capitollo.

deCaldas Pocos de Caldas (cidade), Boteihoscos
(cidade), Palmeiral.

mba ..........Pomba (cidade), Sllveiras, Tabo-
leiro. Pirauba.

arani ........Guarani (cidade).

ate Nova... Ponte Nova (cidade), Amparo da
Serra. Oratorios, Piedade de
Ponte Nova, Santa Cruz do Es-
calvado, Urlcftnia, Barra Lon-
ga (cidade), Jequeri (cidade),
Grota, Piscamba, Sao Vicente do
Grama.

iso Alegre.. Pouso Alegre (cidade), Congenital,
Estiva.

rda da Main Borda da Main (cidade), Tocos de
Mogi.

vianOpolis.. Silvianopolis (cidade), Dourado.

iso Alto.... Pouso Alto (ciclade), Santana do
Capivari, Sao Lourenço (cidade),
Virginia (cidade).

113 Poços de Caldas 2 a Pocos de Caldas

114 Pomba ..........2.	 Pomba ........

.3115 Ponte Nova .... ..° Ponte Nova...

116 Pouso Alegre. . 3. lPouso Alegre..

117 jPouso Alto.... 12. a IPouso Alto....

108 Pecanha ........ .2.

109 Plranga ........ .l.a

110 Pirapora ....... .1.

111 Pitanguf ....... .2.

112 Piun-f .......... .2.

Piranga........

Pitanguf .......

Plun.f..........

__. I
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a
Termos de que

Sedes	 Distritos
se compOem

3. Muriaé ........ ..Muriad ......... .Murlad (cidade). Boa Familia, Born
Jesus da Cachoeira Alegre, Ita
muri, Patrocfriio do Muriaé, P1-
rapanema, Rosario cia Limeira,
GlOria, Santo AntOnio do Gloria.

Sao Manuel... Sao Manuel (cidade), Pinhotiba.

(a dutum ........ ..Mutum ......... .Mutum (cidade), CentenOrlo, Hu-
maitO, Ocidente, Roseiral.

1. 1 Muzambinho.. Muzambinho., Muzambjnho (cidade), Juruaia,
Monte Belo, Tuiutl.

Nova Rezende. Nova Rezende (cidade), Born Je-
sus da Penha, AlpinOpolls (cida-
de), S. José da Barra.

Nepornuceno.. Nepomuceno.. Nepomuceno (cidade)

11 Nova Lima.... Nova Lima.... Nova Lima (cidade). Raposos, Rio
Acima.

2. 1 Oliveira .. ..... ..Oliveira ........Oliveira (cldade), Japão, São Fran-
cisco de Oliveira, Sao João Ba-
tista, Carmo da Mata (cidade).

Passa Tempo Passa Tempo (cidade), Rio do Pet-
xe.

Claudio ........ .Claudio (cidade). Itamembé.

3. 1 Ouro Fino ..... .Ouro Fine ..... .Ouro Fine (cidade), CrisOlia, Bue-
no Brandão, Monte Sião.

Ouro Preto.... Ouro Preto.... Ouro Preto (cidade: zonas de On-
ro Preto e de AntOnio Dias),
Amarante, Antonio Pereira, Ca-
choeira de Campo, Casa Branca,
Santo Antonio do Leite, Sao Bar-
tolomeu, Sao JuIIão, Santa Rita
de Ouro Preto, Ouro Branco.

(a Palma . ........ .Palma ......... ..Palma (cidade), Cachoelra Alegre,
Cisneiros, Itapirussu, Morro Alto.

(,a ParacatO ...... ..ParacatO .......ParacatO (cidade), Guarapuava,
Guarda MOr, Lages, Unal, Va-
sante.

JoOo Plnhelro.. 

	

	 Pinheiro (cidade), Canabrava,
Catinga, Veredas.

PariS de Minas Path de Minas Path de Minas (cidade), Florestal.
Igaratinga, São Gonçalo do Path,
São José da Varginha, Mateus
Leme (cidade), Igarape, Serra
Azul, Pequ (ciclade), Jaguaruna.

I.' ParaguassO.... Paraguassu.. .. ParaguassO (cidade), Fama, Para•
mirim.

ParalsOpolls... ParalsOpolfs... ParaisOpolls (cidade). Capivarl,
Concelcão dos Ouros, Goncalves,
Sapucal Mirim (cidade), Cachoei-
ras (cidade), Itaim.

a Parreiras .......Parrefras .......Parreiras (cidade), Ibitlura, lpuiu-
na, Santa Rita de Caldas.

. Passa Quatro.. Passa Quatro.. Passa Quatro, (cidade).

C

Comarcas
C
Z

90 Murlaé ........

91 Euturn ........

92	 uzambinho..

93 Nepomuceno..

94 Nova Lima.

95 Oliveira .......

96 IOuro Fino.....

97 Ouro Preto.

98 Palma .........

99 Paracath ......

100 IParA de Minasi

101 Paraguassu...,

102 ParalsOpolls

103	 arreiras.......

104 Passa Quatro..



L	 a0

SedesEComarcas	 ' ermos de quej
DistritosSe Cnmpem I
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119 1Prata ........ ..

120 Raul Soares

121 Rio Branco.

122 Rio Casca....

12" Rio Novo......

124 Rio Pardo......

125 Rio Preto......

126 Sabará ........

0
0

E	 Comarcas
0
Z	 in

118 Prados	 • l.a

Sedes	 I Termos de quelDistritos
 se coinpoem

Prados (cidade), Sao Francisco Xe-
vier, Dôres de Campos (cidade), 	 ISO Santa Luzia. . . 2.a 	 n-
Barroso.	

Santa Luzia... Santa Luzia... Santa Luzia (cidade), Lapa, VePrados..........Prados..........	

I	 da Nova, Vespasiano, Jaboti-
Catubas, Baldirn, ttlacho Fundo,

	

Lagoa Dourada LagOa Dourada (cidade), Casa	 Lagoa Santa (cidade).
Grange.	

Pedro Leopoldo Pedro Leopoldo (cidade), Capim
Rezende Costa. Rezende Costa (cidade).	 Branco Surnidouro, Mntozi-

	

131 Sta. Rita doSa- 	 nhos, Prudente dc Morals, Vera
Pram...........

	

Prata (cidade), Jardim, Patrimô-	 pucal .......2.a Sta. Rita do Sa- 	 Cruz.
pucal ...... Sta..	 Rita do Sa.Prata ...........nm, Campina Verde (cldade).

Santa Rosa, Sao Francisco de

	

	 pucal ...... Santa Rita do Sapucaf (cidade),
Careassü, San Sebastian da BelaSales.	 . AntOnio do	 Vista, Santa Catarina, Concel-

R	
Monte ......ja S. Antonio do	 çao das Pedras.

Monte ..... S. AntOnio do
Monte .....Raul Soares... Raul Snares... Vermeiho Novo, Vermeiho Ve-

 Raul SnaresSnares (cidade), Biculba, 	
..Santo AntOnio do Monte (cida-

Iho.	 udde), Sae, LagOa da Prata.

188 Snobs Durnont2.a Santos Dumont Santos Dumont Santos Dumont (cidade), Belmon-
Rio Branco.... Rio Branco....	 te, Conceicao do Formoso, DOres

do, San José do Barroso, Gui-
Rio Branco (cidade), Sao Geral- 	 i Sao Domingos1	 do Paraibuna, Ewbank, Sao

ricema (cidade), Tuiutinga, Vi- 	 do Prata,.. 2.a Sao Domlngos	 José da Serra.do Prata... San DomingosIns BOas.	
do Prata... S. Domingos do Prata (cidade),

Dionjslo, Ilhéus do Prata, Ja-
guarassO, Marliria. Santanar	 .. Cs.-.2.alRio Casca......Rio Casca. •.. Rio Casca(ciad). Jurumirim,

	

 Antonionusoio quo JraIIIa, 'Jaw	 UtJ flUIC, auLaUd1, vargem
Pedro de Ferros.	 .	 Alegre.

137, So Fraoc)scn. ja San Francisco. San Francisco. Sao Francisco (cidade), Concel-

	

Rio Novo ...... .Rio Novo ...... .Rio Novo (cidade), Goiand. Piaw,	 can da Vargem, Morro, Serra
Agua Limpa.	 1	 dos Araras, Urucuia, San Ro-

man, Arinos. Buritis. Capao
I	 Redondo, Formoso, Joanopolis.
I

	Rio Pardo.......Rio Pardo ...... .Rio Pardo (cidade), Coqueiros, 	 i	 Brasilia .........Brasilia (cidade), Campo Redon-
Agua Quente, SOo Joao do Pa- 	 do, Fernao Dias, IbiracatU, Sao
ralsO.	 136 S. Unça	 I	 Joan da Ponte, Santo AntOnio

da Boa Vista, 1.-Thai.Sup ucni.... 1.0 S. Ooncalo do

	

Rio Preto ...... .Rio Preto ...... . Rio Preto (cidade), Buqueiräo,	 I.	 Sapqtcal.... S. Goncalo do
Santa Barbara do Monte Ver-	 Sapucal.... Sao Goncalo do Sapucal (cidade),
de, Santa Rita do Jacutingst, 	 Heliodora. Paredes do Sapucal,
Sao Sebastian do Barreado.	 j	 Retiro.

137
-	 San Ontardo... l.a San Gotardo... San Gotardo... Sao Gotardo (cidade), 590 JerO-

	

Sabaré ......... .Sabard. ....... .Sabar9 (cidode), Culabd. Mar-	 nimo de PoçOes, Funchal, Rio
zag9o.	 Paranatba (cidade), Arapua.

Tiros ........... .Tiros (cidade), Canôas, Sao Gon-
4;alo do Abaete, Canastrao.

Sacramento.... Sacramento.... Sacramento (cidade). Desemba-que, Tapira, Nova Ponte (ci- 	 -	 bunt, Conceiçao da Barra, Rio
138S. Joao del Rd. 4. S. Joao del Rei. S. J000'del Rel. Sao Jo90 del Rd (cidade), Ca-

dade).	 -	 das Mortes, Onca, Sao Miguel,
Santa Rita do Rio Abaixo, Sao

	

Salinas .........Salinas .........SalInas (cidade), Aguas Verme-	 -	 S. Joan Nepo-
Ihas, Amparo do Slti	

Sebastlao da VitOria, Nazard,
Tiradentes (cidade).

	

o, Santa	 muceno .... 2.' S. Joan Nepo-
Cruz do Salinas, Taiobeiras. 	 muceno.... S. Joan Nepo

rnuceno .... Sao Joao Nepomuceno (cidade),
Carlos Alves, Descoberto, Rut,

	

Sante Bérbara Santa Bérbara Santa Bérbara (cidade), Barra	 S. Sebast. do	 Rochedo, TarU-AssO.
Feliz, Born Jesus do Amparn,	 Paraiso.... 3.° S. Sebast. do
Brumado, Catas Alias, Cocals, 	 i	 140	 Paraiso.... S. Sebast. do
Florélia, onceiçAo do Rio Act-	 Paralso.... S. Senastiao do Paraiso (cidade),
ma. Sao Goncabo do Rio Abaixo, 	 Guardlnha, Pratépolls, Cape-
Morro Grande, Rio Piracicaba	 tinge. Golanazes.

S. Tomaz de(cidade).	 ,	 Aquino .... Sao Tomaz de Aquino (cidade.

1.

l.a

2°

2.a

1,0

l.a

127 Sacramento.... 2.°

128 Salinas ..........l.a

129 Santa Barbara. 2.'



a
0
LE	 Comarca5

0

141 Sêrro	 . 2.'

142 Sete Lagoas... 2.e.

143 SilvestreFerrazil .

144 Tarumirim.....

145

145

147

148 Tupaclguara..

149 Ubd ............ .4.a

150 Uberaba.......

151 Uberlândia.... 3•a

152 Varginha ...... l3.

153 ,Vicoan ......... .2.'

154 IVigia .......... Ii."

Distritos

SSrro (cidade), Itapanhoacanga,
Santo AntOnio do Itambé, Sao
Goncalo do Rio das Pedras,
Santo AntOnio do Rio do Peixe,
Milho Verde, Rio Vermelho (ci-
dade), Mae dos Hoinens.

SabinOpolis (cidade), Euxenita,
Paulistas, Quilombo.

Sate LagOas, (cidade), Buriti, For-
tuna, lnhaüma, Jequitiba, Cor-
disburgo (cidade), LagOd, Tral-
ras, Paraopeba (cidade), Araca.

Slivestre Ferraz (cidade), Dom
Viçoso, Soledade.

Tarumirim (cidade), Cachoeirinha,
(cidade). Itanhomi.

TeOfilo Otoni (cldade), Itaipe, Jar'
dinOpolis, Marambainha, I'avao,
Itambacuri (cidade), Frei ()as-
par, Fret Scrafirn, Igreja Nova,Sao Fidells, Sao Pedro, Main-
cacheta (ciclade), Novllhona, Se-
tubinha, Trindade Potd (cida.
de), Ladainha, VaIOo.

Carlos Chagas (cidade), Indiana,
Presidente Pena, Aguas Betas
(cidade), Norte. Pampam, Rio
Negro, Umburunas

T 	 CoraçOes (cidade).

Trés Pontas (cidade), Pontalete'
Santana da Vargem.

Tupaciguara (cidade). AraporO.

Ubá (cidade), Divino do UbI,
Rodeiro, Sapd, Tocantins, Se.
nador Firminio, DOres do Turvo,
Braz Pires.

Uberaba (cidade), Conceicao das
lUberaba....... AlagOas (cidade), Dourados,

Campo Formoso (cidale, Ve.
rissiis.

-96---

Sedes	
Termos de que

se compOem

3rro ...........Siro .........

SabinOpolls....

Sete Lagoas... Sete Lagoas...

Silvestre Ferra:
	 Ferraz

Trés Pontas.. . . 	 Trés Pontas.

Otoni.. 4. TeOfIlo Otoni.. TeOfilo Otoni.,

Carlos Chagas

Trés Corac6es.12.'
	 CoracOes. TrSs CoraçOes.

Pontas....

tciguara...

Ubá............

India .... liberlOndia.... UberlOndla (cidade), Martinopolis,
Santa Maria.

nba ...... .Varginha ...... .Varginha (cidade), Carma (Ia Ca.
choeire (cidade), Sao Bento.

a ......... .Vicosa ......... .Vlcosa (cidade), Cajurl, Canaan,
Coimbra, SOo Miguel do Ants,
Herval (cidade), Araponga,
Teixeiras (cidade), Pedra do
Anta.

Vigia ...........Vigia (cidade). Bandeira, Jacinto
Palestina, Pedra Grande, Ru
bim, Salto Grande.
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TABELA "B"

Vencimentos dos funciondrios da Just ica

Cargos	 Vencimento anual

JUSTIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Deembargador ........................
Secretário ..........................
Chefe de Seccao ........................
EscrivSo, que dirige as seccöes da Secretaria do Tri-

bunal ..........................
Bibliotecário ........................
Amanuense ..........................
Escreventes, nas seccöes do Tribunal ..........
Arquivata ..........................
Praticaiste ............................
Auxiliar nas secçöes do Tribunal
Dactilógrafo ..........................
Oficial de Justiça ......................
Porteirode 1.' classe ....................
Continuo ............................
Servente dc 1.' classe ....................
Servente de 2. 1 classe ....................
Motorisla de 1. classe ....................
Motorista de 2. classe (condutor de malas) .....
Ajudante de motorista ....................
Eletricista (Quadro Suplementar) ............

JusTIçA DE PRIMEIRA INSTANCIA

Juiz de Direito de comarca de 4.' entrância ......
Juiz de Direitd de comarca de 3.' entrância ......
Juiz dc Direito (le comarca de 2.' cntrância ......
Juiz de Direito de comarca dc 1.' entrSncia ......
Juiz Municipal de Belo Horizonte (4. entrSncia)
Juiz Municipal em sedc comarca de 4.' entrãncia
.Juiz Municipal de comarca de 3.' entrância ......
Juiz Municipal de têrmo anexo ..............
Escriv5o Privativo dos Feitos da Fazenda Pñblica
EscrivSo Privativo do Juizo Criminal da comarca de

Belo Horizonte ......................
Escrivão do Juizo de Mcnores ..............
Escrivão do crime dc têrmo sede dc comarca de 4.'

entrâflcia ........................
EscrivSo do crime de têrmo sede de comarca de 3.'

entrflCia ........................
Escrivão do crime de têrmo sede de comarca de 1.' on

2.' entrãncia ......................
Escrivão do crime de têrmo anexo ............
Escrevente juramentado nos cartórios criminals da

Capital ..........................
Oficial de Justica do JuIzo de Menores ..........
Oficial de Justica Privativo dos Feitos da Fazenda

7

49:200$000
16:800$000
14:400$000

14:400$000
10:800$000
7:200$000
6:000$000
7:200$000
3:600$000
3:600$000
6:000$000
6:000$000
4:800$000
3:600$000
3:0003000
2:400$000
6:600$000
5:400$000
3:600$000
3:360$000

32:808$000
22:968$000
16:080$000
13:800$000
14:400$000
10:800$000
9:600$000
8:400$000
7:200$000

7:200$000
5:520$000

7:200$000

4:920$000

4:200$000
3:600$000

2:400$000
2:400$000
2:040$000
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Cargos
Oficial de Justi ç a pai-a o Servico Criminal
Porteiro de 1.' classe ..............
Servente de 2.' classe ..............

MINISTERIO PUBLICO

Procurador Geral do Estado ................
Sub-Procurador Geral do Estado ............
Auxiliar Juridico da Procuradoija Geral do Estado
Curador de Menores ....................
Curador de Ausentes, Orfiios e Massas Falidas
Promotor de Justiça de Belo Horizonte ..........
Promotor de Justiça de comarca de 4.' entrância
Prornotor de Justiça de comarca de 3. entrãncia
Prornotor de Justiça de comarca de 2.' entrância
Promotor de Justiça de cornarca de 1. entrância

LDECRETO-LEI N. 668

Thlroduz modificacoes ao regime de upuração de rotas ties Escelas
Normais do Estado

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicoes e tendo em vista a conveniêncja de se adotarem no en-
sino normal dispositivos referentes no regime de graus, médias e
provas estabelecido pelo Govêrno Federal para Os institutos de en
sino secundárjo do pals, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado
pelo Departarnento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra
"a", do decreto-lei federal ndIllero 1.202, de 8 de abiil (IC 1':

' 
g -Art. 1 . 0 As notas2 nas Escolas Normals do Estado,aero

graduadas de 0 (zero) a 100 (cern), contando-se os pontos de cinco
em cinco.

§ 1.° Mensalmente, a partir de abril, deveri ser atribuida
c.ada aluno e em cada disciplina, pelo respectivo professor, pelo me-
nos urna nota relativa a arguiçao on a trabaihos prAticos.

§ 2.° A media aritziiCtjca das notas atribuidas durante o nl(s
servirá para o côrnputo da media anual, que constituirá a nota final
dos trabalbos escolares.

§ 3.° A falta de media mensal, Por flo comparecimento,
qualquer que seja o motivo, inclusive por .doença, equivale A nota
0 (zero).

§ 4.o Haver% anualmente em cada classe e para cada disci-plina, 4 (quatro)	 provas escritas parciais, abs meses de nlaio,
juiho, setembro e novernbro, corn Os seguintes pesos: 1.' prova, peso
1 (urn); 2.' prova, peso 1 (urn); 3.' prova, peso 2 (dois) e 4.' prova,
peso 3 (três).

§ 5.°	 Imediatamente após a quarta prova parcial realizar_
se-ão as provas orais, obrigatorjas para todos os alunos, tendo esta
prova o peso 2 (dois).

§ 6.° A fOrmula para apuracäo da nota final do aluno em
cada disciplina é a seguinte: media anual adicionada A nota da pri-
meira prova mais a nota da segunda prova mais a nota da terceira

prova, multiplicada por 2 (dois), mais a nota da quarta prova mul-
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tiplicada por 3 (três), mais a nota da prova oral multiplicada por
2 (dois), dividida esta soma por (10 (dez )

Art. 2." As médias de desenho, trabaihos manuais e mode-
lagem, misica e canto coral, educacAo fisica e •priitica profissional,
obedecerAo ao regime ate agora vigente nas Escolas Normais.

Art. 30 Considerar-se-A promovido A série irnediata, ou
aprovado, sem quaisquer outras exigências, o aluno que obtiver,
concornitantemente, a media 30 (trinta) em cada disciplina e 50
(cincoenta) no conjunto.

Art. 4.° Os casos decorrentes da aplicacão do regime ora
adotado para as Escolas Normais serAo regulados pela atual legis-
lacfio do ensino secundArio federal.

Art. 50 Este decreto-lei entrarA em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposiçOes em contrArio.

PalAcio do Govêrno, em AraxA, 23 de abril de 1940.

BENEDITO VALADALIES RIDEIRO
Crisliano Monteiro Machado

DECRETO,LEI N. 669

Declara de utilidade páblica uma area de terrenos situados riesta Ca-
pital e benfeitorias nela existenles

a

d
q

DECRETO...LEI N. 670

Abre d Secretaria dos NegOcios do Interior o crédito especial de
Rs. 6:000$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
at.ribuiçoes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Depar-

Vencimento anual
2:640$000
4:800$000
2:400000

49:200$000
24:600$000
18:0008000
18:000,1,",000
14:4008000
14:400$000

9 :600$000
8:4008000
7 :200$000
6:6008000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
tribuiçOes, sanciona êste decreto-lei, aprovado pelo Departamento
dministrativo:

Art. 1. Si-to declarados de utilidade pOblica, afirn de serem
idquiridos pelo Estado, por via amigável ou de desapropriaçao in-
[icial, urn terreno corn a area de quatrocentos e cincoenta metros
uadrados e as benfeitorias nele existentes, de propriedade do Sr.
duardo Gozac.

Art. 2.° 0 terreno constitue o lote n. 1, do quarteirão 9,
a 70 Secção Suburbana, confronta corn a Prefeitura, José Paulo
Lraujo, Av. do ContOrno e rua Hermilo Alves, e se destina a nele se
onstruir urn entreposto de abastecimento.

Art. 3.° A casa é a de n. 26, situada A rua Hermilo Alves.
Art. 4.° E' declarada a urgência da desapropriacao.
Art. 5.1 Este decretolej entrarA em vigor na data de sua

ublicaçAo, revogadas as disposiçoes em contrArio.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de rnaio de

BENEDITO VALADARES RIBEIR0
Israel Pinheiro da Silva
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tamento Administrativo, nos terinos do artigo 17, letra "a", do de-
creto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior,
o crédito especial de Rs. 6:000000 (eis contos de réis), para pa-
gamento de vencimentos ao doutor Ari Pedro de Morais, deritista
contratado do segundo BatalhSo da Fôrça Policial do Estado, refe-
rente ao periodo de 1.0 de janeiro a 31 de deembro do corrente
ano.

Art. 2.° Bevogam-se as disposiçoes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacao.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de junho
de 1940.

BENELMPO VALADARES BIBEIRO
Mario Goncalues de Mobs
Francisco Balbino Noronha Mmeida

DECRETO-LEI N .671

Abre o crédito suplemeritar de 447:000$000, destinado ao pag:nicn-
to do servico do fomento di pioduçao vegetal )

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicoes, e para antender ao desenvolvimento dos trabaihos do
fomento cIa produc5o vegetal no Estado, sanciona o seguinte decre..
to-lei, aprovado pelo Departarnento Administrativo, flOg termos (10
artigo 17, letra "a", do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril
do 1939:

Art. 1.° Fica aberto o crédito suplementar da import5neia
de quatrocentos e quarenta e sete contos de réis (447:000$000), a
verba 8.512, n. 4, do orçamento vigente, para pagamento dopes-
soal contratado dos services do fomento da produçSo vegetal do
Estado.

Art. 2.° Pste decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de junho
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro do Silva
Francisco Bczlbino Noronha Almeida

DECRFfl'O-LEI N. 672

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crécif to especial de
2:966$500

0 Governador do Estado do Minas Gerais, usando de suas atri-
buiçöes, sanciona o seguinte decreto1ei apro'vado pelo Departarnento
Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei fe-
deral n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior 0
crédito especial do Rs. 2:966$500 (dois contos novecentos e sessenta e
seis mil e quinhentos iéis), para paga:mento de despesas feitas corn
diligências policiais no exercIcio de 1938, aos seguintes:

Auguslo (ionxes Junior ......................135$000
Abelardo Ribeiro Freire ....................ioos000
Tte. José Bibiano do Nascimento ..............106$500
Ant6nicj Ribeiro ...........................500$O00
Contadoria do 3.° B. C. M...................150$000
Tte. João Venceslau de Souza ................530OOO
Teófilo .Alvarenga Lage ......................16O0OO
Cap. José LMonteiro Lima ..................220$000
Emprêsa de Transportes Mucuri-Rio Doce Ltda.....I :065$000

2:966$500
Art. 2.° Revogam_se as disposiçoes em contrário, entianlo ês-

te decretolei em vigor na data de sua publicaçSo.
1940. PaIácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de junho de

BENEDITO VALADAREs RIBEmo
Mario Gon calves de Mates
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRET0LEI N. 673

Abre a Se crc/aria dos Zv'egócios do Interior o crédito especial de Rs.
2:820$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buicOes sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamento
Adininistrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do dccreto-lei fe-
deral n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior o
crédito especial de Rs. 2:820$000 (dois contos oitocentos e vinte
mil réis), para pagamento de despesas feitas corn diligéncias polL.
ciais no exencicio de 1938, aos seguintes:
Gustavo Pereira Guimaraes ..................20t$000
Prefeitura M. de Itapecerica ..................80$000
1.0 Tte. José dos Santos ....................240$000
Prefeitura M. de Arassuai ..................911$000
Prefeitura M. de Campo Belo .............. 275$000
Ararê Parajara dos Santos ....................160$000
Gerardo Pereira dos Santos ...................950$000

2:820$000
Art. 2. 1 Revogarn-se as disposiçOes em contrário, entrando êste

decreto_lei em vigor na data de sua publicaçao.
Raiãcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de junho de

1940.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Mdrio Gon calves de Ma/os
Francisco 'Balbino Noronha Almeida

DECRET:0LEI N. 674

Abre a Secrelaria dos Negócios do Interior, o crédito especial de Rs.
5:916$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri..
buiçôes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Depaitarnen-

I
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to Administrativo nos terrnos do artigo 17, letra "a", do decretolei
federal n. 1202, de 8 de abril de 1939: 	 1940.

Art. 1.' Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior, o
erédito especial de Rs. 5:916$000 (cinco contos novecentos e dczes_
seis mil réis), para pagamento de despesas feitas corn diligncias
policiais no exercicio de 1938, aos segi.iintes:
Prefeitura M. de Montes Claros ................I :500$000
Sandoval Coelho Araujo ....................150$000
Clemente Souza Duarte ......................I :470000
Diomedes Agostini ........................1 :630$000
José Augusto Salgado ......................168$000
Jte. Reinaldo MontalvSo Silva .. ............. 600$000
Napoleão Pelegrino ......................48$000
Prep . Municipal de Bonfim ..................60$000
Tte. Lindorifo Cândido Oliveira ..............230$000
Dorvil de Morais Lima . .....................	 0$000

5:916$000
Art. 2.1 Revogarnse as disposiçöes em contrário, entrando

êste decreto-lei em vigor na data de sun publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de junho de

1940.
BENLIMTO VALADARES RIBEIR0
Mono Gonçolves de Matos
Francisco Balbino Noronha Almeida
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BENEDITO VALADARES RInEmo
Miirio Gon calves de Matos
Francisco Balbirio Noronha Almeida

DECRETOLEI N. 676

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Gristiario Morileiro Machado
Francisco Balbino Noronha Almeida

Pwlácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a;os 13 de junho de

Abre a Secretania do Wducacao e Saáde Ptiblica o crédito esfecial
de 4:000$000

0 Governador do Estado de Minus Gerais, usando de suas atri.
buicties, sanciona o seguinte decreto_lei, aprovado pelo Departamen-
to Adrninistrativo nos termos do artigo 17, letra "a", do decrcto-lei
federal n. 1.202, de 8 de abril do 1939:

Art. 1.° Fica aherto a Secretaria da Educacão e Sadde Pibli-
Ca, o crédito especial de Rs. 4 :000$000 (quatro contos do réis), pam
pagunento a d. Regina Massena Godinho, proveniente tie urn
Yen(Iido pela mesma a Escola Normal de Juiz de Fo'ra cm 1938.

Art. 2.° Revogarn-se as disposicOes em contrário, entiando
êste decreto-lei em vigor na data do sun publicaçao.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, nos 13 de junho
de 1940.

DECRETOLEI N. 675

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédito especial de Rs.
5:878$000

0 Governador do Estado de Minas iGerais, usando de suas atri-
buicôes, sanciona o seguinte decreto-lei, •aprovado pelo Departamen..
to administrativo, nostermos do artigo 17, letra "a", do decreto_lei
federal n. 1.202, de 8 do abril do 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior, o
erédito especial de Rs. 5:878$000 (cinco contos, oitocentos e setenta
e oito mil réis), para pagamento do despesas feitas corn diligêricias
policiais efetuadas em 1938, aos seguintes:
Guilher,mino José Queiroz ....................250$000
Prefeitura M. de Ituiutaba ..................1 :420$000
Agostiiiho Antonio da Silva ..................840$000
João Goulart ............................2:220$000
Prefeitura M. de Ipanema ..................500$000
Cap. José Pereira do Araujo ...................48000
José Ferrari . .......................... 200$000
Cap. Francisco Procópio de Alvarenga ..........100$000
Prefeitura M. de Carangola ...................300$000

5:878$000
Art. 2.1 Revogam-se as disposiçOes em contrário, entrando ês..

te decreto-lei em vigor na data de sun publicação.

DECRETO-LEI N. 677

Abre 41 Secretania dos Negócios do Interior o crédito especial de Rs.
1 :712$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suns atri-
buicOes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departarnento
Administrativo, nos terms do artigo 17, letra "a", do decreto-le! !e-
deral n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.° Flea aberto a Secretaria dos Negócios do Interior, o
crédito especial de Rs. 1 :712$000 (urn conto setecentos e doze mu
réis), para pagamento a Prefeitura Municipal de Sêrro, como indeni
zacSo de despesas feitas no exercIcio de 1937 corn o aviador José
Costa.

Art. 2.1 Revogam_se as disposicOes em contrário, entrando êste
decrcto-lei em vigor na data de sun publicacSo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de junho
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
MOno Gonçalves de Mobs
Francisco iBalbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 678

Abre a Secrebaria da Educaçao e Saàde Pàblica o cr&Iito especial
de Rs. 1:843$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suns atri-
buiçöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departmen-
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to Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei
federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.° Fica aberto a Secretaria da Educação e Satide Pü.
blica o crédito especial de Rs. 1 :843$000 (urn conto oitocentos e qua-
renta e três mil réis), para pagamento ao senhor Altamiro do Oli-
veira, por fornecimentos feitos e servicos prestados ao Grupo Esco
lar "Estevão de Oliveira", em Juiz de Fora, nos exercicios de 1937
e 1938.

Art. 2.° Revogamse as disposiçöes em contrário, entrand
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicaçäo.

Palácio da Liberdade, em iBelo Horizonte, aos 13 de junho de
1940.

J3ENEDITO VALADAIIES RIBEIRO
Cristiano Monte iro Machado
Francisco Baib mo Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 679

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédilo especial de Rs.
1:755$400

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buicOes, sanciona o seguinte decreto_lei, a'provado pelo Departamento
Adrninistrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei fe-
deral n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.° Fica aberto a Secretaria dos Negócios •do Interor o
crédito especial de Rs. 1:755$400 (urn conto setecentos e cincoenta
e cinco mil e quatrocentos réis), para pagamento de adicionais do
100 1 0 , da Lei 425, de 1900, ac juiz de direito da comarca de Rio Gas-
ca, bacharel Rodolfo Rolernberg Bhering, relativos ac, periodo (le 28
de novembro de 1939 a 31 de dezembro do corrente ano.

Art. 2.1 Revogam_se as disposicöes em contrário, entrando
êste decreto.lei em vigor na data de sua publicacao.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de junlio de
1940.

BENImITO VALADARES RIBEIR0
Mario Gonçolves de Matos
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEl N. 680

Abre a Secrelaria da Educaçao e Suiide Pdblica o créditd especial
de Rs. 761$900

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando do suas atri-
buiçöes, sanciona o seguinte decreto-Iei, aproado pelo Departamen-
to Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto1ei
federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.° Fica aberto a Secretaria da Educacão e Sadde Pdbli-
ca co crédito especial de Rs. 761$900 (setecentos e sessenta e urn mil
e novecentos réis), para pagamento de adicionais da Lei 425, de
1906, sendo Rs. 363$000 a d. Elvira Carneiro Vilela, professora de 1.
classe do Grupo Escolar de Passa Quatro, no perlodo de 1.0 de de-
zenibro de 1936 a 31 de dezembro de 1937, e 397$900 a d. Renata No.

Uik- 
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gueira, professora de 1. classe do Grupo Escolar de Itanhandd, no
periodo de 5 de dezembro de 1938 a 31 de dezembro de 1939.

Art. 2.1 Revogam-se as disposicöcs em contrário, entrando
êste decretoLlei em vigor na data de suit publicacão.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de junho de
1940.

BENEDITO VALADARES BinEino
Cristiano Monteiro Machado
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 681

Abre a Secrelaria da Educacão e Sadde Piblica o crddilo especial de
Rs. 726$900

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buiçöes e de conformidade corn o artigo 17, letra "a", do decreto-
lei federal n. 1.202, de 1939, sanciona o seguinte decreto-lei:

Art. 1 . 0 . Fica aberta a Secretaria da EclucacSo e Sadde iNs-
Mica o crédito especial do rs. 726$900 (s:etecentos e vinte e seis
mil e novecentos réis), para pagamento de adicionais de 10°j°, a d.
Maria Filomena da Conceicão Viana, professora de 1. classe das
escolas reunidas de Ipanema, no periodo de 12 do novembro de 1937
a 29 dc outubro de 1939, de acôrdo corn o artigo 110, do decreto-lei
n. 77, de 1938.

Art. 2.° Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando
i.	 êste decreto-lei em vigor na datade sua publicacão.

Pa!ácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de junho de
1940.

BENEDITO VALADARES Rianifto.
Cristiano Monteiro Machado.
Francisco Balbino Noronha Atmeida

DECRETO-LEI N. 682

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédito especial de
Bs. 260:263$400

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Depar-
tainento AdministratiVO, nos termos do artigo 17, letra "a", do de-
creto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril do 1939:

Art. 1 . 0 Fica aberto a Secrtaria dos Negócios do Interior
o crédito especial dc rs. 260:263$430 (duzentos e sessenta contos
duzentos e sessenta e três mil e quatrocentos réis), para ocorrer a
despesas verificadas corn o aumento dc vencirnentos de juizes de
direito, juIzes .rnunicipais, promotores dc justica, escrivães do cri-
me, chefes de seccão do Tribunal de Apelacao, escreventes do Tri-
bunal de ApelaçSo, oficiais de justica e diferenca de adicional, con-
forme decreto-lei n. 667, de 14 de marco de 1940, como segue:

L

Diferença do vencimentos do 7 juizes do direito de comarcas
de 1.entrância elevadas a categoria dc 2. 1 entrância, 12:679$300.
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Idem, de 6 juIzes de direito de comarcas de 2.' entrância
elevadas a 3. 1 entr5ncia, 32:832$800.

Idem, de 8 juIzes de direito de coinarcas de 3.' entrancia ele-
vadas a 4.' enträncia, 62:538$600.

Vencimentos dc 6 juIzes municipais de comarcas elevadas de
3.' para 4.' entrãncia, 51 :480$000.

Diferenca de vencimentos de 2 juizes mnniclpais de comarcas
elevadas de 3.' para 4.' entrancia, 1:906$700.

Idein, de 6 escrivSes do crime de comarcas elevadas de 2.'
para 3.' entrância, 3:432$000.

Idem, de 7 promotores de justica de comarcas elevadas dc 1.'
para 2.' entrância, 3:336$600.

Idem, de 6 promotores de justica de comarcas elevadas de 2.'
para 3.' entrância, 5:720$000.

Ictem, de 8 promotores de justica de comarcas elevadas de 3.'
para 4.' entrSncia 7:626$600.

Diferença de vencinientos de 8 escrivSes do crime de comai-
cas elevadas dc 3.' para 4.' entrância, 14:490$600.

Diferença (le adicionais de 10 0 1 0 sôbre os vencimentos do juiz
de Formiga, cornarca elevada de 2.' para 3.' entrSncia, 547$200.

Vencimentos de 1 juiz municipal de Belo Horizonte,
11:440$000.

Diferenca de vencimentos do auxiliar jurIdico da Procurado-
na Geral do Estado, 2:860$000.

Idem, dc 2 chefes de secçSo do Tribunal de Apelação do Es-
tado, antigos oficiais, 3:813$300.

Idem, dc 3 escrivScs de seccöes do Tribunal de Apelação,
14:300$000.

Idem, de 1 escrevente de seccão do Tribunal dc Apelacão
953$300.

Yencirnentos de 2 escreventes em secces do Tribunal de
ApelaçSo, 9:533$300.

Idem, de 3 auxiliares nas seccöes do Tribunal de Apelaçao,
8:580$000.

Vencimentos de 3 escreventes de cartório criminal, 5:720$000
Idem, de 3 oficiais de justica para o serviço criminal,

6:292$000.
- Diferença de adicionais de 100 1 0 sôbre vencimentos do escri-

vao do crime dc São João del-Rei, cornarca elevada de 3.' para 4.'
entrância, 181$100.

Total, 280:263$400.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando

éste decreto-lei em vigor na data de sua publicaçao.
1940. Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de junho de

BENEIMTO VALADAJIES RIBEIRO.
Mario Gon calves de Malos.
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 683

Abre a Secretaria (dos Negócios do Interior o crédito especial de
Rs. 4:023$000

0 Governador do Estado dc Minas Gerais, usaiido dc suas
atribuiçes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Depar-

tamento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do de-
creto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1 . 0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior o
crdito especial de rs. 4:023$000 (quatro contos e vinte três mil
réis), para pagamento de diligências policials efetuadas em 1938,
pelos seguintes

Julio Marques ...................300$000
Ildefonso Romeu dc Paiva ..........180$000
Tenente Francisco Loreto Mendes . 830$00()
Prefeitura M. de Mesquita ..........80$000
Admides da Costa Lage ............225000
Tenente José Rosa dc Meira ........140$000
Cia. Mineira Auto ViaçSo Inter-Municipal 	 1:808$000
Cabo José da Cunha Ma galhães	 100$000
.Joaquim Oliveira Castro ..........130$000
Tenente Alvaro Saturnino de Almeida .. 	 230$000

4:023$000
Art. 2.' Revogam-se as disposicOeS em contrário, entrando

êste dccreto-lei em vigor na data de sua publicacão.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de junho de

1940.
BENEDITO VALADABES RIBEiRO.
Mdrio Gonçalves de Matos.
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 684

Abre a Secretaria Idos Negócios do Interior o crédito especial de
Rs. 4:027$000

o Governador do Estado de Minas Gerais, usanclo de suas
etribuicöes, sanciofla o seguinte decreto-lei aprovado pelo Departa-
mento Administrativo, nos terrnos do artigo 17, letra "a", do decre-
to-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior
o crédito especial de rs. 4.027$000 (quatro contos e vinte e sete
mil réis), para pagarnento de despesas feitas corn diligências poli-
ciais no exercicio de 1938, aos seguintes:

João Pio Moreira .................650$000
Armando Martins Campos ..........716$000
Guaraciaba dc Aquino Afonso .....1 :898$000
D. Antila Demária Rocha ..........30$000
Tenente João Julio da Costa ........75$000
Lourenco Cirilo ................388$000

4:027$000
Art. 2.' Revogarn-se as disposicöes em contrário, entrando

Este decreto-lei em vigor na data de sua publicacão.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de junho de
1940 

BENEDITO VALADARES RIBEIR0.
Mario Gonçalves de Matos.
Francisco Balbino Noronha Almeida
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DECRETO-LEI N. 685

Abre a Secrelaria dos Negócios do Interior o crédito especial de
Rs. 28:322600

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçoes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado ipelo Departa -
mento Adniinistrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do deere-
t.o-1ei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto it Secretaria dos Negócios do Interior
o crédito especial de rs. 28:322$600 (vinte e oito contos, trezentos e
vinte e dois mil e seiscentos réis), par pagamento a diversos cre-
dores, proveniente de aluguel de casa e luz fornecida a destacamen-
tos policiais, nos exercIcios de 1936 a 1939.

Art. 2.° Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando
este decreto-lei em vigor na data de sua pullicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de junho
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Mcirio Gon calves de Matos.
Francisco Balbino Noronha Alineida

DECRETO-LEI N. 686

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédito especial de
Rs. 234$700

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suns
atribuicöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Dparta-
mento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decre-
to-lei federal n. 1.202,  de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior o
crédito especial de rs. 234$700 (duzentos e trinta e quatro mil e
setecentos réis), para pagamento a S. A. Transportes Rio-Minas,
proveniente de transportes feitos no exercIcio de 1939.

Art. 2.° Revogam-se as disposiçöes em contrário, entrando
este decreto-lei em vigor na data de sua publicaçao.
1940. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de junho de

BENEIMTO VALADARES RIBEIRO.
Mario Gon calves de Mafos.
Francisco Balbino Noronha Alineida

DECRETO-LEI N. 687

Abre a Secrelaria da Educação e Sthde PibIica o crédilo especial de
Rs. 699900

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicoes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado ipelo Depar-
tamento Administmatjvo, nos termos do artigo 17, letra "a", do de-
creto-lej federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1. 0 Fica aberto a Secretarja da Educação e Saüde Pi1-
blica o crédito especial de rs. 699$900 (seiscentos e noverita e nove
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mil e novecentos ris), para pagamento aos senhores Oliveira, Costa
& Comp., por fornecimentos feitos ao Instituto "S. Rafael", nos
exercicios de 1935 e 1936.

Art. 2.° Revogam-se as disposicöes em contrãrio, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua puhlicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de junho de
1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIR0.
Cristiario Monteiro Machado.
Francisco Balbino Noronha Alineida

DECRETO-LEI N. 688

Abre a Secrelaria dos Negócks do Interior o crédito especial de
Rs. 802$200

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departa-
mento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do de-
creto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica abedto a Secretaria dos Negócios do Interior
o erédito especial da irnportância de rs. 802$200 (oitocentos e dois
mil 4e duzentos réis), para pagamento aos senhores Canavarro &
Comp., •por fornecimentos feitos em 1938 no Departamento de Assis-
tência Policial e Medicina Legal.

Art. 2.° Revogam-se as disposiçôes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palãcio da Ltherdade, em Belo Horizonte, aos 14 de junho
de 1940.

BENEDITO VALADARES RBEIRo.
Mario Gonçalves de Matos.
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 689

Abre a Secretaria dos Negócios dt Interior o crédito especial de rs.
2:854$200

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçOes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departa-
mento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do deere-
to-iei federal, n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Flea aberto a Secretaria dos Negócios do Interior
o crédito especial da importância de rs. 2:854$200 (dois contos oi-
tocentos ie cincoenta e quatro mil e duzentos réis), par pagamento
de adieionais de ao dr. José Tupiniquim Horta Drumond, juiz
de direito da comarca de Montes Claros, no perIodo de 21 de marco
de 1939, a 31 de dezembro de 1940, :de acôrdo corn o artigo 110, do
decreto-lei n. 77, de 1938.
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Art. 2.°
êste decreto-lei

Palácio
de 1940.

Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando
em vigor na data de sua publicacão.
a Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de junho

DECRETO-LEI N. 692

Mudce a denozninação da Caixa Benef iceri te da Fdrca Piblica para
Caixa Beneficente da Fôrça Policial

BENEDITO VALADARES RIBEIR0.
Mdrio Gonçalves de Matos.
Francisco Balbino Noronha Alineida

DECRETO-LEI N. 690

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédito especial de Rs.
4:770$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri..
buicoes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamen-
to Administralivo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto..lei
federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.1 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior o
crédito especial de rs. 4:770$000 (quatro contos setecentos e setenta
mil réis), para pagamento ao tenente-coronel da Fôrca Policial do
Estado, Vicente Rodrigues dos Santos, de adicionais de 10°° da lei
425, de 1906, referente ao periodo de 10 de deze .mlro de 1938 a 31
de dezembro do corrente ano.

Art. 2.1 Revogam_se as disposicöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacao.

Palácio da Libcrdade, em Belo Horizonte, aos 14 de junho de
1940.

BENEiMTO VALADAnES RinEmo
Mario Gonçalves de Malos
Francisco Bulb mo Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 691

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédito especial de Rs.
1:952$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri..
buicöes, sanciona o seguinte decreto-ici, aprovado pelo Departarnen-
to Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei
Federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria dos Negôcios do Interior
o crédito especial da importSncia de rs. 1:952$000 (urn conto no-
vecentos e cincoenta e dois mil réis), para pagamento de adicionais
de 10 0 1 0, no senhor Eduardo Lima, chefe de seccão daquela Secreta..
na, no perIodo de 23 de agôsto de 1939 a 31 dezembro de 1940, de
acôrdo corn o artigo 110, do decreto-lei n. 77, dc 1938.

Art. 2.° Revogam-se as disposiçOes em contrário, entrarido
êste decreto-lei eni vigor na data de sua publicacSo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de junho de
1940.

BENEDITO VALADARES RIBEm0
Mario Gonçalves de Mtos
Francisco J3albino Noronha Almeida

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buiçOes sanciona o seguinte decreto-lei aprovado pelo Departarnento
Adininistrativo, nos termos do art. 17, letra "a", do decreto-lei fede-
ral n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.° A Caixa Beneficente da FOrca Ptiblica do Estado de
Minas Gerais, passa a icr a denoruinaciio de Caixa Beneficcnle da
Fôrca Policial do Estado de Minas Gerais.

Art. 2.° Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicacão, re' . gadas as disposicöes em contrârio.

Palácio .-da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de 1unho,
de 1940.

B1NEDITo VALADARES RIBEIRO
Mario Gozi calves de Matos

DECRET0LEI N. 693

Abre a Secretaria da Educaçao e Scuide Pàblica o crédito especial
de rs. 1:398li900

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buiçSes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamento
AdatinistraLivo, nos termos do artigo 17, 1dm "a", do decreto-iei fe-
deral n. 1.202, dc S de abril de 1939:

Ait. 1.0 Fica aberto a Secretaria da EducacSo e Sadde Pü_
blica c crédito especial de rs. 1:398$900 (urn canto trezentos e no-
yenta e oiio mil e novecentos réls), para pagamento de adicionais
de lei 425, de 1906, sendo rs. 91$000 a d. Maria Joana dos Reis, cx-
prolessora do Grupo Escolar de Cássia, referente a recebirnento a
menos no peliodo de 11 de rnaio de 1935 a 16 de abnil de 1936 e rs.

a d. Maria Herinenegilda de Souza, diretora aposentada do
Grupo Escolar de Curvelo, no periodo de 7 de outubro de 1934 a 31
dc dezembro dc 1937.

Art. 2.° Revoarn-se as disposiçöes em contrário, entrando
êstc dccie[o-lei em vigor na data de sua publicaçao.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de junho
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Gris liajm o Monteiro Machado
Francisco Balbino Noronha Almeidi

DEORETO..LEI N. 694

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior io crédito especial de rs.
1:080$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buiçoes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamento

7 ".
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AdministrativO, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei fe-
deral n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1 .0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior o
erédito especial de rs. 1:080$000 (urn conto e oitenta mil réis), para
pagamento de adicionais de 10 da lei 425, dc 1906, ao senhor Antô
nio Rosa Nazaret, prirneiro tenente da Fôrca Policial do Estado du-
rante 0 corrente exerciCiO.

Art. 2. 1 Revogarn-se as disposicöes ern contrãrio, entrando
éste decreto-lei em vigor na data de sua publicacáo.

Palâcio' da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de junho
de 1940.

BENEDITO VALADARES RInErno
Mario Goizçalves de Matos
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 695

Abre crédilo especial de 32:086$800 a Secretaria do interior

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atrL,
buicOes, sanciona cs segiunte decreto-1ei aprovado pelo Departamento
Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei fe.
deral n. 1.202, dc 8 de abril de 1939:

Art. 1.1 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior o
crédito especial de 32:086$800 (trinta e dois contos oitenta e seis
mil e oltocentos eels), para ocorrer a despesas corn aquisição dc ter-
renos junto a Penitenciãria de Neves.

Art. 2.1 Revo'gam-se as disposiçöes em contrário, entrarido
êste decreto-lei em vigor na data dc sua publicacão.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de junho de
1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIR0
Mario Gonçalc'es de Mctlos
Francisco Bolbino Mronha Almeida

DECRETO-LEI N. 696

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédilo especial de rs.
33:500$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri..
buicöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departarnento
Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei fe.
deral n. 1.202, de 8 dc abril de 1939:

Art. 1.° Fica aberto it Secretaria dos Negócios do Interior 0
crédito especial dc rs. 33:500$000 (trinta e três contos e quinhento
mil réis), para ocorrer ao pagamento de despesas corn a manutencäo
e perrnanCncia de oficiais da Fôrça Policial do Estado, nos diversos
cursos da Escola de Elducacão Fisica do Exército Nacional, durante 0.
ccsrrente exerciciO.

Art. 2.° Revogam_se as disposicöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
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Palácio do Govérno, em Belo Horizonte, aos 15 de junho de
1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Mario Gonçalues de Matos
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LE1 N. 697

Abre a Secretaria da Educaçdo e Sthde Pilblica o crédilo especial
de rs. 1:400$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-.
buiçöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamento
AdministratiVo, nos termos d&' artigo 17, letra "a", do decreto.tei fe-
deral n. 1.292, de 8 dc abcil de 1939:

Art. 1.0 Pica aberto a Secretaria da Educacão e Saüde Péblica
o crCdito especial de rs. 1:400$000 (urn conto e quatrocentos mu
rCis), para pagainento a Companhia Electrolux S. A., proveniente
de uma enceradeira elétrica fornecida aa 'Grupo "Flávio dos Santos",
da Capital, no exerciciO de 1938.

Art. 2. 0 Revogarn-se as disposiçOes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de junha de
1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Cristiano Monteiro Machado
Francisco Balbino Noronha Almei&

DEGRET0-LEI N. 698

Abre a Secretatia dos N4g6ciOs do Interior o crédito especial de rs.
489$500

0 (lovernador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buicöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamento
Administrativo, noAs termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei ce-.
deral n. 1.202 de 8 de abril de 1939:

Art. 1 .0 Flea aberto a Secretaria dos Negócios do Interior o
crCdilo especial de rs. 489$500 (quatrocentos e oitenta e nove mil e
quinhentos réis), para pagamento ao senhor 0. Stratmann, par for-
necimentos feitos a Chefia de Policia, no exercicio de 1936.

Art. 2.° Revogam-se as disposicöes OUR contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacãa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de junho de
1940.

BENEDITO VALADAnES RInEnto
Mario Gon calves de Matos
Francisco Balbino Noronha Almeida



A
	 - 115-

Tte. Nestor Rodrigues de Oliveira
Contadoria do 10. B. C...........
Alberto Alves Ribeiro ............
Cornélio Maciel ................

mprêsa Auto-Viacao Carmo_Catiara
Zamião Toneli ................

L 130*000
428$600
2408000

408000
4808000
508000

Art. 2.1 Revogam-se as disposicöes em cntrário,
ste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palâcio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 19 de
1940.

BENEDITO VALADARES RIBEUIO
Mario Gon calves de Mutos
Francisco Ba! bino Z'oonha Aimekia

I

3:3008600
en trando

junho de

DECRETO-LEI N. 701

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédilo especial de Rs.
5:4008000

0 Governador 'do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri
buiçöes, sanciOfla o seguinte decreto-lei aprovado pelo Departamento
Administrativo, nos terni'os do artigo 17, letra "a", do decreto-lei fe-
deral n. 1.202, de 8 de ahril de 1939:

Art. 1 .0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior 'o
crédito especial de Rs. 5:4008000 (cinco contOs e quatrocentos mu
réis), para pagamento de adicionais de 10010 da Lei 425, de 1906, aos
oficiais da Fôrca Policial do Estado, coronel Afonso Elias Prais, Es.
3:0008000 (três contos de réis), e tenente-coronel José Pinto de
Souza, Rs. 2:400$000, relativos ao periodo de 1.0 de janeiro a 31 de
dezembro do corrente exercicuo.

Art. 2.1 Revogam-se as disposiçOes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor n.a data de sua publicacão.

Palácio da Luberdade, ern Belo Horizonte, aos 19 de junho de
1940.

BENEDITO VALADARES RtBEIRO
Mdrio Gonçalves de Males
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 702

Abre a Secretaria da Educação e SaMe 7àblica o crédito especial
de Rs. 8268000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri.
buicôes e de conforrnidade corn o artigo 17, letra "a", do decreto-lei
federal n. 1.202, de 1939, sanciona o seguinte decreto1ei:

Art. 1. Fica aberto a Secretaria da Educacão e Sañde PObli-
ca o crédito especial de rs. 826$000 (oitocentos e vinte e seis mil
réis), para pagamento de adicionais de 10°°, a Cjarindo Ferreira
Gandra, professor de 1. 1 classe do grupo escolar de Itamarandiba, re-
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DECBETO-LEI N. 699

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédito especial de Rs
6:177$700

0 Governadcsr do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buiçóes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamento
Administrativo, nos termos do artigo 17, letra ":a", do decreto-lei fe-
deral n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.° Fica aberto it Secretaria dos Negócios do Interior o
crédito especial de Rs. 6:177$700 (seis contos e cento e setenta e sete
mil e setecentos réis), para, ocorrer ao pagarnento de diligências poli-
ciais e despesas corn assistência niédica a presos, no exercicio de
1938, aos seguintes:
Francisco Joaquirn Pereira...................470$000
Tte. Lafaiete Ferreira da Costa.................171$800
Cap. JoaquLm Venãnciø Costa ................12$700
Tte. Euclides Ferreira Lima ................47$300
Oscar Artur Melo Morais ....................778400
Prefeitura Municipal de Lavras ................798000
José Inez de Oliveira ....................3968000
Prefeitura M. de Extrerna ..................4678500
Dr. Oto Carlos Fernandes ..................1 :360$000
Dr. Jorge Alberto Lacerda ..................1 :3608000
Dr. Luiz Vilela Costa Pinto ..................300000
Dr. Mario de Freitas Oliveira ................3008000
Paulo Santos Silva .......................1 :1368000

6:1778700
Art. 2.° Revogain-se as disposicöes em contrário, entrando

êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacão.

Pal(icio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de junho de
1940.

BENEDITO YALAI)ARES RIBEIRO
Mario Gonçalves de Matos
Francisco Balbino Noronha Alineida

DECRETO-LEI N. 700

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédito especial de Rs.
3:3008600

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buiçöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamento
Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei fe-
deral n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 iFica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior o
crdito especial de Rs. 3:300$600 (trés contos trezentos mil e seis-
centos réis), para pagamento de despesas feitas corn diligências poli-
ciais, no exercicio de 1938, aos seguintes:
Avelino Teodoro da Silva ....................1188000
Randolfo Celestino Pôrto ..................1 :6308000
Isidoro Augusto dos Santos ................40$01J0
José Neves de Almeida ....................1448000
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ferente aø periodo de 16 de juiho de 1935 a 31 de dezembro dc 1937,
de acôrdo corn o nrtigo 110, do decreto-lei 77, de 1938.

Art. 2.° Revogam-se as disposicOes em contrário, entrando
êste decreto.lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Bela Horizonte, aos 19 de junho
dc 1940.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO
Cristiano Monte iro Machado
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-14E1 N. 703

Abre a Secretaria dos Negócios do Inferior o crédito especial de rs.
720000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usan'do de suns atri
buicôes e de conformidade corn o artigo 17, letra "a", do decreto-lei
federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939, sanciona o seguinte decreto-
lei:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior o
crédito especial dc rs. 720$000 (setecentos e vinte rail réis), para
pagarnento de adicionais de 10010. ao bacharel Luiz Maria dc Brito,
promotor de justiça da conlarca de Guanhães, no periodo de 1.0 de
janeiro a 31 de dezembro do corrente exercIcio, de acôrdo corn o
artigo 110, do dccreto-lei n. 77, de 1938.

Art. 2. 1 Revogain-se as disposiçöes em contrário, entrando
êste decreto-lei en vigor na data de sua publicaçao.
1940. Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 19 de junho de

BENEDITO VALADARES RrnEmo
Mario Gonçalves dc Molos
Francisco Balbino Noronha Almeida

DEORETO-LEI N. 704

Abre a Secretaric' da Educaçdo e Saáde Páblica a crédilo especial de
328$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri..
buicöes e de conformidade corn o artigo 17, letra "a", do decrcto1ei
!ederal n. 1.202, de 8 de abril de 1939, sanciona o seguinte decreto-
lei:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria da Educação e Saiide Püb1i
ca o crédito especial de rs. 328$000 (trezentos e vinte oito m ; l réis),
para pagarnento de adicionais da lei 425, de 1906, sendo 41$100 a d.
Albertina Mac-Intyre, professora de 1.a classe do grupo escolar de
Itanhandá, no periodo dc 21 de novembro a 31 dc dezembro de 1938
e rs. 286$900 a d. Marieta Ferraz Igreja, diretora do grupo escolar
de Brasópolis, no periodo de 19 de julho a 31 de dezembro de 1938.

Art. 2.° Rcvogam..se as disposicöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicaçao.
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte aos 19 de junho
1940.

BENEDiTO VALADARES RIBEIBO
Crisliczno Monteiro Machado
Francisco Balbino Noronha Almteida

DECRETO-LEI N. 705

Abre a Secrelaria dos Negócios do Interior o crédilo especial de rs.
1:440$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando dc suas .atri-
buiçoes, sanciona a seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamen-
to Administrativo, d. ac,jrdo corn o artigo 17, letra "a", do decreto-
Jei n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Artigo 1.0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior,
o crédito especial de rs. 1:440$000 (urn conto quatro-
centos e quarenta mil réis), para pagamento de adicionais do
lei 425, de 1906, ao capitäo da Fôrça Policial do Estado, senhor
Agcnor José Machado, referentes ao periodo dc 1 dc janciro a 31 de
dezembro do corrente ano.

Art. 2° Revogam_se as disposicöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacSo.

Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 dc junho de
1940.

BENEIMTO VALADARES RnIEIRO
Mono Gonçalues de Mobs
Francisco Balbino Noronha Alineida

DECRETO-LEI N. 706

Abre a Secrebaria do Educaco e Saade Pablica a crédito especial de
Rs. 114$700

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicöes, sancionao seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departa-
menlo Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-
lei federal n. 1 .202, de 8 de abril de 1939:

Artigo 1.0 Flea aberto a Secretaria cia Educacao e Saiide Pñ
blica, o crédito especial de Rs. 114$700 (cento e quatorze rail e sete-
centos reis), para pagamento de adicionais de 10 % a d. Maria do
Espirito Santo Games, professora de 1. a classe do grupo escolar de
Santa Quitéria, no periodo de 12 dc setembro a 31 de dezembro de
1939, de acôrdo corn o artigo 110, do decretolei n. 77, de 1938.

Artigo 2 0 Revogam-se as disposicöes em contrário, entran-
do éste decreto-lei em vigor na data de sun publicacao.
1940. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de junho de

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
•	 Cristiano Monleiro Machado

Francisco Balbino Noronha Almeida

eAd
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DECRETOLEI N. 707

Revoga os arligos 3•0 e 11.0 do decrelo n. 11.343, de 21 de rnaio
de 1934

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicöes, e

Considerando que o decreto 11.343, de 21 de maio de 1934,
estabeleceu, como estimulo aos funcionãrios da Fazend.a, uma
percentagem sôbre o excesso de arrecadação relativmente aos im-
postos naquela época existentes e enquanto vigorassem as mesmas
taxas;

Considerando que o Código T•ributario em vigor no exercicio
de 1936, a lei n. 67, de 29 de janeiro de 1938, e outras leis altera-
tam profundamente o regime tributário do Estado;

Sanciona o seguinte decretolei, aprovado pelo Departamento.
Administrativo do Estado:

Art. 1.0 Ficani revogados os artigos 3.0 e 11 do decreto a.
11.343, de 21 de maio de 1934.

Art. 2.° Este decreto-lei entrarã em vigor na data de sua pa..
blicacao, revogadas as disposiçöes em contrário.

Palãcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de junho
de 1940.

BENEDITO VALADARES Rrnuino
Francisco &zlbino Noronha A Imeida.

DECRETO-LEI N. 708

Fiza a fributaçdo estadual e municipal sôbre minérios

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçoes e tendo em vista o disposto no decreto-lei federal nil-
mero 2.266, de 3 de junho de 1940, sanciona o seguinte decteto..lei,
aprovado pelo Departamento Administrativo, nos termos do artigo
17, letra "a", do decreto-lei 1.202, de 1939:

Art. 1.0 Os tributos lançados pelo Estado e pelo MunicL
plo sôbre a mina, o produto dela extraido, o minerador habilitado
por fôrça de decreto de autorização de lavra on garantido pelo
p.arágrafo 4.1 do artigo 143 da Constituicao e sôbre as operaciles que
o minerador realizar corn êsse produto, são fixados em cinco por
cento do valor da produção efetiva, calculado na bôca da mina, -
conforme a nova redacão dada pelo decreto-lei federal ndmero
2.266, do corrente ano, ao artigo 68 e seu parilgrafo 1.0, do Codi.go de Minas.

Art. 2.° Os tributos referidos no artigo anterior serão cobra-
dos a proporção dos embarques ou da utilizaçao dos rninérios,
destinando-se urn por canto ao municIpio em que estiver localiza-
da a mina e quatro por cento ao Estado.

Art. 3.° Os tributos referidos no artigo 1.0 serão classifies-
dos segundo as seguintes parcelas: imposto territorial, I %; ira-
posto sôbre indOstrias a profissöes, 2 %, serido inetade para o mu
aieIpio, correspondendo a quota referida no artigo 2.°; iriposto

- 119 -

sôbre vendas e consignaciles, 1,25 %; e imposto sôbre exportacão,
0,75 %.

Art. 40 Na pauta organizada para efeito de cobranca dos
tributos referidos neste decreto-lei, observar-se-á o valor da uni-
dade de producao efetiva estabelecida para cada minério ou mina,
nos termos do parilgrafo Co, do artigo 68 do decreto-lei federal ci-
tado acirna.

Art. 5. 0 Secretário das Finanças expediril as instruçöes
necessilrias para a execucão dêste decreto-lei, o qual entrará em
vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposicöes em
contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de junho
de 1940.

BENEDITO VALADARES UIBEIRO

Francisco Balbino Noronha Alnieida

DECRET0LEI N. 709

Autoriza doaco de terrenois do Estado a Uniöo Federal, para
ugéncias postais e fete gráficas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Depar-
tamento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do
decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica o senhor Governador do Estado autorizado a
doar a União Federal terrenos que o Estado possue em Paril de
Minas e em Caxarnbd.

§ 1 .0 Os terrenos de Pará de Minas fazem frente para a Pra
Ca Delfirn Moreira e confrontam corn outros terrenos do Estado,
onde se acha o grupo escolar, pelo lado direito, e corn terrenos da
Prefeitura Municipal pelo esquerdo. Tern a area de 559,30 mts.2 e
o valor de dez contos de réis.

§ 2.° Os terrenos de Caxambd tambérn tern a forma retan-
gular, dão frente para a Av. Camilo Soares e confrontam de urn
lado e pelos fundos corn outros do Estado de Minas e a direita
corn o sr. Domingos Goncalves dc Melo. Tern a area de 800 ms.2
e o valor de dez contos de réis.

Art. 2.0 Nos termos referidos, a União ja edificou agências
para seu serviço postal e telegrafico.

Art. 3.° Revogam-se as dispos.içöes em contrário, entrando
èste decreto-lei em vigor na data de sua publicacão.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de juiho
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEmO

Francisco Balbino Noronha A tin eida
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DECRETOLEI N. 710

Eleva os vencinientos do cargo de Almoxarife do Rede Mineira de
Via cão

0 Governador do Estado de Minas Gerais, considerando que
os vencimentos do cargo de Almoxarife, por ocasião do reajusta-
mento do pesso.al da Bede Mineira de Viacão, eram de 2:007$000;

considerando que bodos os funcionários da Bede tiveram, en-
tao, seus vencimentos majorados, corn excecão, apenas do AJruo.
zarife;

considerando que, corn o reajustamento, os cargos cujos
vencirnentos eram de 2:007$000 tiveram êstes aurnentados Para
2:250$000 e,

usando de suas atribuiçöes, sanciona o seguinte decreto1ei,
aprovado pelo Departamento Adrninistrativo, nos termos do artigo
17, letra "a", do decreto-lei n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Ficain elevados Para 2:250$000 os vencimentos do
cargo de Almoxarife da Bede Mineira de Viacao.

Art. 2.° Fica aberto urn crédito suplementar a verba
8.616, 58, do orcamento vigente, na importãncia de urn conto qua-
trocentos e cincoenta e oito mil réis (1:458$000), Para cumprimento
dêste decreto-lei, no exercicio corrente.

Art. 3.° Revogam_se as disposiçAies em contrârio, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de juiho
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Odilon Dias Pereira
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 711

Revoga o decrelo-lei esfadual ii. 10, de 13 de dezembro de 1937

0 Governa'dor do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçöes, sanciona o seguinte •decreto-lei, aprovado 1pelo Deiparta-
mento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do deere-
to-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.° Fica revogado o decreto-lei estadual a. 10, de 13
dezembro de 1937.

Art. 2.° Ficam fixados em 18:000$000 anuais os vencimen-
tos do Diretor do Departamento de Assistência aos MunicIpios, sen-
'do-the também abonada, ao mesmo titulo, a gratificacão mensal de
600$00 atribuida em lei orçarnentãria aos Diretores do Departamen-
to Administrativo e do Departamento da Justica da Secretaria do
Interior.

Art. 3. 0 Fica aberto o crédito especial de 3:600$000 Para
pagamento, nos meses de juiho a dezembro do corrente ano, da gra-
tihcacao a que Se refere o artigo anterior.
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4. 0 Este decreto-lei entrará em vigor na data de sus
revogadas as disposicöes em contrário.

Palâcio
1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Mario Gort calves de Mobs.
Francisco Balbino Noronha Almeida.

DECRETO-LEI N. 712

Fxo as divisas dos zonas de Juiz de Fora e de Mariano Procópio, do
disiribo da cidade de Juiz de Fora

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri,
buiçes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departarnen-
to AdininistratiVo:

Art. 1 . 0 São as seguinteS as divisas da zona de Juiz
de Fora distrito da cidad4a de Juiz de Fora: - Comecalfl do
cruzamentO dos eixos das ruas Benjamin Constant e Gari-
baldi, e, na direcão norte, seguem pelo Cixo da ultima ate o
cruzamento corn 0 

cixo da rua Vitorino Braga; por Cste,
em direcão oeste-este, ate o inlcio da Estrada da Chácara; por esta,
passando pelos povoados dos Linhares e Peöes, ate encontrarelu as
divisas do distrito de Chacara; por estas, ate as divisas do distrito
de Sarandi; por estas, ate as divisas do municiPio de Matias Bar-
bosa; por estas, ate as divisas do distrito dc Vargem Grande; por
estas ate as divisas do distrito de Sao Francisco de Paula; por estas,
ati encontrarem a estrada de .rodagem que liga êste distrito a sede
do municipi0, via So Pedro; por esta estrada, passarido pelos pa-
voados de São Pedro e Borboleta, ate encontrarem o espigão que vai
ao morro de Redentor, em terreflos da Companhia Industrial Minei-
ra; por êste espigão, ate o prolongamento do eixo da rua Benjaiflim
Constant, e, por êste, ate o ponto de partida da presente delimi-
tacãO. Art. 2.° São as seguintes as divisas da zona de Mariano Pro-
cbpic, do distrito da cidade de Juiz de Fora: - Comecam no cru-
zamento dos eixos das ruas Benjamin Constant e Garibaldi, e na
direcão este-oeste, seguem o eixo da primeira em toda suB extensão,
ate o espigão major que se prolonga pelo morro do Redent .or, em
direção norte, ate encontrarem a estrada de rodagem Sao Francis-
co de Paula, em terrenos da Companhia Industrial Mineira; por esta,
passando pelos povoados da Borboleta e São Pedro, ate encontra-
rem as divisas do distrito de São Francisco de Paula; por estas, ate
as divisas do rnuniCIpiO de Lima Duarte; por estas, ate as divisas
do distrito dc Paula Lima; por estas, ate as divisas do rnunicipio
de Rio Novo; por estas, ate as divisas do distrito de Chácara; por
estas ate o entroncamento da estrada dos PeOes; por esta estrada,
1ue passa pelos povoados dos Peöes e Linhares, ate a Chácara das
Paineiras, inlcio da rua Vitorino Braga; pelo eixo desta rua, ate o
cruzamento do eixo da avenida Garibaldi; e, por êste, ate o ponto
de partida da presente delimitacão.

da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de juiho de
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Art. 3.° Este decreto-lei entrará am vigor na data de sun
publicacão, revogadas as disposices em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de juiho de 1940.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Cristiano Monteiro Machado.

DECRETOLEI N. 713
Extingue o Regimento de Cavalarki zw Forca Policial e da outras

providéncias

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de sum
atribuiçöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departa-
mento Administrativo:

Art. 1." Ficarn extintos na Fôrca Policial:
a) o Regimento rde Cavalaria e o Esquadrao Motorizado, sue-

xo i êsse Regimento;
) a Departarnento de Material;

c) a Companhia Isolada;
d) a Companhia de Servicos Auxiliares, anexa ao 1.

B.C.M.
Art. 2. 1 E' criada no Estado Major da Fôrça Policial urns

Seccão de Material Bélico cam o seguinte quadro efetivo:
Major..............................1
2. 1 tenente adjunto .................... I
Primeiros sargentos ....................2
Segundossargentos ....................4
Terceirossargentos ......................6
P:riineiros cabos ......................6
Segundos cabos .......................6
Soldados.. ......	 .. .... .. .... .... ....45

TOTAL................................71
Art. 3. 0 E' criado urn Esquadrão de Cavalaria, corn o seguin-

Le efetivo:
Capitão............................1
Primeiros tenentes .....................2
Segundostenentes ....................2
Aspirante a oficial ..................1
1 . 0 sargento ........................1
Segundossargentos.....................5
2. 1 sargento veterinário ................1
2.° sargento !erradoir ...............I
Terceiros sargentos ....................3
3. 0 sargento furriel ..................I
3. 0 sargento picador ....................1
Primeiros cabos .......................16
I .° cabo clarim .... .. .... .. .... ........ i
1.° cabo picador .....................1
1 .° cabo entermejj-o ....................1

Segundos cabos ferradores...............2
Segundos cahos armeiros ................2
Segundos cabos ......................16
Clarins ................................3
Soldados ...........................82

TOTAL ..............................143
Cavalos ......................100

Muar......... ...... .... .. .. .... .. 	 1
Parágrafo dnico. Para fins administrativos, o Esquadrão de

Cavalaria ficará anexo ao 1.° B. C. M.
Art. 4•0 Existirá no Departamento de instruçAo da fôrça Pa-

ficial urn quadra de Monitores de Educação Fisica.
§ 1 . 0 0 efetivo dêste quadro será de:
Sargentosajudantes ....................2
Primeiros sargentos .....................15
Segundossargentos	 ..................45
Terceiros sargentos ....................45
Primeiros cabos ........................55

TOTAL ............................162
§ 2. 0 Neste quadro somente serão incluidos inferiores da

Fôrça Policial que tiverem o curso de Educação Fisica ou de Che-
tea de Escoteiros.

§ 3. 1 Estes monitores exercerão suas funçöes nas Praças de
Esportes e nos Estabelecimentos de Educacao pertencentes ao Es-
tado, on nas Associaçöes de Escoteiros.

§ 4.° As vagas do quadro de Monitores serão preenchidas
coma estatuern as principios reguladores da promoção na Fôrca Po-
licial.

Art. 5. 0 Haverá na Fôrça Policiaj urn quadro suptementar
para oficiais.

Art. 6. 0 Serão transferidos para o quadro a que se refere o
artigo anterior as oficiais que ficarem fora das unidades da Corpo-
vação:	 -

a) porque foram chamados a exercer funcao legal ou regula-
gnentar, coma sejam assistente militar, delegado de policia e seme-
ihantes;

b) porque, sem passarem it inatividade on serem exciuldos
da Corporacao, permanecem fora dos quadros normais -das respe-
ctivas unidades.

§ 1.0 0 quadro referido no artigo 5.° terá a seguinte efetivo:
Coroneis..............................3
Tenentes-coroneiS ....................3
Majores..............................3
Capitães.............................6
Primeiros tenentes ......................11
Segundos ........................16

TOTAL . .... ...... .... ...... .... ...... ..	 42
§ 2. 0 As vagas do quadro suplementar, exceto as de coronel,

serSo preenchidas, de acôrdo corn as pr'eceitos reguladorea da pro-
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inocão, por quaisquer oficiais da Fôrça Policial, inclusive os do re-
ferido quadro.

Art. 7.' Os oficiais da Fârç Policial passarAo a inatrvi-
dade:

a) pela reforma:
b) pela agrgacão.
Art. 8. A reforma processar-se-á de aerdo corn os princi-

pios estabelecidos para êsse instituto.
Art. 9.' Serão agregados os oficiais que, por uma causa

transitória, moléstia, disponibilidade, extravio, condenação, não pu-
derem permanecer na atividade.

§ 1. 0 Cessada a causa determinante da agregacão voltari o
militar a ativa, em qualquer de seus quadros. 	 -

§ 2.° Os oficiais agregados não concorrern a promocoeS,
nem suas vagas serão preenchidas.

Art. 10 Fica mantido o quadro de of iciais da Reserva na
Fôrça Pollcia, do qual farão parte os reformados, sendo: coroneis,
tenente-coroneis e majores -i- ate 66 anos; capitães, primeiros te-
n,entes e segundos tenentes, ate 60 anos.

Art. 11. Os 'inferiores e graduados das dnidades extintas C
que não puderem ser incluidos nas oiitras unidades da Fôrça Poll-
cial, ficarão a elas adidos, ate se ihes abrirem vagas.

Art. 12. Revogam-se a lei 213, de 30 de outubro de 1937, e
demais disposiçöes em contrário, entrando Cste decreto-lei em vi-
gor na data de sua publicacão.
1940. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de juiho de

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Crc l(ifl() ]tion!eii'o Jf(2ChadO

DECRETO-LEI N. 714

Abre a Secretaria da Educaçdo e Sadde Pñblica o cr6dito especial
de rs. 1:0028500

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicôes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado peio De'partr.-
nento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-
lei federal, n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria da Educaçao e Saildé Pd-
blica o crédito especial de rs. 1:002$500 (urn conto e dois mil e
quinhentos réis), para pagamento de adicionais da lei 425, de 1906,
aos seguintes:

Maria Augusta da Silva, professora de 1.' classe da Vila São
Sebastião do Sacramento, municipio de Manhuassñ, no periodo de
1 . 0 de fevereiro a 31 de dezembro de 1938. 2438600.

Ernestina Gabriela Pacheco, professora de 1.' classe do 1.'
escola urbana, diirna, de São João del-Rei, no perlodo de 18 de
junho a 31 de dezembro de 1938, 1978100.

Maria Barbosa Correia, professora de 1.' clase da Vila São
Caetano, municipio de Mariana, no perfodo de 6 de novembro a
31 de dezembro de 1939, 428200.
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MariaMaria da Conceicão Oliveira Morais, professora de 1.' classe
de Vila São Caetano, municipio de Mariana, no perlodo de 23 de
aneiro a 31 de dezembro de 1939, 519$600.

Total, 1:02$500.
Art. 2.° Revogarn-se as disposicöes em contrãrio, entrando

éste decreto-lei em vigor na data dc sua publicação.

1940.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Crisliano Monteiro Machado.
Francisco Balbino Noronha Almekia.

DECRETO-LEI N. 715

Abre a Secretaria da Educaço e Sadde Pd blica o crédito especial
de rs. 6:360$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçOes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departa-
mento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decre-
to-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria da Educação e Sadde Pd-
blica o crédito de rs. 6:3608000 (seis contos trezentos e sessenta
roil réis), suplernentar a verba 9414 (8.292), para ocorrer ao paga-
mento de vencimentos de pessoal contratado do Instituto "São
Rafael".

Art. 2.' Revogarn-se as disposiçöes em contrário, entrando,
entrando êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

1940. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de agôsto de

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Cristiano Mon teiro Machado.
Francisco J3albno Noronha Alipeida.

DECRETO-LEI N. 716

Autoriza a emissâo de 75.000:000$000 de apólices da divida interna
do Estado, corn destinação especial

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suns
tribnices, sanciona o seguinte decreto-lei aprovado pelo sr. Pre-

sidente da RepUbilca, em despacho de 31 de julho de 1940:
Art. 1.' Flea a Secretaria de Estado dos Negócios das Fi-

iancas autorizada a providenciar a emissão dc 75.000:000$000 (se-
(enta e cinco mil contos de réis) de apólices ao portador da divida
interna do Estado, resgatáveis em 25 anos (vinte e cinco) anos, de
acôrdo corn a tabela de anuidades a ser organizacla oportunamente
e nos termos do Regularnento da Divida do Estado.

Art. 2.' Essas apólices terão o valor nominal de 1:000$000
(urn conto de réis), cada uma e juros de sete (7) pot cento ao ano,
Venciveis semestralmente.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de agôsto de

7 NI
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Art. 3.' Os titulos referidos no artigo anterior se destinani
a ser caucionados no Banco do Brasil, como garantia dos saldos dos
empréstimos feitos ao Estado nos termos dos contratos firmados em
251211933, 4 1 8 1 1934 e aditivo de 241011934, entre o Estado de Minas
e aquele estabelecimento.

§ 1.° Fica assegurado ao Banco do Brasil, a partir de 5 anos
desta data, o direito de vender, a proporçao de sua conveniência,
as inencionadas apólices, levarido o respectivo produto a crédito do
Estado.

§ 2. 0 0 43ov6rno do Estado promoverá a admissão em Bol-
sa, dêsses titulos, para a sua cotação, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias da emissão.

Art. 4.° Serão imediatamente incineradas as apólices que
o Banco do Brasil devolver ao Estado, em virtude das amortizaçöes
que êste fizer dos empréstimos referidos no artigo 30•

Art. 5. Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor ina data de sua publicaçao.
1940. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de agôsto de

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Francisco Balbino Noronha Almeida.

DECRETO..LEI N. 717

Concede remissão e reduçao de multas sôbre ixnpostos 0 taxas e :j,j
outras providéncias

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de sums
atribuicöes e tendo em vista possibilitar aos contribuinte, em
atraso a solução de seus débitos corn a Fazenda Pdblica Estadual,
sanciona o seguinte decreto-.lei aprovado pelo Departamento Ad-
ministrativo:

Art. 1.° Os contribuintes que efetuarem, ate 31 de outubro
do corrente ano, a pagamento de todos as seus débitos, do exercI-
cio corrente e dos anteriores, para corn a Fazenda Püblica Esta-
dual, ficam isentos do pagamento •das multas respectivas, dispen-
sado ainda o sêlo da isenção concedida.

Paragrafo dnico. Se o pagamento se efetuar de 1.' de no,.
vembro ate 31 de dezembro do corrente ano, serão os débitos acres-
cidos apenas da multa de dez par cento.

Art. 2.° Iguais favore.s são concedidos aos que, par fôrca
de motivos reconhecidamente procedentes, for facultad 0 pagar em
parcelas os seus débitos, não podendo o prazo para liquidação
total dês, es exceder de 31 de dezembro do corrente ano.

Art. 3. 1 Sôbre os débitos não pagos ate 31. de dezembro
do corrente ano será cobrada rnulta de vinte por cento a partir de
janeiro de 1941 e de trinta par cento a partir de fevereiro do mes-
mo ano.

Art. 4.° A partir do exercicio de 1941, as impostos e taxas
mencionados no parágrafo seguinte, quando não pagos nas épocas
prOprias, serão acrescidos da multa de dez a trinta pOr cento, se-
do dez por cento em cada niês.

Parâgrafo ñnico. São Os seguintes OS tributos compreendi-
dos por este artigo: imposto territorial, imposto sôbre vendas e
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onsignacOes por Iançamento, imposto sôbre indñstrias e profis-
ôes, imposto sôbre exploracão agrIcola e industrial, imposto sôbre
urismo e hospedagem, imposto sôbre jogos e diversöes e taxas ro-
Loviárias.

Art. 5•6 o Secretário das Finanças expedirá as instrucôes ne-
essárias ao cumprimento dêste decreto-lei

Art. 6.0 Revogam-se as disposiçöe.s em contrário, entrando
ste decretolei em vigor na data de sua publicacão.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de agôsto
e 1940.

BENEDITO VALADABES RIBEIRO
Francisco Balbino Noronha Alnieida

DECI-tETO-LEI N. 718

Autoriza •a venda de imóueis pertencentes ao Estado

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
tribuiçOes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Depar.
mento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do
ccieto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica autorizada a venda, em hasta püblica, dos
inte e oito lotes em que se subdivide o quarteirão n. 4, da 10.'
ccão urbana, da planta cadastral da cidade de Belo Horizonte, as

uais pertencem ao Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Serã determinado no edital, como base para a alie-

nacão, preco não inferior a quinze contos de réis (15:000$000).
Art. 3.° 0 adquirente dará, no ato da arrematacão, como

sinaI, vinte por cento (20%) do preco oferecido, e pagará o res-
tante ao se passar a escritura de compra e venda, em prazo nao
excedente de 30 dias.

Parágrafo Unico. 0 pagamento no ala da escritura terá urn
abatimento de 10%.

Art. 4.° 0 comprador podera desdobrar os oitenta por cen-
to do preço em 18 prestaçöes mensais. Nesta hipOtese, não terá di-
reito a diferença estabelecida no parãgrafo 1.0 do artigo anterior.

Art. 5. 0 0 comprador deverá construir no lote arrematado
dentro em dezoito meses.

Art. 6.1 Rescinde-se de pleno direito a compra e venda se
o comprador nao cumprir qualquer das obrigacöes par Me assumi.
das e constantes dêste clecreto-lei.

§ 1.° Perderã, nesta hipótese, os vinte par cento (20%) do
preço, dados como sinal.

§ 2.° Reicindido o contrato, serã a lote vendido novamente,
nos termos dêste decreto-lei.

§ 3. 0 Se houver henfeitorias ja edificadas serão elas vendi-
das conjuntamente corn o lote, e o preço encontrado entregue a seu

menos vinte par cento (20%)
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Art. 7.0 Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor, na data de sua publicacão.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de agôsto de
do 1940.

BENEDITO VALADARES RBETO
Francisco Balbino Noronha ALrneida

DECRETO-LEI N. 719

Abre a Secrekiria da Educacdo e Saâde Pzb1ica o crédito especial
de PS. 310$300

atribuiçöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Depar-
tamento Administrativo, nos termos do artigo 17, 1etr "a", do
decretolei federal n. 1.202, dc 8 de abril de 1939:

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas

Art. 1 . 0 Fica aberto a Secretaria da Educacao e Saüde Pu.
blica o crédito especial do rs. 310$300 (trezentos e dez mil e tre-
zentos réis), para pagamento de adicionais de 10 %, da lei 425, de
1906, a d. Maria José dc Andrade, professora do 1. classe e dire-
torn interina do grupo escolar de Congonhas do Campo, no periodo
de 18 de outubro de 1937 a 31 de dezembro dc 1938.

Art. 2.° Revogam-se as disposic'es em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacão.

da 1iberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de agôstoPalácio
do 1940.

BENEIMTO VALADARES RIBEIRO
Cristiwio Monteii'o Machado
Francisco Balbino Noronha Airneida

DECRETO-LEI N. 720

Suprime cincoenta lugares de fiscais de rendas ern corn issão
o cargo de ageizte fiscal de prrneira classe

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçOes, sanciona o seguinte decretolei, aprovado pelo Depar.
(amento Administrativo do Estado, nos termos do artigo 17, letra
Na", do decreto-lei federal niimero 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.1 Ficam suprimidos cincoenta lugares dc fiscais de
rendas em comissão e criados cincoenta lugares de agentes fiscais
de primeira classe em comissão.

Art. 2.1 Os agentes fiscais de primeira classe terão Os yen.
cimentos mensais de setecentos mil réis e vencerão diárias de vinte
mil réis, nos termos do artigo 74, do Regulamento aprovado pelo
decreto numero 10.222, de 1932.

Art. 3.° Os cargos criados nesle decreto-lei scrão preenchi-
dos per funcionários da Fazenda, de comprovados conhecimentos
da legislacao tributária do Estado e que tenham mais de urn ano
de exercicio.
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Art. 40 A despesa resultante da criação dos lugares de
agentes fiscais do prinleira classe correrá pela verba que estava
destinada aos cargos suprimidos neste decreto-lei.

Art. 5.0 Os atuais agentes fiscais passarão a deno'uinar-se
agentes fiscais dc 2. classe, em comissão.

Art. 6.' Revogam-se as disposiçöes em contrário, entran.do
êste decreto-lei em vigor na data do sua publicacäo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de agôsto
1940.

BENernTo VALADARES RIBEm0
Francisco Balbino Noronha Atineida

DECRETO-LEI N. 721

Suprime cargos zw Secretaria das Finanças e eiá oulras pro tidênclas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departa-
mento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do
decreto-1ei federal nümero 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1 .0 - Ficam suprimidos, no quadro do pessoal da Se-
cretaria das Finanças, cinco lugares de chef e dc secção, cinco de
primeiro oficial e trinta de quarto oficial.

Parágrafo ñnico. Serão classificados no quadrc, suplemen-
tar da referida Secretaria os chefes de seccão, primeiros oficiais e
quartos oficiais excedentes em virtude do artigo anterior.

Art. 2.' Abrirse-á, na Secretaria das Financas, urn con-
curso de titulos para preenchimento das vagas existentes na classe
dos praticantes.

Parágrafo ñnico. Neste concurso sómente poderão inscre-
ver-se os extra-numerórios da mesma Secretaria, denominados all-
xiliares de lancamento, que tenham sido anteriormente aprovados
era exame de suficiência.

Art. 3.1 Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicacão, revogadas as disposicOes em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de agôsto
de 1940.

BENEDIT0 VALADARES RIBEIRO
Fraincisco Balbino Noronha Almeida

DEGItETO-LEI N. 722

Cria a Iizspeloria do Gast& de Material

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buicöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departaimento
Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei fe-
deral n. 1.202, de 8 dc abril de 1939:

Art. 1.' Fica criada, no Departamento dc Compras, que pas-
sara a denominar-se Departamento dc Compras e Fiscalização, a Ins-
petoria do Gasto de Material.

Art. 2.° A esta Irispetoria compete:



II
1 Terceira Oficial
1 Quarto Oficial

F	 2 Praticantes.
§ 1.° Entre as Fiscais, haverá urn medico, urn quimco-far-

tnacêutico, urn engenheiro especializado em construção de prédios,
pontes e rodovias, urn engenheiro especializado em mecânica, ele-
tricidade e hidráulica, urn agrônorno e urn especialista em gêneros
alimenticios, calcados e armarinho.

§ 2.° Os vencirnentos dos funcionários mencionados neste ac-
tigo serão as dos cargos equivalentes, na fiscalização da receita e
nos quadros do funcionalisrno estadual.

§ 3.0 0 Inspetor perceberá 1:500$000 mensais.
Art. 10. 0 Governador do Estado poderá comissionar na

Jaspetoria funcionários das Secretarias on repartiçöes estaduais.
Art. 11. Os fiscais de rendas e agentes, de fiscalizacão no in-

terior do Estado poderão ser encarregados de fiscalizar as gastos de
material, atribuindo-se-ihes gratificacão mensal ate 30 % sôbre seus
vencirnentos.

Parãgrafo Unico. A gratificacão a que se refere êsse artigo sera'
arbitrada pelo Governador do Estado, rnediante comprovacão dos ser-
vicos prestados.

Art. 12. Sempre que necessário, o Superintendente do De-
partamento de Compras e Fiscalizacão solicitará, par intermédio do
Secretãrio das Finanças, a colaboracão de funcionários especializa-
dos, pertencentes aos quadros de outras repartiçOes do Estado.

Art. 13. No Curso de Especializacão, mantido pela Secreta-
ala das Finanças, haverá uma cadeira de Fiscalização do Gasto de
Material.

Paragrafo ñnico. Os fiscais e agentes nomeados para as car-
gos a que se refere Este decreto-lei, ou neles cornissionados, deve-
rão fazer o aludido curso.

Art. 14. 0 Secretário das Finanças expedirá as instruçöes
necessãrias a organização e funcionarnento da Inspetoria do Gasto
dc Material.

Art. 15. Revogam-se as disposiçöes em contrário, entrando
Este decreto-lei em vigor na data de sua publicacão.

Palacio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de agôsto
de 1940.

BENEDITO VALADARES BII3FIR0
Francisco Balbino Noronha A Imeida
João Tavares Corréa Beraldo
Israel Pinheiro da Silva
Crisliwio Mont eiro Machado
Odilon Dias Pereira

DECRETO-LEI N. 723

Deckira de utilidade páblica a desapropriaQão de lerrenos liniitrofes
a Fazenda-EscOla de Florestal

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
bniç6es, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamento
Administrativo, nos terrnos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei fe-
deral a. 1.202, de 8 de abril de 1939:
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a) controlar as pedidos de material feitos pelos órgãos e agen.
tes da administracao pdblica, verificando se a fornecimento é ne-
cessário;

b) examinar se o material é empregado corn economia e pro-
priedade;

c) averiguar se as gastos efetuados correspondem as efetivas
necessidades dos estabelecimentos do Estado, procurando ajustá-los
a estas;

d) recoiher todo o material jue tenhia sido substituido por
outro, on que já não tenha aplicacão, afim de ser aproveitado, on
vendido, mediante concorrência püblica;

e) considerar a possibilidade e conveniência do conserto do
material, antes de opinar sôbre a aquisição de material destinado a
substitui-lo;

f) prornover, sempre que possIvel, a aproveitamento, em ou-
tros departamentos do Estado, do material de que houver excesso em
algurna das repartiçöes;

g) verificar a necessidade e legalidade dos gastos corn o trans-
porte de material;

h) fiscalizar as despesas de todos os serviços do Estado corn
energia elétrica, telefone, água e aluguel de prédios, examinando se
são razoáveis as contratos C OS gastos mensais.

Art. 3.° Nenhum contrato poderá ser feito, para a prestaçio
de servicos mencionados na letra 'h", do artigo 2.°, sem o parecer
da Inspetoria.

Art. 4.° A fiscalizaçao apurará também Se as dotaçoes orca-
mentárias são excessivas on deficientes, quanto aos fins a que se
destinam.

Art. 5.° A fiscalizacãa dos gastos em estabelecimentos, repar-
ticöes e serviços, corn o fim de economia, far-se-a, sempre que l)OS-
sivel, "in loco".

Art. 6.° Todos as estabelecimentos, repartiçöes e servicos es-
taduais são obrigados:

a) a prestar, par seus diretores, chefes on funcionários, quais-
quer esclareciinentos necessários a fiscalização;

hi) a exibir, para exarne, papéis, documentos ou processos que
forem solicitados;

c) a remeter, rnensalmente, a Inspetoria, relação do material
consumido durante o mês e do saldo existente.

Art. 7.° A Inspetoria verificará também se estão sendo obser-
vados as artigos 13, 19 e 20, do decreto-lei n. 79, de 9 de fevereiro
de 1938.

Art. 8.° 0 Superintendente do Departamento de Compras e
F'iscalizacão dará conhecimento ao Governador e aos Secretãrios de
Estado dos excessos de gasto ou do desvio de material, ou de qual-
quer irregularidade encontrada pela fiscalização.

Art. 9.° 0 quadro do pessoal da Inspetoria compor-se-á de:
1 Inspetor
S Fiscais
6 Agentes de l. classe

12 Agentes de 2.a classe
I Primeiro Oficial
1 Segundo Oficial



- 132 -

Art. 1.0 E' declarada de utilidade pibIica a ampliaço da area
do domInio estadual destinada a Fazenda-Escola de Florestal, no
municipio de Pará de Minas.

Art. 2.° Para êsse 1km, o Estado 1esapropria os terrenos abai-
xo enumerados, a ela contIguos, conforme medicão ja procedida:

a) uma area de 9 alq. e 32.240 m2. pertencente ao Sr. João
Antunes Pereira;

b) uma area de 3 alq. e 38.640 m2., pertencente ao Sr. José
Duque;

c) uma area de 5 alq. e 20.560 m2., pertencente ao Sr. João
Pimenta;

d) uma area de 12 alq. e 30.880 mZ., pertencente ao Sr. An-
tônio Pinto.

Art. 3•0 E' reconhecida e declara a urgência da desapro-
priação.

Art. 4.° Para execução do presente decreto-lei, fica o Govêr-
no autorizado a abrir o necessário crédito, ate a importãncia de
50:000$000.

Art. 5.1 lIevogam-se as disposiçöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de agOslo
de 1940.

BENEDrrO VALADARES RIBEIRO
Israel Piiihejro do Silva
Francisco Ba(bino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 724

Fixa as divisos cias :onas do distrito da cidade de Bela Horizonte

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas ati-i.
buicoes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamenlo
Administrativo:

Art. 1.0 São as seguintes as divisas da primeira zona do dis-
trito da cidade de Belo Horizonte: - Comecam no cruzamento das
ruas São Paulo, Tupinamhás e avenida Afonso Pena e seguem por
csta avenida ate o cruzamento das ruas Caetés e Curitiba; dal, seguem
pela rua Curitiba, em direcao a Floresta, ate a avenida do ContOrno,
iefrontando a rua Pouso, Alegre; par esta, ate a rua Sabará; por esta
ate a rua Pitangul; por esta, ate a rua Jacui; por esta, em direção a
Cachoeirinha ate o fim, continuando pela estrada que vai ao povoado
denominado "Onça" ate o ribeirão da Pampuiha; daI, desceiii pelo
ribeirao da Pampuiha, ate a foz de sea afluente da margem direita,
junta a ponte da rodovia entre Matadouro e Onca. Sobem por Cste
afluente ate a sua cabeceira e daj, pelos espigöes contornando as Ca-
eceiras do córrego do Barreiro, ate o alto próximo ao "Portão de

Pedra". Continuatu por. estes •espigöes, contornando as cabeceiras do
corrego do Maiheiro, e, passando pelo espigSo das cabeceiras do cór-
rego do Açude, alcançani as cabeceiras do córrego que passa no "Ca-
chorro Magro". Descem por Cste córrego ate a sua foz no ribeirão
Arrudas. Bescem par êste ribeirão ate a foz do córrego da Olaria.
Sobem par éste cOrrego ate a sua nascente próxima ao quilômetro
Xl da rodovia Belo HorjzonteSabaráNoya Lima. Dêste ponto, alcan-
cam a cumjada da serra do Curral, no trecho que se denarnina serra

iio Cruzeiro do Pastinho. Dal ern direcão ao cruzamento das runs Sa-

do Taquaril. Prosseguem pela cumiada desta serra ate o Pico. Dal,
pelo espigão divisor dos córregos da Serra e do Cardoso, e, dai, ate

lutaris e CamOes; par esta, ate a avenida Carandai; por esta, ate a
avenida Afonso Pena e, par esta, ate a ponto incial.

Art. 2.1 São as seguintes as divisas da seguncta zona do dis-
trito da cidade de Belo Horizonte: - Começarn no cruzamento das
ruas São Paulo, Tupinambãs e avenida Afonso Pena e seguem par
esta avenida ate o cruzamento this ruas Caetés e Curitiba; pc-la rua
Curitiba, em direção a Floresta, ate a avenida do Contôrno, defron-
tando a rua Pouso Alegre; par esta, ate a rua Sahara; par esta, ate a
rua PitanguI; par esla, ate a rua Jacul; por esta, em direcSo a Ca-
chocirinha, ate o firn, continuando pela estrada que vai ao povoado
denominado "Onça" ate a ribeirao da Pampuiha; por Cste aciina, ate
a ponte da rodovia Bela Horizonte-Venda Nova; dai, sobem o espigão,
atingindo o divisor da vertente da margem esquerda do ribeirSo da
Pampuiha ou do Bitácula; continua, par Cste divisor e pelo divisor
da vertente da margem esquerda do córrego Olhos d'Agua on Para-
catd; atingem o divisor das Aguas dos ribeirdes do Pampulha e \reias,
no Alto do Siqueira, no ponto fronteiro Li cabeceira do córrego que
passa no moinho de José Alfredo. Continuam pelo alto do Siqueira
W o alto da Mamoneira; dal, pelo divisor da margem esquerda do
córrego Agua Funda on Gangorra, ate atingir a córrego 2cluniz rn
BraLinas, na foz do córrego que passa no sItio do Tenente Castorino.
Sobern par Cste córrego ate a sua cachoeira; diii, pelo espigão fral-
deando o morro do Confisco, atingem o ribeirSo do Cabral, na foz
do córrego da Luzia; sobern par êste ate a foz de seu afluente da
niargem esquerda que vem da Barroca, junto ao açude dos Campos;
dai, continuam pelo divisor da vertente da margern direita do cór-
reo cia Luzia, ate atingir o divisor de Aguas dos cOrregos da Ressaca
e João Games. Continuarn por êste divisor, passando pelo alto d
JoSo Games, e depoispelo divisor da margem direita do córrego dos
Carneiros ate o desbarrancado junta Li fazenda dos Carneiros. Des-
cc-in pela grota do desbarrancado ate o córrego de Agua Branca;
descem por Cste ate a sua foz no córrego da Ferrugem. Descem par
iste ate sua foz no ribeirão Arrudas. Por êste abaixo, ate defrontar
a rua Tupinambãs e, par esta, ate a ponto inicial.

Art. 3.1 São as seguintes as divisas da terceira zona do dis-
into cia cidade de Belo Horizonte: - Cornecam no cruzamento das
ruas Tupinarnbãs e São Paulo e avenida Afonso Penn; seguem par
esta avenida ate a avenida Carandai; por esta acima, ate a run Ca-
rnöes; sobern por esta, ate o seu cruzamento corn a rua Salutaris; daI,
em rumo certo, ate a cruzeiro do Pastinho; dal, pelo espigSo divisor
dos córregos Serra e Cardoso; por êste espigão, ate alcancar a pico da
Serra do Curral; pela cumiada desla Serra, ate o ponto fronteiro a
mais alta cabeceira do córrego Olhos d'Agua, junta a urn valo entre
as marcos XL e XLI. Alcancam a refenida cabeceira a descem pelos
córregos Olhos d'Agua e Born Sucesso, ate a sun foz no ribeirão de
Arrudas. Descem pelo ribeirão Arrudas, ate defrontar a rua Tupi-
nambás; par esta, ate o sea ponlo inicial.

Art. 4.° São as seguintes as divisas da zona de Barreiro, do
distrito da cidade de Bela Horizonte: - Camecam na Serra do Cur-
ral, no ponto que se denomina serra da Piedade, no entroncamentO
corn a serra de Jabotá, junto a vargem da Caveira; seguem pela cumia-
da da serra de Jatobá e, depois, pelo espigão divisor dos ribeiröes
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Jatobá e Ibiritê, passando pelo tunel de Jatol)á, ate atingir 0 alto da
Lagoa Sêca; continuam pelo divisor entre o ribeirão de Jatobá e cór-
rego da Ferrugern, passando pelo morro Vermeiho e morro Grande,
ate o ponto fronteiro a cabeceira do afluente do ribeiräo Arrudas quo
passa próximo a bifurcaçSo das rodovias Belo HorizonteBetim e Belo
liorizonte-Brumadinho; descem pelo referido afluente, ate sua foz,
no ribeirSo Arrudas; descern por êste ribeirSo ate a foz do córrego
da Ferrugem. Continuarn ainda pelo ribeirão Arrudas ate a foz do
córrego do Born Sucesso. Sobem pelo córrego do Born Sucesso e do-
pois polo córrego Olhos d'Agua, ate a sua mais alta cabeceira; dai,
alcançando junto a urn valo o alto da serra do Curral, entre os mar-
cos XL e XLI IA existentes, prosseguern pela curniada da serra do
Curral, nos trechos denominados "Agua Quente", "Mtituca", "José
Vieira" e "Varginha", ate o ponto denominado serra da Piedade, no
entroncarnento corn a serra de Jatobá, junto a vargern da Caveira,
ponto de partida.

Art. 5•0 Este decreto4ej entrará em vigor na data de sua Pu.
blicaçao, revogadas as disposiçoes em contrário.

Palácio do Govêrno, em Juiz de Fora, 3 de setembro de 1940.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO
João Tavares Corréa Beraldo

DECRETO-LEI N. 725

Abre a Secretaria da Agricullura, lndistria, Comércio e Trabatho, urn
crédito suplementar a verba 68-10 (576)

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri.
buicöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamen-
to Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a', do decreto-lei
federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria da Agricultura, Indñstria, Co-.
mércio e Trabalho, o crédito de Rs. 500:000$000 (quin:hentos contos
de réis), suplementar it verba 68-10 (576).

Art. 2.0 Revogam-se as disposiçoes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua piblicaçao.

1940. Palácio do Govêrno, em Juiz de Fora, aos 3 de setembro de

BENEDITO VALADARES RIBEIBO
Israel Pinheiro da Silva
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 726

Abre a Secretaria das FiJianQaS o credit 0 de Rs. 400:000$000 suple-mentar a verba 29-10 (096)

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri .buiçoes, sariciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departament
Administrativo flog termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei fe-
deral n. 1.202, de 8 de abril de 1939:
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Art. 1.0 Flea aberto	 Sceretaria das Financas o crédito de
Its. 400 :000c000 (quatrocentos contos de réis), suplernentar a verba
29-10 (096).

Art. 2.0 Revogarn-se as disposicOes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacao.

Palácio do Govêrno, em Juiz de Fora, aos 3 de setembro de
1940.

BENEDITO VALADARES RIBETRO
Francisco Balbino Noronha A imeida

DECRETO-LEI N. 727

.ibre C Secrelaria dos Negócios do Interior o crédito l de Rs
317:354$500, suplernenkir Cs verbas 14-13 (256), 14-27

(255) e 14-54 (256)

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buicöcs, sanciona a seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departarnen-
to AdministrativO, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei
federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1 .0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior o
crédito de Rs. 317:354$500 (trezentos e dezesete contos trezentos e
cincoenta e quatro mil e quinhentos réis), suplementar as seguintes
verbas:
14 - 13 - 256.......................64:050$100
14 - 27 - 255 .......................168:726$400
14 - 54 - 256 ......................84:578$000

Total Rs...........................317:354$500

Art. 2.1 Revogam-se as disposiçbes em contrário, entrando
Este decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Govêrno, em Juiz de Fora, aos 3 de setem.bro de
1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Joäo Tavares Corréa Beraldo
Francisco Balbiiio Noronha A Imeida

DECRETO-LEI N. 728

Abre C Secretaria da Educação e SaMe PCblica o crédito especial
de Rs. 348400

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buiciies, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamen-
to Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei
federal n. 1 .202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.1 Fica aberto a Secretaria da Educacão e Saade Pübli-
ca o crédito especial de Rs. 348$400 (trezentos e quarenta e oito mil
e quatrocentos réis), para pagamento de adicionais de 10 %, da
lei 425., de 1906, sendo 23$000 a d. Maria Vieira Braga, professora
de 1. , classe da 2. escola de Morro do Pilar, municipio de Conceicao,

I
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referente ao periodo de 2 a 31 de dezembro de 1939, e Rs. 325$400
ao Sr. Feliciano José dos Santos, professor de 1.' classe, da 1. es-
eDla da Vila de Juruaia, municipio de Muzambinho, referente ao pe-
riodo de 18 de outubro de 1938 a 31 de dezembra de 1939.

Art. 2.0 Revogam-se as disposiçöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de setembro
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEmo
Cristiano Mon leiro Machado
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 729

'tbre a Secrelaria dos Negócios do Interior o crédito especial de Rs
41:000$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri -
buicöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado p&o Departamen-
to Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei
federal n. 1.202, de 8 do abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior o
crédito especial de Rs. 41:000$000 (quarenta e urn contos de réis),
para pagamento a d. Francelina de Camargos Cerqueira, referente a
urn terreno situado no lugar denominado "Corguinho", distrito de
Neves, vendido pela mesma a Penitenciária Agricola de Neves.

Art. 2.° Revogam-se as disposiçoes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicaç5o.

Palãcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de selembro
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
João Tavares Corrêa Beraldo
Francisco Balbino Noronha A imeida

DECRETO-LET N. 730

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédito especial de Rs.
1 :713300

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buiçöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamen.
to Administrativo, nos termos do arti go 17, letra "a", do decreto-lei
federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior a
crédito especial de Es. 1:713$300 (urn conto setecentos e treze rail
e trezentos réis), para pagamento de adicionais de 10 %, da lei 425,
de 1906, ao bacharel Antonio Salomon, juiz de direito da comarca
de Itajubã, referente ao periodo de 23 de junho a 31 de dezembro
do corrente ano.

Art. 2.° Revogam-se as disposiçoes em contrário, entrando
Este decreto-lei em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de setembro
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Jail0 Tavares Corréa Beraldo
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 731

Abrc a Secretaria da Viacão e Obras Pblicas o crédilo especial de
Rs. 2:693$300

0 GovernadOr do Estado do Minas Gerais, usando de suas atri-
buiçOes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departarnen-
to Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei
federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria da Viaçäo e. Obras Pdblica
a crédito especial de Rs. 2:693$300 ((lois contos seiscentOS e noventa
e trés mil e trezentos réis), para pagamento de adicionais de 10 %,
da lei 425, de 1906, ao engenheirO David Gornes Jardim, referente w
periodo de 11 de fevereiro de 1939 a 31 de dezembro do corrente ano.

Art. 2.° Revogam-se as disposicOes em contrário, entrando
este (lecreto-lei em vigor na data de sua publicacão.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de setembro
de 1940.

BENEIMTO VALADARES RIBEIRO
(idiloji Dias Pereira
Francisco Bulb mo Noronha A lnieida

DECRETO-LEI N. 732

itbre a Secretarici dos Negócios do Inferior o crédilo especial de Rs.
4:200$600

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buicbes, sanciOfla o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamefl
to Administrativo, nos termos do arligo 17, letra "a", do decreto-lei
federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Pica aberto a Secretaria dos Negdcios do Interior 0

crédito especial de Rs. 4:200$600 (quatro contos e duzentos mil e
seiscentos réis), para pagamento de adicionais da lei 425, de 1906,
ao bacharel Joaquirn Daniel Pereira do Melo, juiz dc direito da co-
marca de Ouro Preto, referente ao periodo de 28 de juiho de 1938
a 31 de dezembro de 1940.

Art. 2.° Revogam-se as disposicileS em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacSo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de setembro
de 1940.

BENEDITO VALADARES RmEmo
João Tavares Corréa Beraldo
Francisco Balbino Noronha Almeida

ri.
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DECRETO-LE! N. 733

Declata de utilidade páblica as dguas do córrego que passa pelcis
terras deriominadas "Mata", na Fazerida dos Mon jobs, disiri-
to de Neves, do municIpio de Belim, hem como os terrenos
necessários a capita cão e ada cáo das mesmas dguas, rumo a
Penitenciária de Neves, compreerididas ainda as terras de
Salim Salema Dieb.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicoes, sanciona o seguinte decreto-lei aprovado pelo Departa-
mento Administrativo do Estado:

Art. 1.° São deciaradas de utilidade pãblica, Para serem de-
sapropriadas e entregues a P,enitenciária de Neves, qije as einpregará
em serviço püblico a seu cargo, as Aguas, ainda de dominio parti-
cular, que atravessam as terras denorninadas "Mata', na Fazenda
dos Monjolos, distrito de Neves, do rnunicipio de Betim, e bene-
ficiam a propriedade rural de Salim Salema Dieb.

Art. 2. 1 Declaram-se ainda de utilidade pUblica, Para o mes-
mo firn, não so os terrenos pertencentes a Henrique Sapori, neces-
sários a capitação e aducão das mencionadas Aguas, das quais qua-
tro (4) polegadas já pertencein e servern a Penitenciária, como tam-
bern as terras de Salim Salema Dieb.

§ 1.0 Os terrenos perteneentes a Henrique Sapori, a serem
desapropriados, são os situados no ponto de derivacao e tern area
de cinco (5) alqueires geométricos, aproximadarnente.

§ 2.' A propriedade rural de Salim Salerna Dieb, prejudi-
cada pela retirada da Agua e por isso mesmo desapropriada, em sua
totalidade, tern a extensão superficial de dez (10) alqueires geomé-
tricos, aproximadarnente, e os seguintes confrontantes: 1.0 - Pe-
nitenciária de Neves, pelo ribeirão do Cacique; 2. 1 - Raimundo
Goncalves Ferreira, por cêrca de ararne, a qual parte do mesrno ri-
beirão e vai as divisas de herdeiros de Mario Barhosa Alves; 30 -
Firma Salim Salema & Comp.; 4.° - Herdeiros de Mariana Au-
gusta de Andrade Guimarães, p.elo espigão do Baneirinho; 5 • 0 -
Belarrnino Merçal da Costa, pelo rnesrno espigão ate o córrego do
Derrubadinho; 6.° - Novarnente herdeiros de Mariana Guimarães,
ainda pelo dito cOrrego ate divisas da terra de Libério Ferreira
Guirnarães; 7.° - Libério Ferreira Guimarães, córrego acirna ate a Ca-
beceira, onde deixa o taiweg principal e sobe a esquerda por uma
grotinha ate 0 espigão divisOrio das terras de herdeiros de Antonio
Miguel de Cerqueira JUnior; 8.' - Herdeiros de Antonio Miguel,
pelo espigão afora ate a divisa dos terrenos de Zacarias Ribeiro da
Costa; 9.° Zacarias Ribeiro. da Costa, por urn espigão a direita
W o ribeirão do Cacique; 10.0 - Henrique Sapori, pelo dito ri-
beiro do Cacique até o ponto de partida.

Art. 3.° E' reconhecida e declarada a urgência das desapro-
priacoes feitas por fOrca do presente decreto-lei.

Art. 4.° Revogarn-se as disposiçöes em contrário.

Palácio da Liberdade, era Belo Horizonte, aos 17 de setembro
de 1940.

BENzmrro VALADABES RIBEIRO.
João Tavares Corrêa Berojdo.

- 139 -

DECRETO-LE T N. 734

Dispöe slbre Caixas EscolareS

0 GovernadOr do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicoes, sanciona o seguinte decretO-lei, aprovado pelo Departa

inento AdminiStrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-
]ei federal a. 1.202, de 8 de abril de 1939:

ConstilUicáO e jinalidade

Art. 1 . 0
 As CaixaS EscolareS, de existCflCia obrigatoria nos

estabelecimentos pUblicoS de ensino prirnârio e diretaifleilte subor
linadas a Secretaria da Educacão, tern por firn:

a)
fornecer merenda, roupa e calcado aos olunos pobreS do

estabelecimit0
b)

adquirir e distribuir livrOS didâticOS e material escolar
entre os alunoS a qIe se refere a aliflea anterior, e conferir prêmiOS
escolares aos que se distinguirem nos cursos;

c) prestar assistêflCia médi COfarmaiti	e dentâria aos

alunos que não possam tC-la a custa dos Pais ou respoflSãveis.
Art. 2.' São protetOres da Caixa, os profeSSores, funCioná

ios e alunOS do estabetecjm1to, e beflfeitol'es as pessOaS estranhas
que contribUem mensalmente Para a mesma, corn quantia que Ii-
vremeflte deterlfliflare m

, e que poderá ser modifiCada a todo tempo,
para mais ou menos. Tambérn serão considerados benfeitores todos

ta scaqueles que efetuarem o pagarneflto da xa eolar. A admiSSão dos

benfeitOres I ar-1se-á por simples comunicacão verbal
 ao secretário

da Caixa.
Art. 3•0 São deveres dos protetores:

a) eleger os membros do ConseihO de Caixa;

b) angariar benfeitores
c)

fazer propaganda da institUicão e esforcarse pela sua

prosperidade e eficieflcia.Paragrafo Unico. Os protetoFesalunbo 5 não

obrigacãO a que se refere a letra "a" dêste artigo.
Art. 4.' Os protetOreS e os benfeitOrS não

nern indiretamente, pelas obrigacOeS da Caixa.

Reridas

Art. 50 ConstitUirão renda das Caixas:

a)
a taxa a elas destinada pelo decretO-lei estadual n. 164,

de janeiro de 1939;
b)

outras taxas e contribUicoes concedidas pelo Estado e

MuniCIPiO;
c)

o produto de subscricoeS, quermeSSeS e diversOeS organi-
em seu benefICiO;
d) legados e donatiVoS;
e) as importâncias descontadas dos vencimefltOS dos

profes-
e dernais funcionáriOS do estabeleCimeflto que não tenham si-

plicadas no pagamnto de seus substitUtOS
I) as mensalidades e taxas escolares pagas pelos benfeitOreS
g) o produto dos bens do evento arrecadadoS pelas muniCi-

lades e por elas 1istribuIdo, anualmente.

estãO sujeitOS a

responderão di-



-140-

Art. 6.' A renda das Caixas será aplicada, exclusivamente,
nas despesas previstas no art. 29, segundo a ordern de preferênci
nele estabelecida, nao Se permitindo a forrnacao de patrirnônio.

Art. 70 Nas locajidades onde, por existirern vários estabe.
1ecimentos escolares, hoover mais de urna Caixa, os saldos por ven•
tura apurados no fim de cacla ano serSo recolhidos a instituto de cré•
dito, em conta da Secretarja da Educacao, para refôrço de outras
Caixas da meslna localidade, a juizo do Secretárjo.

Art. 8.' Pela indevida aplicaçSo da renda ou pela inverso
da ordem de preferêncja responderso, sol idariarnente, os membrosdo Conseiho, apurandose a sua responsabilidade pelo processo detornada de contas a responsávejs por dinheiros pühlicos.

Parágrafo ünico. Ficará isento de responsabijjdade o conse-
Iheiro que, tendo votado contra a ma aplicacao da renda disso der
clencia, dentro de dez dias, ao Secretárjo da Educacao.

Adrninislrcrçao

Art. 9.' As Caixas Escolares serão .adrninistradas por ui
Conseiho de cinco meznbros, três dos quais eleitos pelos protetores,
•dentre as pssoas gradas da localidade, estranhas ao estabelecjmen-
to. Os dois restantes serSo o diretor do estabelecirnento e urn dos
professores do mesmo, designado pelo Secretário da Educação.

Paràgrafo ünico. Conjuntamente corn os membros efetivos,
serSo eleitos cinco suplentes, que preencherAo, na ordem de votaçäo,
as vagas que Se verificarern.

Art. 10. A eleiç5o do Conseiho far-e-á na ültima quinzena
do periodo escolar, mediante convocaç O de qem dirigir o estabe..lecirnento a que pertence a Caixa.

Art. 11. 0 mandato do Conseiho será válido por urn hiênio,
a contar da sun posse, que se realizará a 10 de janeiro, e poderáser renovado.

Art. 12. 0 cargo de membro do Consel}io é gratuito e sea
desempenho 6 considerado servico relevante.

Art. 13. Os rnembros do Conseiho eiegerao, dentre si, um
que será o presidente.

Parágrafo finico. 0 cargo de secretárjo da sociedade será
sernpre exercido pelo diretor do estabelecjmento, e 

0 de tesoureiro,pelo membro designado pelo Secretárjo da Educacao, de acôrdo corno dis'posto no art. 9.°.

ATRIBTJJCOES

a) Do ConseUio

Art. 14. Cabe no Conselho deliberar
interêsse da Caixa, e, especialmen{e:

a) sôbre o orcamento e aplicação das
tendo ern vista o disposto no artigo 29;

h'i	 h

cohn-b	
4 dLIelLura ue crealto etra.ordjnárjo e meios;

c) sôhre a administracao provisónja ee fltujos doados ou legados a Caixa.
Art. 15. Compete ao Conseiho:
a) tomar as contas do presidente;

b) apresentar, em dezembro, ao Secretário da Educacão, o
relatorLo 00 que nouver ocorriao na ',aixa uuiauu U uio, u..wupa

uhado do balancete da receita e despesa.
Art. 16. 0 Conseiho reunir-se-á pelo menos urna vez ern

cada trirnestre, e, por eonvocacão do presidente, quando necessãrio,
e poderá deIilerar por rnaioria de votos, presentes três de seus
niembros.

Parágrafo Unico. 0 presidente nao poderá votar pela apro-
ação das suas contas on de atos por êle praticados; nos dernais

casos, havendo empate, terá também o voto de qualidade.
Art. 17. Das Decisöes do Conseiho, contrárias ao interêsse

da Caixa, ao orçarnento ou a êste regularnento, poderão os conse-
Iheiros e os protetores recorrer, dentro de dez idias, para o Secre-
tário da Educação.

Parágrafo ñnico. Se a decisão for tomada contra o voto do
presidente, poderá êle vetâ-la, dentro de cinco dias, cabendo ao Sc-
cretáriO da Educação tomar conh1ecimefltO do veto, e sôbre a mes-
mo se manifestar, dentro no prazo de 30 dias.

Art. 18. As deliberaces do Conseiho constarão, resumida-
mente, de ata lavrada em livro próprio pelo secretário.

I b) Do presidente

Art. 19. 0 presidente terá a seu cargo a direcSo da Caixa,
cabendo-Lhe especialmente:

a) convocar e presidir as reuniöes do Conseiho;
b) ordenar o pagarnento das despesas processadas;
c) pedir ao Conseiho a votação de erédito extraordinário,

justificando êste e apresentando sugestOes sôbre a maneira de co-
bri-lo;

d) prestar contas ao Conseiho, de trés em três meses;
e) redigir e submeter a aprovacão e assinatura do Conseiho

o relatório e balanco a que Se refere o art. 15, "b";
f) encaminhar ao Secretário da Educaçäo, devidamente in-

formados, os recursos de que trata o artigo 17, e, corn as suas ra-
zöes, 0 veto que opuser as decisöes 'do Conseiho;

g) organizar, corn a diretor e professores, a proposta de or-
çarnento;

h) fiscalizar a escrituracão a cargo do secretario e do tesou-
reiro;

i) executar as deliberacöes do Conseiho;
D assinar toda a correspondência relativa a Caixa;
k) enviar it Secretaria da Educacão, em dezembro, o balan-

cete anual.
Art. 20. 0 presidente será substituido, nas faltas e impedi-

nientoS, pebo secretánio.

c) Do Secretdrlo

Art. 21. Compete ao secretário a redac5o -das atas do Con-
selho, o negistro dos protetores e benfeitores, a correspondência da
Caixa, e, em geral, a sua escnituracAO e expediente.

Art. 22. 0 secretário será substituido !por urn dos outros
membros do Consellao que 0 presidente designar.
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sôbre os assuntos

verbas orcamentárias,

alienacao de irnóveis

-.
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d) Do lesoureiro

Art. 23. Incumbe ao tesoureiro:
a) receber as rendas da Caixa e arrecadar as mensalidades

dos 1enfeitores;
b) efetuar, mediante jrocesso, os pagamentos ordenados pelo..

presidente, dos quais exigirá recibos;
c) fazer, em iivro própri .o, a escrituracão da receita e des.

pesa, corn as indica(;öes rflecessárias a sua ixnediata conferência corn
as verbas orcamentárias;

d) conferir, mensalmente, a caixa, apresentando ao presi.
dente o balancete do rnês;

e) organizar as contas que o presdente deve prestar a'o
Conseiho e o balanco anual cp.e acompanha o relatório dêste (artigo
15, "b")

Art. 24. 0 tesoureiro nao pode reter consigo quantia supe-
rior a necessária para a despesa o rcamentária do :rnèS, devendo re-
colher o excectente a instituto de crédito designado pelo Conselho;
o depósito será feito em nome da Caixa, mediante a condição de so
serern pagos os cheques que levarem o "visto" do presidente.

Art. 25. 0 tesoureiro e pessoalrnente responsável pelas irn-
p.ortãncias que receber, das quais prestará contas na conferência
mensal prescrita no art. 23, "d".

Art. 26. A su.bstituicão eventual do tesoureiro será feita por
urn dos outros membros do Conselho, mediante designacao do presi-
dente.

Orcamcnto e sua execucão

Art. 27. 0 orcamento anual será votado, por proposta do
presidente, logo depois de organizada a relação determinada no ar-
tigo 31.

Art. 28. A receita será calculada pelos diversos itens do
art. 5.°, podendo figurar sob a rubrica "eventuais" as rendas nSo
permanentes oil imprevisIvejs.

Art. 29. Na aplicacao dos recursos da Caixa obe'decer-se-á,
quanto as despesas, a seguinte ordem de preferéncia:

a) expediente da Caixa, merenda, roupa e calcado;
b) Jivros didáticos e material escolar;
C) assistência médica, dentária e farmacêutica;
d) prêmios escolares.
Art. 30. Na execução do orçamento, as verbas destinadas a

despesa permanente serão divididas em décimos, não se permiti..
tindo, no mês, dispêndio de importância inaior.

Distribiztçao dos recursos

Art. 31. Encerrada a matrfcula, 0 Conseiho e Os professores
do estabelecimento organizarao :a relacão dos escolares que devam
ser socorridos pela Caixa, para isso valendo-se das informaçoes que
puderern obter e tendo em vista a notória pobreza do aluno. Essa
relacão poderá ser modificada no correr do ano, a juIzo do Conse-
tho, se novas informaçöes aconselliarem a inclusão ou exclusão de
nomes.
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Art. 32. A inclusão na lista não assegura direito no socorro

da Caixa, ci qual ficará sempre subordinado as possibilidades desta,
a juizo do Conseiho.

Art. 33. Os socorros serão prestados segundo a ordem de
preferência estabelecida no art. 29, não se passando de unia a outra
alinea, embora prevista a verba, sem licenca do Secretário da Edu-
cação.

Art. 34. Os livros didáticos e material escolar serão forne-
cidos a titulo de empréstimo, devendo o professor velar pela sua
conservação, para que possam servir nos anos seguintes.

Disposiçöes gerais e trarzsitórias

Art. 35. As Caixas Escolares serão designadas pelo nome do
aelecimento a que servirem ou pelo da localidade.

Art. 36. Nos lugares onde nao houver grupo escolar ou es-
s reunidas, as escolas existentes constituirão uma so Caixa, corn
na mais frequentada, competindo ao professor desta as funcöes

e decreto conferidas aci diretor.
Art. 37. Dentro dc noventa dias, a contar da publicação

e decreto, os diretores dc estabelecimentos de casino prornove-
a eleicão do Conseiho, e, de acôrdo corn êste, a organização das

Art. 38. 0 mandato do primeiro Conseiho, eleito na forma
dêste decreto, terminará em 31 de dezembro de 1942.

Art. 39. Ficam transferidas as Caixas Escolares, ora cria-
das, todas as atribuiçöes e finalidades assinaladas as Caixas que se
instituiram na conformidade do Regulamento do Ensino Primário,
aprovado pelo decreto n. 7.9701A, de 15 de outubro de 1927.

Paragrafo Onico. As Caixas atualmente existentes, que as-
sim o desejarem, transferirão as novas, mediante inventário em ha-
Ianço, todo o sen ativo.

Art. 40. Nos casos graves dc desorganização, desmando on
prevaricacäo, poderá 0 Secretário da Educação destituir ci Conse-
Iho e nomear pessoa que reorganize e administre a Caixa ate a dci-
cão de outro.

Art. 41. 0 Secretári,o da Educação baixará as instrucöes
flecessárias a execucão dêste decreto, na parte relativa a el;eição do
Conseiho, organizacão da relação a que Se refere o artigo 31 e pres-
tacão de contas do Conseiho e do ipresidente (arts. 15 e 19, le-
tra "d")

Art. 42. Revogam-se as disposic&es em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data dc sua publicacão.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de setem-
bro de 1940.

BENEDITO VAL.&DARES RInErno.
Crs!ia.no Monteiro Machado.
Francisco Balbino Noronha Almeida.

V1
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DECRETOLiI N. 735

Autoriza 0 Govérno do Esiado a ossurnir solidariarnente corn a Prefeitu
-ra do Distrito Federal e o Govérno do Eslado do Rio de Janei-

ro a responsabi1idzde do eznprésiirno a seP conE raItdo peki
Corn issdo Executiva do Leite.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da facul-
dade que ihe confere o n. 1 do art. 7.°, do decreto-lei ii. 1.202, de
8 de abril de 1939, e

considerando que o decreto-lei federal n. 2.384, ide 10 de ju
Iho de 1940, criou uma C&missão Executiva para prornover, orgaL
nizar e executar, diretamente, o fornecimento de leite ao Distri to Fe-
deral;

considerando que 1 az parte da referida cornissão urn re-pre.
sentante do Estado de Minas Gerais;

considerando que o abastecirnento de leite ao Distrito Federal
interessa sothremodo a economia dêste Estado;

considerando que, de acôrdo corn o art. 3.1 do citado decreto-
lei, poderão ser realizadas as necessárias operacöes de crédito, .ob a
responsabilidade da Prefeitura do Distrito Federal e do's Estados de
Minas Gerais e Rio de Janeiro, para desapropriacöes e aquisicöes dos
entrepostos de leite existentes no Distrito Federal, organizacão do En-
treposto Central e sua movimentação;

considerando que esses crnpréstimos, na forma do paragrafo
ñnico do citado artigo 30, seräo resgatados por meio dc uma taxa
de vinte ris, ccsbrada por litro de leite recebido no Entreposto.

sanciona o presente decretolei • aprovado pelo Departamento
Administrativo do Estado:

Art. 1.° Fica o Govêrno do Estado de Minas Gerais autori-
zad& a assumir, solidariamente corn a Prefeitura do Distrito Federal e
o Estado do Rio ide Janeiro, a responsabilidade pelo pagamento do
empréstimo que o Instituto de Aposentadorias e Pensöes dos Corner-
ciários vai fazer a Comissão Executiva do Leite.

Parágrafo ünico. 0 empréstimo será de doze mil contos de
réis (12:000$000), a juros de 7010 ao ano, resgatável em dez anus, C

sómente poderâ ser empregado na desapropriação de imóveis c para
Se construir e instalar o Entrepo4sto Central do Distrito Federal, em
conformidade corn o art. 3.° do decreto-lei n. 2.384, de 10 de junho
de 1940.

Art. 2.° Revogarn-se as disposicöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sun publicacão.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de setembro de 194O,
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva
Francisco Balb (no Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 736

Elevcz o adciorwl atribuIdo cos funciondrios pliblicos civis responsd-
veis por encargos de farnilia e dispãe sóbre assinatura do "Minas

Gerais".

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buicöes, sanciona o seguinte decreto-lei aprovado pelo Departarnento
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dministrativo do Estado, nos termos do artigo 17, letra "a", do de-
:eto-lei mimero 1.202, de 8 de thril de 1939:

Art. 1.0 Fica elevado para 4010 o adicina1 de 3010 estabelecido
no artigo 6.° do decreto-lei nUmero 194, de 24 de marco de 1939.

Parágrafo dnico. Continda em vigor, para a atribuicao dêsse
adicional, o disposto no parágrafo ñnico do referido artigo 6.

Art. 2.° 0 acréscimo estabelecido no artigo 1.0 está isenlo do
imposto de sêlo.

Art. 3.0 A assinatura anual do "Minas Gerais" será de quaren-
ta e oito mil réis (48$000) para os funcionãrios e sessenta mil réis
(60$000) para as pessoas estranhas ao quadro do uncionalismo.

Parágrafo ünico. 0 pagamento pelos funcionários serd feito
por desconto mensal de quatro mil réis (4$000) em seus venci-
mentos.

Art. 4. 0 Este decreto-lei entrará em vigor em 1.0 de Janeiro
de 1941, revogadas as disposiçöes em contrário.

Palácio da Liberdacle, em Belo Horizonte, aos 8 de outubro de
1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Francisco Balbino ?oronha A lrneidc
Jodo Tavares Correa Beraldo
Israel Pirtheiro da Silva
Cristiano Monte iro Machado
Odilon Dias Pereira

DECRETO.-LJEI N. 737

Abre a Secrelarkz dos Negócios do Interior o crédito especial de Rs.
890$300

0 Governador do Estado dc Minas Gerais, usando de suns atri-
buiçoes, sanciona o segtsinte decreto-lei aprovado pelo Departamen-
to Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decretolei
federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria dos Negocios do Interior o
crédito especial de Rs. 890$300 (oitocentos e noventa mil e trezentos
réis), para pagamento de adicionais de 10 0 1 0, da lei 425, de 1906, ao
bacharel Francisco Herculano Duarte, juiz municipal de São Sebasti-
ão do Paraiso, referente ao periodo de 5 dc janeiro a 31 de dezembro
de 1940.

Art. 2.0 Revgam_se as disposiçöem em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de outubr
de 1940.

BENEDSTO VALADAEES RIBEIRO
João Tavares Corréa Beraldo
Francisco BaIb (no Noronha Aim eida

DECBET0LEI N. 738

i&re a Secretaria da Educacão e Saáde Pliblica o crédito especial de
237$500

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri.
buiçes, sanciona o seguinle decreto-lei aprovado pelo Departamen..

10

A



- 146 -

to Administrativo, nos ternios do artigo 17, letra "a", do decreto-lei
federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1. 1 Fica aberto a Secretaria da Educacao e Sadde Publi-
Ca, o crédito especial de Rs. 237$500 (duzentos e trinta e sete mu
e quinhentos réis), sendo 110$400 para pagamento a Danira Odete
Moreira de Souza, professora de 1. 1 classe da escola de Vila de Joalma,
em Jequitinhonha, dc adicionais de 10 %, no periodo de 7 de agôsto
a 31 de dezembro de 1939, e 127$100 a Eugênia Vidal Leite Ribeiro,
professora de 1. 1 classe do grupo escolar de Passa Tempo S de adicio-
nais de 10 0 1 0, no periodo de 29 dc agôsto a 31 de dezembro de 1939.

Art. 2.° Revgam-se as disposicôes em contrário, entrando
éste decreto-lei em vigor na data de sun publicacão.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de outubro
de 1940.

IENEDITO VALADARES RIBEm0
Cristiano Monte iro Machado
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRET0LEI N. 739

Abre a Secrelaria dos Negócios do Interior o crédito especial de rs.
462:524$200

0 Governador do EstadO de Minas Gerais, usando de suas atri-
ijuiçöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamen-
to Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei
federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 iFica aberto A Secretaria dos Negócios do Interior o
crédito especial de rs. 462:524$200 (quatrocentos e sessenta c dois
contos quinhentos e vinte e quatro mil e duzentos réis), para paga
mento de diversas •despesas feitas no exerciciO dc 1939.

Art. 2.° Revogam_se as disposiçöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palãcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de outubro
dc 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEmo
Julio Tavares Corréa Beraldo
Francisco Bulb mo Noronha Atmeida

D:ECRET'0LEI N. 740

Estabelece critério para os vencimentos dos coletores e escrivães de
coletorkns e tranforrna para comissöes as cargos de fisicais de ienda

0 rGovernador do Estado de Minas Gerais, usando de suasatri-
buiçöes, sanciona o seguinte decreto_lei, aprovado pelo Departamen_
to Administrativo do Estado nos termos do arti& 17, letra "a", do
decreto-lei federal nlimero 1.202, de de abril de 1939:

Art. 1.° Os coletores e escrivães das coletorias estaduais, além
dos vencirnentos estabelecidos no decreto-lei n. 194, de 24 dc marco
de 1939, terSo direito a uma percentagern sôbre a renda liquida arre-
cadada em sua exatoria.

1'611,
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§ 1.1 A percentagem será contada pela seguinte forma:
Ate 1.000:000$000 ...........................

Em cada grupo de 500:000$000 excedentes:
de 1.000 a 1.500 conts ........................
de 1.500 a 2.000 contos ........................
de 2.000 a 2.500 contos ........................

Sôbre o que exceder de 2.500 contos

§ 2.° Da quantia obtida, 6 1 10 pertencem ao coletor e 4 1 10 ac
escrivSo, não podendo 0 total dos recebimentos exceder de cinco con-
tos do réis (5:000$000), mensais, para cada urn.

Art. 2.° Todos os fiscais de renda do Estado exercem o car
go em comissão.

Parágrafo ünico. As vagas que se verificarem no quadro de
fiscais efetivos, atualmente existentes, serão providas, nomeados, p0-

rem, Os novos titulares em comissão.
Art. 3.1 Revogam-se as disposiçöes em contrãrio, entrando

We decreto-lei em vigor em 1.0 de janeiro de 1941.

1940.
BENEIMTO VALADARES RIBEIRO

Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 741

1	
Transfere, no municipio de Conseiheiro Pena, ama coletoria

e dd outras providéncios

0 Governador do Estado do Minas Gerais, usando de suas atri.
buicSes, resolve sancionar o presente decretolei, aprovado polo Dc-
partamento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do
decreto-lei federal nümero 1.202, de 8 de abril de 1939.

Art. 1 .0 A coletoria estadual criada pelo decreto-lei namero
177, na vila de São Tome, municipio de Conseiheiro Pena, fica trans-
ferida para Born. Jesas de Mantena, tendo jurisdicão em todo Csse dis-
trito e na localidade denominadai Benedito Quintino.

§ 1.1 Essa coletoria, que passa a se denominar Co'letoria de
Born Jesñs do Mantena terá jurisdicSo em todo o distrito do mesmo
nome e parte do distrito de "Aldeia", compreendida as localidades
"Benedito Quintino", "[Manteninha" e "S. José".

§ 2.° 0 tracado divisOrio para fins da jurisdicão fiscal da role0
toria referida no distrito de "Aldeia", compreenderá uma linha que,
partindo das vertentes do córrego São Geraldo, vá a serra que serve
de divisor de Aguas dos córregos "Ferruginha" e "Ferrujão" corn o
córrego :Manteninha", dal seguindo pelo divisor do córrego "São
José", "Ribeirão do Eme", "Capim" e "Cuparague", ate as cabeceiras
do córrego Agua Limpa" e dai ate as divisas corn 0 Estado do Espi-
rito Santo.

Art. 2.1 Pica criado urn posto fiscal na localidade denominada
"Benedito Quintino", no mesmo inunicIpiO.

Art. 3.1 A coletoria existente na cidade de Conseiheiro Pena
terá jurisdicão em todo o resto do municIpiO.

4%

1%
2%
3%
4%

Palãcio da Liberdade, em Bela Horizonte, 22 de ououbro
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Art. 4.° Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacão.

Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, aos 22 de outubro
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEmo
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 742

Abre a Secretaria cia Via cao urn crédito especial de Rs.....
18.000:000$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Depar
tarnento Administrativo do Estado, nos termos do artigo 17, letra
"a", do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1 .0 Fica aberto a Secretaria da Viacão e Obras Pu-
blicas urn crédito especial de 18.000:000$000 (dezoito mil contos
de réis), para o custeio de despesas corn a conclusão dos seiviços
de apareiharnento da estância hidro-mineral de Araxá.

Art. 2.° Essas despesas correrão por conta de operaçöes
de crédito ja autorizadas.

Art. 3.° 0 presente decreto-lei entrará em vigor n.a data
de sua publicacão e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro
de 1941.

Artigo 4.° Revogam-se as disposicöes em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro

de 1940.
BENEIMTO VALADARES RIBEIRO
Odilon Dias Pereira
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 743

Desdobrcz seruiços mi Secretaria das Finernças e d(i outros
déncias

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçöes, sanciona o seguinte decreto-lei aprovado pelo Depar-
tamento Administrativo do Estado, nos termos do artigo 17, letra
"a", do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Os encargos de fiscalizacão dos tributos estaduais,
bern como ide execucão das leis tributárias, serão exercidos pelos
seguintes órgãos: "Serviço dos Impostos sôbre Imóveis", "Serviço
dos Impostos sôbre Vendas e Consignaçöes e Indüstrias e Profis-
aöes" e "Servico de Taxas e Impostos Diversos".

§ 1 .0 Incumbe ao "Serviço dos Impostos sôbre Imóveis" to-
dos os trabaihos relativos ao imposto territorial, imposto sôbre
transmissão de propriedade imóvel inter-viuos, imposto sôbre
transmissão de propriedade imóvel causa-mortis e mais Os triba^
tos pie, direta ou indiretamente, gravem as propriedades imobi-
liárias.
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§ 2. Ao "Serviço dos Impostos sôbre Vendas e Consigna-
cöes e Indüstrias e ProfissOes" incumbe os encargos referentes a
esses triljutos.

§ 3.0 Ao "Servico de Taxas e Impostos Diversos" incumbe
Os encargos relativos as taxas estaduais e aos demais impostos não
especificados nos parágrafos precedentes.

Art. 2.1 0 Departamento de Impostos e o Departamento de
Fiscalizacão da Secretaria das Financas serão substituidos por
urn so, denominado "Departarnento de Impostos e de Fiscalizacão".
A êste competem as atribuicöes daqueles que não passarani para os
"Serviços", e especialmente:

a) orientar a aplicacão e execucão das leis fiscais do Es
tad-o, corn o objetivo de manter-lhe uniformidade;

b) expedir instrucOes e resolver consultas sôbre matéria tn-
butãria, devendo submeter ao Secretário, corn seu parecer, aquelas
que envolvarn assunto relevante;

c) preocupar-se permanentemente corn o exame de nossas
fontes de riqueza e das atividades desenvolvidas no Estado, para
verificar se a tributacão está exata, ou deficiente - sugerindo agui-
to que julgar conveniente fazerse;

d) prestar inforrnacöes e emitir pareceres nos processos de
recursos contra atos ou despachos dos chefes dos "Servicos", ob-
servando ao ensêjo se estão sendo cumpridos os regulament'os e de-
cisOes fiscais em vigor, anotando as falhas encontradas para as de
vi(las providências a serem tomadas pelos órgãos competentes;

e) exercer a fiscalizacão geral, fazendo visitar os municI-
pios, aiim de serem inspeccionados os serviços internos das cole-
torias e postos fiscais, de se verificarem as condicöes dos pro-
prios do Estado ai existentes, bern como se funcionários da Fazen-
da são exatos no cumprimenlo de seus deveres.

§ 1.0 Fica suprimido no quadro de funcionários da Secreta-
na das Financas urn lugar de Superintendente.

§ 2.° 0 Departamento de Impostos e de Fiscalização terá
cinco seccöeS.

Art. 3.° 0 Departamento da Fazenda de Minas Gerais em
São Paulo, corn a mesma denominacão, fica incorporado ao Depar-
tamento do Serviços do Café, no Rio de Janeiro, ao qual se subor-
dinarã, passando a ser de competência do Superintendente do Rio
de Janeiro as atribuicOes constantes do artigo 90 do Regularnento
da Secretaria das Finnças, aprovado pela lei nürnero 104, de 23
de outubro de 1936.

Art. 4.° Ficam mantidos os "Servicos Fiscais" existentes nos
municIpios de Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba, e os "Pos
tos de Fiscalização" estabelecidos no Estado.

Parágrafo ünico. 0 Secretário das Finanças baixará as ins
truçöes necessárias ao funcionamento dos "Serviços Fiscais" e dos
"Postos de Fiscalizacão".

Art. 5. 0 A seccão da Caixa Econômica fica desligada do
Departarnento de Contabilidade, passando a constituir a "Caixa Eco-
nômica Estadual".

Art. 6.1 Os trabaihos de pagamento ao f'uncionalismo da
Capital serao executados por uma das coletorias de Belo Horizon-
te, ficando a mesma considerada como "Pagadoria da Capital",
sem prejuizo de sua constituicão e classificação próprias.
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Art. 7.° As seccöes dc pessoal dos Departamentos Adminis-
trativo e de Fiscalizacão passarn a constituir o "Servico do Pes
soal".

Art. 8.° Todos os "Serviços" mencionados neste decreto-let
hem como a "Caixa Econômica Estadual", serão dirigidos por "Che-
fes de Serviço" designados pelo Secretário das Financas dentre os
funcionários da Fazenda.

Pardgrafo Unico Cada "Chefe de Servico" perceberá o yen.
cirnento mensal dc 1:500$000. Esse será, tambérn, o vencimento do
Ghefe do Serviço da Divida Ativa.

Art. 9.1 Aos "Chefes de Serviço" incumbe inteirar-se dos
prohiemas relativos aos assuntos de seu "serviço", estudando-os
convenientemente e propondo ao Secretário as medidas que ihes
parecerem aconselháveis, e mais:

1) Cumprir e fazer cumprir todas as ordens e despachos do
Secretário.

2) dirigir e fiscalizar os trabaihos do "Serviço".
3) Despachar, nos casos de sua .cornpetência, todos Os pro-

cessos e papéis rernetidos as seccOes e encarninhar ao Secretario
aqueles que por êste devam ser resolvidos.

4) Exigir, Por despachos interlocutórios proferidos nos
processos, Os documentos que faltarem, a observãncia de exigên-
cias regulamen tares, e as informacöes necessárias para despachi0
los corn perfcito conhecimento do assunto.

5) Desempenhar os servicos que o Secretário determinar,
ainda que estranhos ao seu Departamento.

6) Apresentar ao Secretário, ate 31 de mar(;o de cada ano,
relatôrio circunstanciado dos servicos a seu cargo, e, no Tim de
cada mês, breve rclatório das ocorrências havidas no Departarnen.
to, ilustrando-o, sempre que possivel, por meio de gráficos e qua
dros coinparativos.

7) Exercer os encargos e atribuiçöes referentes aos impos-
tos e taxas da competência de seu "Servico" e que cram da alcada
dos Superintendentes do Departamento de Impostos on de Fiscal!-
zacao, nos termos da lei 104, de 23 de loutubro de 1936.

8) Esciarecer ddvidas sôbre pontos de leis e regutamentos
fiscais dc interpretacão pacIfica, subrnetendo ao Departamento de
Impostos e de Fiscalizacão os casos novos que venharn alterar nor-
mas on firmar orientação.

Art. 10.° Ao Departamento de Impostos e Fiscalização e aos
"Serviços" incumbe apurar o cumprimento de dever on por parte
dos fiscais e agentes fiscais de 1.' classe que ihes são subordinados,
afim de ihes conferir atestados de exercicio, para efeito de paga-
inento, não so de vencirnentos e diárias, mas também de despesas
de viagens.

Art. 11.0 0 quadro do pessoal dos "Serviços" será constL
tuido de funcionãrios pertencentes aos vários Departamentos da
Secretaria das Finanças, especialmente aqueles dos quais, por des-
membramento, se originaram os mesmo 5 "Servicos".

Parãgrafo ñnico. Na "Caixa Econômica Estadual" terão
exercicio, Win dos funciondrios referidos neste artigo, urn paga..'
dor e urn recebedor, cargos que ficarn criados nos quadros respecti-
vos da Secretaria das Finanças, corn os mesmos vencimentos dêstes
constantes.
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Art. 12.0 Passará a funcionar junto a "Pagadoria da Capi-
tal" subordinada ao respectivo coletor, a secção do Departamento
da Despesa Fixa, incumbida de providenciar o expediente necessó
rio ao pagamento de vencirnentos ao funcionalismo da Capital.

Art. 13. 1 Fica mantido o "Curso dé Especializacao" o
cretaria das Financas, competindo ao titular daquela pasta dar-ihe
organizacão, estabelecer programas e dispor sôbre as matérias
serern lecionadas.

§ 1 . 0 A matricula nesse "Curso" e sua frequência são obri-
gatórias para os funcionãrios da Fazenda Estathial, na orma que
for estabelecida pelo Secretário das Finanças.

2.° PoderSo ser admitidos ao "Curso" funcionári's de
outras reparticoes, mediante pedido dc inscriçSo dirijdi ao Secfe-
tário das Finanças, por intermédio das autoridades a L;ae estiv
rein subordinados.

§ 3.° 0 "Curso" terá urn Diretor e urn Secretári ' , de'!gna-
dos pelo Secretário das Financas dentre os funcioniir j la Pa-
zenda.

§ 4.° Para professores do "Curso" serão designidos furwio-
nários da Fazenda Pablica, corn a gratificaçSo de 20$)00 por aula.
sendo descontadas as faltasdadas.

Art. 14° Revogarn-se as disposicöes em contrário, entran-
do êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacao.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de outubro
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEmo
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO-LEI N. 744

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédito sup1emefltf
de 130:000$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de
atribuiçöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Dep ,
tamento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", at
decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.° Fica aberto a Secretaria dos Negócios do Interior
o crédito de 130:000$000 (cento e trinta contos de réis), suplemen-
tar a verba 15 1 4 ( 8 1 292 ), para pagamento de vencimentos ao pes-
soal contratado da Pen!tenciária Agricola dc Neves.

Art. 2.0 Revogamse as disposicöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacao.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de novem-
bro de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEmo
João Tavares Corra Beraldo
Francisco Baib in0 Noronha Almeida

Az
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DECRETOLEI N. 745	 •1

Fixa o efetiVo do Corpo de Boinbeiros para 1941
0 GovernadOr do Estado de Minas Gerais, usndo de suas

atribuicoeS, resolve sanciOflar o seguinte decretolei, aprovado peic,
senhor Presidente cia Bepdblica, por despacho de 28 de outubr)
pr&imo passado.

Art. 1 .0 0 efetivo do Corpo de Bombeiros é fixado. pars

1941, em 24 oficials, 52 inferiores e 230 pracas, observada a clas
sificaco do qu iro anelO.

Faragralo ullico. Os oficiais, os inferiores e as pracas do
Corpo de Bombeiros perceberão vencimentoS iguais aos do pessoal
da Fôrca Policial da m psma categoria.

Art. 2.° 0 Corpo de Bombeiros será suhordinado a Secre.
lana do Interior, podendo servir de intermediário entre esta e
aquele o Lst:do Major da Fôrca Policial.

Art. 3.° Revogim-se as disposiç5es em contrário, entrando
êste decrelo-lei em vigor na data de sua publicacäo.

Paláeio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 19 de novembro
4e 1940.

BENEDTTO 'VALADARES RIBEIRO
.Jodo Tavares Cornea Beraldo
Francisco Balbino Noronha A&neida
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5:0408000
21:600$000
25:2008000
37:4408000
46:740$00,0

19:440$000

10:800$000

14:4008000
7 :104$000
7:328$000

117:000$000 310:000$000
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GORPO DE BOMBEIROS DO ESI1ADO DE MINAS GEIAIS

Orcomerito - pessoa1 - para o aiw de 1941

Pessoal efetivo:
I Tenerite-coronel ..........24:0008000
1 Major ................18:0008000
4 CapitSes (inclusive capitSo me-

dico), a 14:400$000 ......57:6008000
5 Prirneiros tenentes, a 10:8008000	 54:000$000

13 Segundos tenentes, a 9:0008000	 117:0008000	 270:600$000

Sold-,:

2 Sargeritos ajudantes (inclusive o
mestre de müsica), a 2:5008

10 Primeiros sargentos, a 2:1608000
14 Segundos sargentos, a 1:800000
26 Terceiros sargentos, a 1:4408000
41	 Cabos, a 1:1408000 .........
9 Müsicos	 de	 1.' classe,	 a

2:160$000 ............
6 Miisicos	 de	 2.' classe,	 a

1:8008000 ............
10 Másicos	 de	 3.'	 classe, a

1:440$000 ............
8 Corneteiros, a 8888000 ........
6 Tamboristas, a 8888000 .......

150 Soddados, a 7808000 ........

Etapas:
360 de 8$000 diárias para 52 inferio-

res e 25 müsicos;
360 de 58000 diárias para. 41 cabos,

8 corneteiros, 6 tamboristas e
150 soldados ..........

Gratificaces:
Para o comandante e trans-

porte medico ..........
Para urn contador ..........
De 960$000 a 3 segunds sargen_

tos rnonitores de cultura fl,

s1

	 e de bombeiros ......
Dc $600 diários a 215 pracas re

engajadas e 10 bombeiros de
1.' classe; de $400 dirios a
10 bombeiros de 2.' classe;
de $200 diários a 10 bmbei_
ros de 3.' classe; e de $500
diários a 20 empregados de
oficinas ............

590:760$000

8:400$000
4808000

2:8808000

----4o

54:360$000
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Substituiçoes do art. 11 do Reg.
(decreto n. 7.712) ......	 4 :0,0,0$000

A praças em trãnsito a 2$000 diá-
rUYs (art. 122 do Reg.)

	
1:000$000
	

71 :120$OO

Diárias e ajudas de dusto a ofi-
ciais em diligência ...... 	 1:000$000

Soma ............	 1.243:372$000

DECRETO-LEI N. 746

Concede isenção de irnposlo

0 Governador do Estaclo de Minas Gerais, usando de suas atri-
buiçöes, sailciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Senhor Pre-
sidente da Republica, por despacho de 27 de outubro próximo pas
sado:

Art. 1.° Fica concedida a Congregaçao Salesiana de Ponte
Nova isencão do imposto de transmissão "inter-vivos" que incidir
sôbre o edificio e respectivo terreno do Ginásio "Dom Helvécio", na.
ijuela cidade, a serem doados a referida Congregaçao pela Arqut.
diocese de Mariana.

Art. 2. 1 Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu.
Nicacão.

1940. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de novembro de

J3ENEDITO VALAI)ARES RIBEIRO
Francisco Balbiizo Noronha Almeida

DECRET0-LEI N. 747

Fixa a Fórça Policial do Eslado de Minus Gerais, puru o ano de 1941

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri.
huiçOes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Sr. Presidente
da Repdblica dos Estados Unidos do Brasil, nos termos do art. 6,0,
u. 111, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939.

Art. 1.° A Fôrça Policial do Estado de Minas Gerais, para o
exercio de 1941, terá o efetivo de 8.083 homens e compor-se-d das
seguintes unidades:

a) Comando Geral, Serviços de Estado Major e Seccão de
Material Bélico;

b) 10 Batalhöes de Cacadores;
c) urn esquadrão de Cavalaria anexo ao 1.0 B. C. M.
d) urn Departamento de Instruçao corn o quadro de instru-

tores de Educação FIsica;
e) urn Serviço de SaCide;
f) urn quadro Suplernentar.
Art. 2.° 0 pagarnento do pessoal da Fôrça Policial correrá

pela verba respectiva que for consignada no orcarnento geral do Es-
tado, no exercicio de 1941, de acôrdo corn o quadro n. 1, anexo.

LI
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r Art. 3•0 A cornposicão do Cornando Geral e Servicos de Es-
tado Maiot, dos Batalhöes de Infantaria, do Esquadrão de Cavalaria,
do Departarnento de Instrução, do Servico de Saüde e do Quadro Su-
plementar, obedecerá ao quadro anexo a. 2.

Art. 40 Em caso de necessidade poderá ser elevado o efetivo
da Fôrca Policial, bern como alterada sua organizacão, abrindo-se,
para isso, o necessário crédito.

Art. 50 Sendo as Batalhöes de Cacadores do Comando de
tenente-coronel, conforme dispöe a lei federal a. 192, de 17 de ja-
neiro de 1936, poderão as atuais coroneis exercer aquela fu.nção de
cornando em carãter de cornissão.

Art. 6.° 0 tenente-coronel cornandante, o major sub-comart-
dante e o capitão medico da Fôrça Policial que servem em comissäO
no Corpo de Bombeiros, receberão seus venciinentos por Csse Corp.

Art. 7•0 São extintas as graduaçöes de 1.0 e 2.° cabos e esta-
helecida a de cabo, de acOrdo corn o decreto-lei federal n. 2.329,
de 21 de junho de 1940, pôsto que na hierarquia inilitar, ficará entre
o soldado e 3.° sargento.

Art. 8.° Os cabos desempenharão as funçöes antes atribuidas
aos primeiros e segundos cabos, 'de conformidade corn o estabeleci-
do nos quadros de efetivo e regulamento em vigor.

Art. 9.° Os cabos terão as insignias de graduacüo e as yen-
cimentos e vantagens dos segundos cabos.

Art. 10. Os atuais primeiros cabos são mantidos no pôsto
ora extinto corn vencirnentos, vantagens, direitos e insignias de gra-
duação que teem ate sua promocão ou exclusão do servico ativo, de
acôrdo corn o regularnento em vigor.

Art. 11. 0 Comando Geral da Fôrca Policial poderâ con-
ceder:

a) baixa do servico as praças excedentes do quadro ora fi-
ado, ate que êste fique corn o seu efetivo normal.

Art. 12. As vagas de sargentos, cabos e soldadós que se ye-
rificarem nas diversas unidades, deverão ser preenchidas corn ele-
mentos agregados noutras.

Art. 13. Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando
Este decreto-lei em vigor em 1.° de janeiro de 1941.

Palácio da Liberdade, em Belo 'Horizonte, 20 de novembro de
1340.

BENEDITO VALADABES RIBEIRO

João Tavares Corrêa Beraldo
Frwzcisco Balbino Noronha Almeida



2:520$000

2:160$000

1:8009000

1:4409000

1:1408000

9609000

7809000

2:1609000

1:8009000

1:4408000

8889000

60:4808000

280:8009000

576:0009000

842:4009000

1.300:7409000

349:4408000

3.667:5609000

211:6808000

120:6009000

154:0805000

114:5529001	 7.678:332$0

-	 15 238:080110

I 5.027:2809000

1 Segundo tenente honorãrlo mestre da oficina de i

falate, idem, idem, idem......................

1 Cortador da mesma oficina, Idem, Idem, idem......

2 Funclonários da secç8o tie dactilografla do E. M

00cm, Idem, ld.m............................

1 Contabilista da C. B., idem, Idem, idem..........

1 Dentlsta do 2 0 B. C. M., verba calculada atti

tie setembro de 1941..........................

.INSTITUTO PROPEDEUTICO.

1 Tenente coronel honorárlo diretor do 1. P..........

Capitaes honorárlos professores, Inclusive as 10°j

do Dec. id 71. 508 a, 11:2209000..............

1 CapitSo honorário secretárlo tticnlco, Idem idei

Idem ........ ............ .......... ............

SOLDOS A PRAAS DE PIlE

24 Sargentos ajudantes, a............................

130 Primeiros sargentos, a............................

320 Segundos sargentos, a............................

585 Terceiros sargentos, a.............................

1.141 Primelros cabos, a..............................

364 Segundos cabos, a .................. .............

4.702 Soldados, a ....................................

98 MCislcos de 1. classe, a............................

117 M,,eIios de 2	 class. a........	 ................. I	 107 MOsicos de & classe. a ...........................

129 Corneteiros-tamboristas, a........................

	

I	 ETAPAS

"i 860 de 99000 diaries para 1.059 Inferiores e 272 mOi

cos; e tie 59000 diarios pare 1.141 primelr

cabos, 364 segundos cabos, 129 cornetelr,

tamborlstas e 4.702 soldados..................

kk
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Quadro n. 1

Fôrça Policial do Estado de Minas Gerais
COMANDO GERAL

c Serviços do Estado Maiori

ORçAME1TO PESSOAL PARA 0 EXERCICIO DE 1941

VENCIMENTOS

Por ano I	 Total

- 157 -

VENCIMENTOS

Por ano I	 Total

PESSOAL EFETIVO

4 Coronets, sendo urn em disponibilidade a 2:5008000.. 30:000$000
	

120:0009000 I
19 Tenentes-coroneiS, sendo urn em disponibilidade

a 2:000$000...................................... 24:0008000
	

456:0001000

52 Majores a 1:5008000................................. 18:0008000
	

576:0009000

91 Capltaes a 1:2008000................................. 14:4008000
	

1.310:4009000

106 1.°s tenentes a 9008000............................ 10:8008000
	

1.134:0009000

106 2. 0s tenentes a 75080(8).............................
	 9:0009000
	

954:0009000

60 Asplrantes a 6008000.................................
	 7:2009000
	

432:0009000

1 Segundo tenente honorário contabilista do S. S., in-

clusive 100/0 do Dec. lei n 508................	 7:9209000

4 Enfermelros práticos de I armada, idem, Idem dem.. 8:9609000
	

15:8408000

1 Enfermelro da sala de cirurgia, Idem, Idem Idem.. 	 6:280$000

4 Funclonários da secç5o de dactilogralla do E. M.

idem, Idem. Idern ............ ................... I 3:9609000
	

15:8409000

PESSOAL CONTRATADO

1 CapltSo chef e do laboratórlo tie pesquisas dm1.

cas, inclusive 10 010 do Dec. lei n. 508, do

2110/119........................................... 	 11:2209000

1 Prlmeiro tenente instrutor de armas automáticas.... 	 10:8009000

1 Segundo tenente veterinoirlo..........................
	 9:0009000

1 Segundo tenente honorárlo armeiro, inclusive os

101 /, do Dec. let n. 508 ......................
	 5:9461000

-	 7:2609000

-	 5:2809000

3:9609000	 7:9209000

-	 /:9208000

-	 4:3336300

15:6008600

11:2209000
	

78:5409000

	

11:2208000
	

175:0338300



GRATIFIcAcOEs

Para o ajudante de ordens do Governador............

Para o comandante geral, chefe e sub-chefe do E. M.

cornandantes de unidades, chefes de servicol

e diretor do H. M ................... .........

Para as medicos dos bataihOes da capital, 2. 0 e 4.

BB. CC.........................................

Para o ifiretor tecnlco do C. E. F.....................

Para 13 almoxarife-pagadores.........................
De $600 didrlos a pracas reengajadas .......... ........

A pracas em trns1to (art. 122 doReg.)................

SubstituicOes (Art. 111 do Reg.).......................

Aos Assistentes Militares do Governador, do Secretdric

do Interior, do Comandante Geral, do Chefe d€

Policia e do Chele de Gabinete do Comandc

Geral (Art. 142 do Reg.)........................

A instrutores do [). I. sendo 6 oficiais, a.. 1:800$00(

e S sargentos a 960$00U.........................

Para 7 sargentos monitores das unidades do interior

a720$000.........................................

Aulas suplementares....................................

A membros da misso instrutora ........... ...........

Adicionais: para 3 tenentes e 2 segundos tenentes....

Para ocorrer a despesas com elementos dafOrça policia

matriculados na escola de educaçao flsica do

Exército Nacional..............................

DJARIAS E AJUDAS DR CTJSTO

A oficlais em diligncia do servlço pübllco militar....

Total........................................
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VENCIMENTOS

Por ano	 Total
Cl)
— L)-. -S

Lii)

Cl)

z

ii

I

12:000$000

111:000$000

6:800$000

2:400$000

16:240$000

150:000$000

1.240:0005000

110:000$000

56:800$000

18:480$000

5:040$000

15:000$000

99:600$000

20:8808000

33:5008000	 1.897:74000

'0 LI

LL.

—	 170:000I00

-	 o01SS4S$d00 I 	 L..
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QUADRO N.2

FOrça Policial do Estado de Minas Gerais
COMANDO GERAL

c Serviços do Estado Major'
ORçAMENTO .PESSOAL PARA 0 EXERC!CIO DE 1941-

VENCIMENTOS

Por ano I	 Total

PESSOAL EFETIVO

4 Coronets, sendo urn em diponthiI1oladc a

2:5003001)..................................30:0003000
19 Tenentes-corondls, sendo urn em disponibi-

Ildade a 2:0003000..........................24:0003000

32 Majores a 1:8003000...........................18:0003000
91 Capitaes a 1:2003000...........................14:4003001)

105 1.°s tenentes a 9003000......................10:8003000
106 2. Os tenentes a 7503000........................9:0003000

M60	 plrantes a 6003000............................7:2003000
1 Segundo tenente honorário contabilista do S.

S., inclusive 1O0/ do Dec. let n. 508	 -
4 Enlermelros práticos de farmácla, idem, idem,

idem.......................................8:9603000

1 Enfermelro da sala de clrurgla, Idem, idem,

Idem..........................................-
4 tunclonarlas da seccao de dactilografla do E

M., 16cm, 16cm, idem .................. .8:9603000
PESSOAL CONTRATADO

1 Capitao chefe de laboratOrlo de pesquisas
clinicas, Inclusive 10 0/0 do Dec. lei u.
508, de 2/10/33 .......................... ..-

I Prirneiro tenente instrutor de armas automá-
ticas......................................-

1 Segundo tenente veterinárlo ................. ..-
1 Segundo tenente honorárjo armeiro, Inclusive

os b ob do Dec. lei n. 508 .............. ..-
1 Segundo tenente honorerlo mestre da oflcina

de alfalate, Idern, idem, Idem .......... .-

120:0003000

456:0003000

576:000$000

1.310:400$000

1.134:000S000

954:000$000
432:0003000

7:920$000

15:840$000

5:280$000

15:8403000	 5.027:2803000

11:2203000

10:8013006

9:0003000

5:940$000

7:200$000
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Por ano

1 Cortador da mesma oficina, idem, idem idem, 	 -

2 Funcionárias da seccao de dactllografia do
E. M., idem, Idemn, 06cm ............... ..3:9603000

m1 Contabilista da C. B. idem, 16c, 16cm 	 -

1 Dentista do 2.° B. C. M., verba calculada
ate 20 de Setembro de 1941 ..................-

lNSTlTUTO PROPEDEUTICO
I Tenente coronet honoraria diretor do I. P. 	 -

CapitAes honordrlos professores. Inclusive

Os 10% do Dec. lei n. 508, a 11:220$000 11:2203000

1 Capitao honorárlo secretárlo tdcnico, 16cm

idem, Idem ...............................-

SOLDOS A PRAAS DE PEE

24 Sargentos ajudantes a ........................2:5203000	 60:480$000
130 Primelros sargentos a.......................2:1603000	 280;800$000
320 Segundos sargentos a........................1: 8003000	576:0003000
585 Terceiros sargentos a ........................1:1403000 	 842:400$000
1.141 Primeiros cabos, a........................ 1: 4403000	1.300:740$000
364 Segundos cabos, a............................. 9603000	r 349:440$000
4.702 Soldados, a .................................. 7803000	3667:560$00

MO88	 sicos de i. classe, a...................... 2: 1 603000	211:680$000
67 MUsicos de 2.4 classe, a .....................1 :8003000	120:600$00
107 MOsicos de 3. 1 classe, a..................... 14403000	154:080$000
129 Corn eteiros-tambores ........................ 8883000	114:38000

ETAPAS
360 de 8$000 dierios para 1.059 Inferiores e 272

mOsicos: e de 53000 dlarlos para 1.141

primeiros cabos, 364 segundos cabos,

129 corneteiros tamboristas e 4.702 so!-

dados..................................
GRAT!FICAçOES

Para a ajudante de ordens do Governador..,. 	 12:000$000
Para a comandante geral, chefe e sub-chefe do

E. M. comandantes de unidades, che-

fes de servlcos e diretor do H. 31.....	 111:000$000

II

7.678:332$01X

15.238:0803001

VENCIMENTOS

Total

5:280$000

7:920$000

7:9203000

4:3833300

15:600$600

78:540$000

11:220$000	 175:033$0O



0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departa-
mento Administrativo, nos 'termos do artigo 17, letra "a", do decre-
to-lei federal a. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.' Os cargos de cartógrafo, mestre litógrafo, cromoli-
tógrafo e desenhista gravador, existentes no quadro de funcionários
da Imprensa Oficial, podem ser preenchidos ou mediante contrato
especial ou mediante nomeacAo definitiva.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando
We decreto-lei em vigor na data de sua publicação.

Palâcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de novem-
bro de 1940.

BENEDITO VALADA1IES RIBEIRO.

Francisco Balbino Noronha Airneida.

.	 -	 -

¶I
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DECRETO.LEI N. 748

Modifica a si(uacão de cargos na Imprensa Of icial

DL&RIAS E AJUDA DE CUSTO

A oficials em dIligncIa do servlco ptib1lco mi

liter...................................... ..-

Total ..................................-
.F..	 -'
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VENCIMENTOS

Por ano I	 Total

P,ra os medicos dos batathOes do capital, 2.'

e4•0 BB. CC.............................

Para o diretor tdcnlco do C. E. F...............

Para 13 almoxarifes-pagadores..................

Dc $00 diárlos a pracas reengajadas..........

A pracas em trnsito (Art. 122 do Ileg.)........

SubstitulcOes (Art. 111 do Reg.)................

Aos Assistentes Militares do Governador, do

Secretárfo do Interior, do Comandante

Geral, do Chefe de Policla e do Chefe'

de Gablnete do Cornando Geral. (Art.

142 do Reg.) ............................

A instrutores do D. I. sendo S oficlais, a......

1:8005000 e 8 sargentos a 9605000........

Para 7 sargentos monitores das unidades do

Interior, a 7205000.......................

.Lulas suplementares ............................

A membros da mlss5o instrutora...............

.Adicionals: para 3 tenentes-coronels, 4 majores,

1 capitSo, 3 primelros tenentes e 2 Se-

gundos tenentes.........................

Para ocorrer a despesas corn elementor da for-

ca poilcial matriculados na escola de

educacâo ftsica do Exdrcito Nacional,.

-	 56:8005000

-	 18:4865000

-	 5:0405000

-	 15:0005000

-	 99:6005000

-	 20:8805000

-	 33:5005000	 1.897:7408000

170:0005000

30.186:46550

16:800$000

2:400$000

6:240$000

1.150:000$050

240:0005000

110:000$000



Total Geral da Recejta ......362.002 :782$60()
Art. 3. 0 Este decreto-lei vigorara durante o exerci-

cio de 1941, a partir de 1.0 de janeiro próximo, revogaclas as
disposicoes em contrário.

Palácjo da Liljerdade, em Bello Horizonte, aos 26 de
flovembro de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEmO

Francisco Balbjno Noronha Almejda
João Tavares Corrêa Beraldo
Israel Pinhejro da Silva
Cristiano Monte iro Machado
Odilon Dias Pereira

7"1

DECRETO—LEI N. 749
Contém o orçamento para o exercicio de 1941

0 Governador do Esado de Minas Gerais, usando de
siias atribuiçöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado
pelo Departamento Administrativo, nos termos do artigo 17,
letra "b", do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de
1939:

Art. 1.0 A despesa do Estado de Minas Gerais para o
exercicio de 1941 é fixada em rs. 362.002:782$600 (trezentos e
sesseuta e dois mu •e dois contos, setecentos e oitenta e dois
mil e seiscentos reis), distribuida de acôrdo corn as tabelas
o quadro demonstrativo abaixo, pelas cinco Secretarias do
Estado, a saber:

SECRETARIA DO INTERIOR .....58.555:892$700

SECRETARIA DAS FThANçAS:

Manutencão dos Scrviços da Secretaria 	 38.025:604$000

Encargos Gerais do Estado:

DIvida Püblica ........65.500:9713OO
Imprensa Oficial .......3.545 :236000
Departamento de Compras . 23.349:520,$000
Inativos ...........13.000:00OUOO
Iluminação da Capital .....2.200:000OOO

SECRETARIA DA AGRICULTURA, IN-
DUSTRIA, COMiRCIO E TRABAI4HO 	 15.747:540000

SECRETARIA DA EDUCAAO E
SAUDE PUBLICA .........47.568:2586OO

—165--

SECRETARIA DA VIAçAO E OBRAS
PUBLICAS:

Manutençao dos Serviços da Secretaria
Outros Encargos:

Rede Mineira de Viação .
Navegaçao Fluvial do Rio São

Francisco ........

Total Geral da Despesa ......362.002:7826OQ

Art. 2.° Para o mesmo exercIcio, a receita do Estado
e orçada em rs. 362.002:782600 (trezentos e sesseuta e dois
Mil e dois contos, setecentos e oitenta e dois mil e seiscentos
réis), provenjente da arrecadacao prevista, a saber:
RECEITA ORDINARJA•

Receita Tributárja ........243. 750:00000()
Receita Patrimonial ......9.O0O:O0000O
Receita Industrial .......71.8GO:0OOOOO
Receitas Diversas ........10.000:000$000

Total da Recejta Ordinária . . . 	 334.610:000$000
RECEITA EXTRAORDINARIA ......27.392: 782600

24.709:760$000

68.300:000$000

1.500:000$000



	58.555:8925700 I	 -	 58.555:8925700

	

38.025:6045000 I 	 -	 38.025:604$000

65.500:971$300

3.545:236$000

13.000:000$000

2.200:000$000

20.874:9205000

15.747:540$000

47.568:258$600

18.559:760$100 I

2.474:6005001

6.150:000$00'

65.500:971$300

3.345:2365000

13.000:000$000

2.200:000$00

23.349:5208000

15.747:540$000

47.568:258$600

24.709:760$000

I 68.300:0008000

l.500:000$400
68.300:000$000

1.500:0005000

853.378:1825600 8.624:600$000 362.002:782$600

243.750:000$000

9.000:0005000

71.860:000$000

10.000:000$000

14.392:782$600

349.002:7825600

13.000:0008000

13.000:000$00

243750:0005000

9.000:0008000

71.860:0005000

10.000:000$000

27.392:782$600

362.002:7825600

Quadro demonstrativo da Receita e Despesa para 1941
•	 ________

	

DESPESA	 RECEITA

MutacOes	 MutacOes
Efetiva	 Totals	 Efetiva	 Totais

	

?atrimoniais	 Patrimonials

DESPESA

Secrelaria dos Negocios do Interior..................................................

Secretaria das Flnancas:

Manutencao dos Servicos da Secretarla..........................................

Encargos Gerais do Estado:

Divida Pblica...........................................................

ImprensaOficial..........................................................

Inativos..................................................................

llumlnaçao da Capital....................................................

Departamento de Compras...............................................

Secretaria da Agricultura. Indüstria, Comrclo e Trabalho..........................

Secretaria da Educaco e Saüde PUblica............................................

Secretaria da Viacao e Obras Püblicas:

Manutencao dos Servlcos da Secretarla..........................................

Outros encargos:

RedeMinelra de Vlaco..................................................

Navegacão do Rio Sao Francisco........................................

RECEITA

Receita Ordlnária

Recelta Tributárla................................................................

Recelta Patrimonial..............................................................

Recetta Industrial.................................................................

Recejtas Diversas.................................................................

Receita Extraordlnárla ...................................... .........................

166 - A



	33,000:000$000	 33.000:0001000

	

6.000:000$000 t
	 6.000:0008000

	

25.000:0001000	 25.000:0001000

	

70.000:300$006 	 70.000:000$000

	

16.000:0001000 	 16.000:009$000

	

35.000:0001000 	 35.000:0008000

	

30.000:000$000 	 80.000:0005000

	

10.000:0008000	 10. 000 :0001000

	

1.500:0001000 	 1.500:000$000

	

400:0001000	 400:000$000

-	 5.000:0001000	 -

-	 350:0001000	 -

-	 300:0001000	 -

-	 400:000$000

-	 1.800:0008000	 -

1.000:000$000

8.000:0001600	 9.00(1:000$000	 -

5.000:000$000

350:000$000

300:0001000

400-.000$000

1.800:0001000

1.000:0008000

243.750:0001000

60:0008000

600:0001000

800:0001000
3. 900:000$000

600:000$000 5.800:0001000

10.000:0008000

5.960:0001000

71.860:8001000

10.000:000$000

10.000:0008000

334.610:0008000

400:0001000

400:000$000

400:0008000

7.500:0001000

1.500:000$000

4.192:7821600

1.000:0001000

12.000:000$000

400:000$00C

400:000$000

400:000$000

7.500:0001000

1.500:0001000

4 192:72$600

27.392:7821600

362.002:7821600

1.000:0001000

12.000:0008000

Previsâo da Receita para 1941

CODIGOS
Efetiva
	 MutacOcs	

TOTAlS
Patrimonials

Local	 Geral

RECEITA ORDINARIA

RECEITA TRIBUTARIA

(Decreto-lei 67, de 20 - 1 - 1938)

a) - linpoStos

Imposto Territorial..............................................................................................

Imposto sôbre Transmiss5o de Propriedade 'Causa-Mort1s .................................... ...............

Imposto sSbre TransmlssSo de Propriedade lmdvel *Inter-vivos" ............................................

Imposto sObre Vendas e ConsignacOes.........................................................................

Imposto sôbre Exportacilo .................. ............................ .......................................

Imposto sObre lndüstrias e ProfissOes ........ ..................................................................

lmposto do sOlo.................................................................................................

Imposto sObre Explorac0o Agricola e Industrial...............................................................

Imposto sObre Turismo e Hospedagem. ........................................................................

Imposto sObre logos e DiversOes ............................ . ..................................... ............

b) - Taxas

TaxasRodoviãrias ............ .......................................................... .....................

Taxas de Servico do Trlassito .................................... ..................... ....... ....... ..........

Taxasde Estatistica ......................... ...................................................................

Taxas para Fins Hospitalares - Taxa de AssistOncia Hospitalar..............................................

Taxas e Emolumentos de Estabelecimentos de Ensino ........................................................

Taxas de Fiscalizaç0o a Servicos Diversos:

De EstOncias Flidro-Minerais...................................................................................

Sôbre Armazenamento do Café ...............................................................................

Total da Receita TribuLiria .......... ..............................................................

RECEITA PATRIMONIAL

PLenda Imobiliárla:
Arrendainento dc Bans do Es! ado......................................................................

Ocupaco de Terras Devolutas ........................ ............................................. ...

Renda de Capitals do Estado:
Juros e dividendos de tftulos pertencentes ao Estado .................................................

Juros de DepOsitos em Bancos ....................... ..................................................

Juros do Emprtstimos Municipals .....................................................................

Total da Receita Patrimonial.......................................................................

RECEITA INDUSTRIAL

Transportes:
ROde Mineira de VIacOo ........... ....................................................................

Navegaçéo do Rio SOW Francisco ......................................................................

ComunfcacOes
Radio InconlidOncia.....................................................................................

Estabelccimentos e Servicos Diversos:

llalanca de Pesagem do Gado ........ ....... ................................................ ........

Departamento do Servico do Café, no Rio.............................................................

EstabelecimentosAgricolas ............................................................... .......... ...

Imprensa Oficial ................................................... . ................

Instituto

	

	 Ezequiel Dias, ......................................................................................

Total da Receita Industrial......................................................................

RECEITAS DIVERSAS

Receita de combustiveis a lubrificantes ...... . ....... . .................................... ....................

Total de Receitas Diversas .............................................................................

TOTALDA RECEITA ORDINARIA................................................................

RECEITA EXTRAORDINARIA

Alienacso de Bens Patrimoniais .......................................................................

Cobranca da Dfvida Ativa .............................................................................

Receita de Exercicios Anteriores ......................................... ..............................

Receita de lndenizacOei e RestltuicOes ................................................................

Contribuicao dos Municipios ............................................ ...............................

Restituicao pelo D. N. C. da taxa de exportacOo do Café ..........................................

Multas ............................................................................................... ...

Eventuais ................................................................................ ..............

Total da Rer.eita Extraordindria .................................................................

TOTAL GERAL DA RECF.ITA PREVISTA....................................................

0-11-1

0-13-1

0-14-1

0-15-2

0-111-2

0-17-3

0-19-7

0-25-2

0-26-3

0-27-3

1-11-4

1-12-4

1-13-4

1-14-4

1-17-4

1-23-4

2-00-0

2-02-0

3-01-- 0

3-02-0

3-05-0

4-13-0

6-11-0

6-12-0

6-13-0

6-14-0

6-19-0

6-20-0

6-21-0

6-23-0

800:0001000

2.000:000$000	 2.800:0008000	 -	 2.800:0008000

2.900:000$000

300:0008000

3.000:000100))	 6.200:0001000	 -	 6.200:000$000

9.000:0001000

64.000:0001000

1.500:0008000 	 65.503:0001000 	 -	
65.500:0001000

	

400:000$000	 400:0008000

1ttj -. Ii



RECEITA PATRIMONIAL

Imobtliarja ................ ........................ ..2.800:0000000

Capitais do Estado ................................ ..6.200:0008000

9.000:0000000

I
107-2-01

107-2-02

Demonstra(;ao da Receita pela Incidência
_ ----.--- __

Sem	 SObre a

	

SObre a	 SO	 esubre Ativi- I Rltante I

	Atl 	 SObre o	 Virlasa	 vldadc	 ROditoCODItJ0	
Classificacoo Propriedade	

Circulaçao da	 dades dos	 d
LOCAL	 Riqueza	 Contribuintes	 doEstado	 lndivjduo	 lncldêncf as	 TOTAlS

	

0	 1	 2 	 3	 4	 5	 6	 7

RECEITA ORDINARIA

RECEITA TRI&JTARIA

a) - Impostos

106-0-11	 Imposto Territorial ................................ ...33.000: 300000	 -	 -	 -	 -

106-0---13	 Imposto s/TransmissOo de Propriedade oCausa

	

Mortis o........ .............................-	 6.0O0:(0$0oO	 -	 -	 -	 -

106-0-14	 Imposto s/Transmlss90 de Propriedade ImOvel

	

*Inter Viyos.......... ............ ........ ..-	 25.000:0696000	 -	 -	 -	 -

106-0-15	 Itnposto s/Vendas e ConsfgnacOes .................-	 -	 70.000:00000000

/E	

-	 -	 -

106-0-16	 Imposto sxportacoo.............................	 -.. 	 -	 16.000:0000960	 -	 -	 -

106-0-17	 Imposto s/Indüstrjas e ProfissOes..................- 	 -	 -	 35.000:0000000	 -	 -
106-0-19	 Imposto do Selo ...................................

	

..-	 -	 -	 -	 -	 -

106-0-25	 Imposto s/Explorac8o Agricola e Industrial 	 -	 -	 10.000:0000000	 -	 -	 -

106-0-26	 Imposto s/Turismo a Hospedagem..................- 	 -	 -	 1.500:0000000	 -
100-0-27	 Imposto s/Jogos e DiversOes ...................... ..

I 	-	 -	 400:0000000	 -	 -

b) - Taxas	 -

106-1_11	 Taxas Rodovhlrjas ................................

106-1-12	 Taxas de Serviço de Trânsito.....................

106-1-13	 Texas de Estatfsfjca ..............................
106-1-14

Taxa de Assistcja Hospitalar..................
106-1-17	 Taxas o Emolumentos de Estabelecimentos de En-

5mb ........................................

106-1-23	 Taxas de Flscallzacoo e Serviços Diversos......

0/0

-I

3,'3.000:000$000

6.000:000$000

25.000:000$000

70.000:0000000

16.000:0000000

35.000:0000000

30.000:0096000 30.000:0000000

10.000:000000))

1.500:0096000

400:0000000
226.1)1)0:0096090 	 62679 %

-	 I	 -	
5.000:0000000

-	 I	 -	 350:0000000

-	 -	 300:0411*096	 - -1
-	 -	 496:000000))

-	 -	 1.800:0006000

-	 -	 9.000:0000000

16.S50:00$000	 4,654 01
30. (li]0: 0000000 24:1.75)): 0006)100

67,333 °l

-	 I	 -
	

2.800:0000000

6.200:000$0))))

	

9.000:0000000	 2,485 0(

RECEITA INDUSTRIAl.

	

108-3-_01	 Transortes ........................................ .65.500: 000$000

	

108-3-02	 Comunlcacoes ......................................400:0000000

	

108-3-05	 Estabeleclmentos e Servlcos Diversos ............ ...5.960:0000000

	

I	 71.860:0000000

I?ECEITAS DIVEIOSAS

	109-4-13	 Receifa de Cornbustjvejs c Lubrifjcantes ........... .10.0000000000

65.500:000$000

-	 400:0000000

5.960:0000000

	

71.860:0008000	 19,850 010

	10.000:000$000	 2.762 %

	

334.610:0000000	 92,430 sb

-	 -	 I

-	
-
	 350: 000$000

-	 -	 300:0096000

-	 -	 400:000$0(U)

-	 -	 1.800:0000000

-	 -	 9.000:000$000

T4.000-.000$000   96.000:0000000 36.9001 0000000 78500000000 I

ill

I RECEITA EXTRAORDINARIA

	

110-0-11	 Allenaçao de Hens Patrimonials .................. .l.000:000$000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
-	 1.000:0000000

	

110-6-12	 Cobrança da Dfvida Ativa ........................ .12.000:0000960	 -	 -	 -	 -	 -	
-	 12.000:0000000

	

110-6-13	 Exerciciog Anterlores ............................. ..400:000$000	 -	 -	 -	 -	 -	
-	 400:0000000

lç

	

110-6-14	 JndenizaçOes e Restltui5es ....................... ..400:0000000	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
-	 400:0000000

	

110-6-19	 Contribulcioo dos Municipios ...................... ..400:0000000	 -	 -	 -	 -	 -	
-	 400:0000000

	

110-6-20	 Restituiçao pelo D. N. C......................... 	 7.

	

.500:0000000	 -	 -	 -	 -	
-	 7.500:0000000

	

110-6-21	 Multas ............................................. .1.500:0000000	 -	 -	 -	 -	 -	
-	 1.500:0000000

	

110-6-23	 Eventuais .......................................... ..4.192:7820600	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
-	 4.192:7820000

	

27.392:7820600	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
-	 27.392:7820000	 7,570 %

	118.252:7820600 64.000:0000000 96.000:0000000 36.900:0000000 16.850:0000000 	 -	 -	 30-000:0040000000000 362.002:7896600	 100 %

	

32,666 %	 17,679 °bo	 26,519 %	 10,195 0(0	 4,654 ol,
	 8,287 %	 100 o



029
(-'I

-	 512
•	 0(1(1

031
(:15
118
137 -
(30 -

• (I(.	-

2:3

01)4 -
lie,

())1

1 159

-

-

698 -

(Oh) -
(187 -
062 -
0121 -

((65-.
080; -
017
05 -9 -
Oils -
070 -
1(71 --

073 -
074 -
075 -
070 -
1)1 -

((71 -

((-3 -
(84 -
035 -
1)8(1
(1)7

-
-.

1( 8 .5	 --
(IS)) -
(43) -
(((11 -
((1)2-
623 -

0(11 -
002 -
919 -

104

185 --
046 --
0117 -
(08 -

(Ill)) -
100 -
11)1 -
102 -
1)0) -
104 -
105 -
10(1 -
107 -
108 -.
199 -
110

12

-
111 -

-
'IS -
14 -
I --0

16 -
17 -
1_S -
101 -
2)) -
2) -
('2 -

105

0(0)

1.

SI :(lo)'5,,(0l,)
2.194:1(4)585),,

272:4)), 18104
12:01858)gJ
.9 0:0058)),)))

75:0005,418
1,06(): l2'150t0

18:18)05111)11
1)31:11035)01)
152:11110:5118

- 0)1)1:11805800
74)):
112:1111150)0)
231: 200590)1
299: '2505(5)))
822:185)511),
11) :0S)15,),a
16): !11)I,3)Il
86: ')i0518, I

1117: 8) I 11$ II:,
110:49)5(1-,:
75:2141819,(,

16)): 400950u
8)1:12018180
Oil: )j)j))5018)
61:640600o
717:4005)10)1

24)): 09051(0),
1.397: 021(500,)

61)1:0)11151,0))
1,1)5)): 601)1000

lb-I: 01501801)
15. 74i: 5-105) 113 I

Ji
I 	 ... 	 "I

161:601)5)1 (I
332: )WU .)I)(

2. 051:
12)): 181)58),')

31 102:2058o(,
4.013: 48!l5!I I, -

941 :)l0s511ls1

48

12

21

8:415,500,,

1.	 7: 'I
64 : SOt .9)!) (II

1: 400t0),,l
98: -1-1018010

216: 04 0505,,
76:S06$ 411)

380:01805)18)
7)46:28)15, (I)

1. 4 1)1: 0 1) 18: :111

63:118I ,-
II

701:1:180,:
(I:

122:40. Ni
:1:1:1:1)0 

• :

137:7)958,,,,,
6-10 :8)1)15))))))
411)): 2501001
229:7265)18))
562 : II 05) II I))

:1_I)

—	 :ç
Dernonsfracao da Despes-

Owl
0/0

-mentos em cada
Orgao Admjnjstratjvo-Pcso,,I Vu-	 Matem Ia! Per- 	 Material deri5vel	 nlanent('	 Constimno	 l)lver;m's	 TOTAL2	 2	

1-_-

--

de Ass

SECETARIA DO INrjjj	 -.-.-.I-'a(aci() (JO) 
Ouvêrno...........................................................

Gt()i
Depaljanlellt() Admjojstroit tado ole Minas (icrais ...............................ntie (10 Secretrj() ...........vo do Es......................................................
Dc10a1-1 anoejilo Aclrniriistratjvo ............................... ............Dpari aloelot() (Ia 1 u Is ca ........arla...........................................................
Ch
l)epnlcflj()	

jstêncja aos Municipoos ...............................................eia do Policia ..........................................................................Servicos (IC Jflvst0goçes....................................................................
Deiepicjas tIC l'olciai	 ........................................................:. ..............Quii-rta Civil ............-	 .
Serviço Estaduai

p	 do Trnstto
Drtaiieito do ASSis1ncia PoIjcjal e Medicina Legal....................................Casas de Corrocoio ........................................................PtisOes
Pe!IltencIár(a AgrfcoJa je Neves . . .. .................................
J)e l) ar tOrnento ESta(!ual 

do EStafjs*jca...........................................Mai]ic1() JUdicjrjo de BarI)accIIa...........
........................ ................FOrça Po1icio0 .................................................................( orp o	 S rnbeiros

Justiça dc Seull(1a Instioc1a ...............................................................Jusfi(a do Priiueira lns(ncla....................................................

	

Justiça Militar ................ ............. .............. .......... .....
	

..........................Mini term Publico
Consel!l() Peni(encprj0.....M...................................................................
eivIço le Assictncja d enores.A q a ivo Pu L) ICO Olinco .........................

'-ervIço Pdio ftlegr ifico

Scrvico do Contencioso e de Consuijas Jurfdicas .............................................
S I CRETARIA DAS FINTANcAS

(ill b1j'te do Secretario ......................................................................
Sço
l)e

imrtarnento de Estudos EconOmjcos e Legislaçao Fiscal..................................d s Impost(' Sobre IOIV0 ....................................................evvi 
Serviço (IDS Julposfos sôbre Vendas e Consignaçe5 e IndUstria e Profl' e.................Servlço de Taxas e Impossos Divorsos...
civiços Fiscais de lelo 	

......................................................Depsramento de Inoposfos c de Fiscalizaçao............. 	 .......

	

..........................	 .... .........................
z

S	 Il	 Horizonte .................................. ...Servicos Fiscais de Jui de Fora ...........
.. . . ..	 .	 .	 .	 ..	 . .. .
...............................................

Serviços Fiscais de Uberaba ...................................................................D epartamenjo da Despeso t Fixa
Deparianiento da Despesa VarISVeI ..........................................................
Caixa
Dep

artaisoento do Contabilldade......................................................................................JsconOmlca Estadual ........................................................................Depar1aniento doTom
Tarla de C000tas ........................................................Scrviço da Djvjda Ativa

Departamento A(lm(fljStrativo.....l..............................................D	 .............
S

epartaincioto de Compras e 
Fiscaizaço ..................................................ervic() do Pessoal............................................................................

Depariarnento da Fazeida de Minas Gerai, no Rio de Janeiro............................
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—	 12:1303000	 -
-	 30:0001000	 -
-	 310: 5003441)	 -
—	 75:000091)0	 -
-	 1.010:121.$000	 -
-	 78:800000))	 -.
—	 167:1601000	 -

—	 916:000$000	 -

—	 102:81)1)3000	 -
-	 192:8001000	 38:4003000

-	 783:S00$000	 -
-	 181:0803000	 -

-	 223:2003000	 -
—	 (18:401)$00))	 -
-	 271:0003000	 -
-	 -	 650:0003000
-	 1.029:60103000	 -
—	 58:01)0300))	 -
-	 .28:200$2U0	 688:419)$000

	

1.202:9 41300 0	 -	 -
	0409011300))	 -	 -

	

29:4011130)) 	 - -	 -

	

95:94030100	 -	 -

	64:80)13)001	 -	 -

	

378:6009000	 -	 -

	

:142:0803)0) 1 )	 -	 -

	

1.170:04030100 	 -	 -

	

89:011030010 	 -	 -

	

8.'i:S00$00))	 —	 -

	

694090009)1)0	 -	 -
	327:8755600	 -	 -

	

107:3003)0)0	 -	 -

	

:1:1:000030100	 -	 -

	

137:7)1009)00	 -	 -

	

515:5)103)))))) 	 —	 -

	

409:210099)))) 	 -	 -

	

209:72)0900.0) 	 -	 -
—	 -	 512:34009090

	

239 —1311$600- -	 512:34)091)))))

	200:000$00))	 -	 =

-	 -	 1.500:11)1))$000-	 -	 68.300:00)13)100

	

200:01003000	 -	 09.800:10003000

	

12.590:239$000 11l.270:740$00	 77.105:0703000
33 'I,,	 3,56 U/	 21,22 UJ

03 (iablaete (Il) SecretOrlo da Agricultura	 320:760$010	 -	 -	 -
09 Serviço ,le Cornunicacses ........ .... .175:50- $O))))	 _	 -	 -
055 Serviço de Pessoal 	 ... ............. .46:)d)I0)$));:l)	 _	 -	 -
06 Serviço de Coutabilidade............. 	 610:00)I$1I011	 -	 -
057 Arquivo Central ........................58:8l}),$01 0

S	
-

0	 Intinidncia.............................It : 0009)100	 -
059 Servico do Produçao Vegetal 	 -	 -	 -	 -
0)))) bstaç5o Experimental de .Agricuitura	 -	 -	 -	 -

	

061 Campus (IC Seineiites .......................-	 -	 -

	

l:	 (102 Hurt,., Flores(aI de Cataguazes	 -	 -	 -	 -
116:1 j	 Bolunico ............................-
))1	

-	 -	 -

	

r	 5crviç1 (1,) Expiirgo do Café	 -	 -
1),, P,,cki,,g House (Ic Leopiildiiia 	 -	 -	 -	 -
lI)	 S('rViç() Se I'ru,iuç	 Aäo iiiiiial	 -	 -	 -	 -
I)),,	 ost,,s do 01loiiti......................
068

......
068 P)sto (eiitrdl do Moiita rio (jainel (:11(1	 -	 __	 -	 -

0 11 9 Fazeada-Escola do Florestal	 -	 -	 -	 6520900300001)	 rv)ço (IC Produçit() Mineral	 -	 -
O(!	 rviço de Terras De.volutas ..........469:9401001)
02	 Iviço de CoinOrcio .................. .......-
I)

—
,, 	 rIO Ifl(luStria .........................

(17-) Servlç	 51o Dc	 cteorol'j ..............	 289:28.010)1(1	 -	 -	 -
1)73 Estitucius IIi(liO Minerais .............

	

.-	 -

	

1)7_i Serv iç tiee Colon) zaç7io................-	 ._	 -	 -
(	

ii,iii
177 Urganizaçmu, Assist. e Fisc. do Trab	 -	 106:0009000	 -

	

1)78 En Agricolu.........................- 	 -	 79: 7)il)30l)0)

	

(17)) inst ittito .1 uSa l'inlieiro ...... ..........-	 -	 -	 167:800S(  9)))))
1)8)) hsc,,la Agricola ,Adelaide Al1(lrada	 -	 -	 68:46009)))))
()81 Escolt Agricola -Padre Sacramento. 	 -	 --	 75:2)1009)))))
(002 Escola do iIortICUltur(t de itrijubt. . . 	 -	 -	 -	 166a40009000
(11).) ) istitulo II Bartio de Ca, lurgosI	 -	 -	 -	 86:10)1))))))
II)) I Instil Iu I Carlos Prates	 -	 -	 -
1)1)5 i isiitiii, 'Biieiii BrandSo 	 -	 -	 -	 61 :6i)b0l)))))
1)86 i0I)r(fldiz1l(l() Agile. J(50 (ionçulvcs>	 -	 30:4001000
1)87 1 1IsciIlzrn-Oo d : Ic rr,Ls 0 MaLts	 -	 -	 -	 -
1)88 ibscol,,Sap.deAgric. 0,, B. le M. G.	 -	 -	 -	 1.353:020$000. (11)1) Fe int  Periiia,,,,,ite Dc Aiiiiistras 	 -	 -	 -	 -
(0)0) 1isIaçuo Radiol)if,isora 	 -
(III Ccii) ms Agro Pecijirios ..............

	

...-	 -	 -
092 FeIji 1'(iiiliilICi(IC (IC AililnaiS	 -	 -	 -	 -

	

2. .155: i)$))()l)	 _	 I0)i:()))I)$1100	 2.807:400$00

093 jGabinete do Secretdrio da Educocimo	 1616003000	 —	 -	 -094 )Serviço do ConiunlcaçOes • • •• •••• . 3:,c000904,	 -	 -	 -	095 F:1,,11n10 e Co, to biiidd ............1 .118:1:215111110 	 --	 -	 -
09:) 1.)'jil, do Cducaç3o	 -	 -	 -	 70:800300))
0)),	 I ls)w

drt,,il,&
tori a u	 ,,,,o Los,	 Prnnario	 -	 -	 --	 31.090-269$000098 Inspetoria do Ens, no Secund. e Sup	 -	 -	 -	 4.8)182801000))(9)9 Inspeto na TOcnico do Ensino 	 -	 -	 -	 (111 :000$0001011 Insp. do Propaganda e Dif. Cultural	 -	 -	 -	 129:4)4)$000

101 ilislituto S3o I3ufuei ................ 	 -	 -	 11)1): 3601)110
102 Direloria de Sathle PDblica	 -	 -	 -	 -
10,11 Lob. Bronuflológ. e do Pesq. Clinicis	 —	 -	 -	 -
104 Scrvfco Soi,itDnlo do Matadonro	 -	 -	 -	 -
105 Hospital -Cicero Ferr,-j..... .....

	

........-	 -	 -	 -
106 Escolo tie Enter. 'Carlos Chagas 	 -	 -	 -	 101:1)1009101)
107 Assistdncia -Eduardo Dc 51enezes.
108 lnspetoria do Higiene Medico Escolar 	 -	 -	 —	 -
109 Inspetoria De,itanio Escolur 	 -	 -	 —	 -
110 Contros cc SaDde......................-

rn	
-	 —	 -

111 Saneaento Rural ....................	 -. 	 -	 -	 -

112 Centros de Estudns da Lepra	 -	 -	 -
113 Servico do Protllaxia da Lepra	 -	 -	 —	 -
114 Servico de Prolilaxia do Malaria 	 -	 -	 -	 -

	

115 Scrv,co de Comb. C Framboesia Trop. - 	- 	 -	 -
116 Inspeloria de Hig. Pro Natal e lnfanlil 	 -	 -	 -	 -
117 Hosps. Flog, do Pates, Pirap.e P. Alegre	 -	 -	 —	 -
118 Hospital ColOnia ,le Barbacena 	 -	 -	 -	 -

	

119 Insntuto-Raul Soares. ............... .-	 -	 -	 -
120 Hosi,ial ColOnia do Oliveira	 -	 -	 -	 -
121 Lzistiluto iiolOgico eEzequlcl Bias'	 -	 -	 -	 -	 -

1.576845113)' -	 -	 -	 b .59',):25i2)00)

122 Gabinete do SecretOrioda ViacSo	 193:52009100	 -	 -	 -
123 Servico de Contabilidade ...............1. 18)i:,N01410 	 -	 -	 -

	124 Servco de Possoal ............ - .......5:11:1200940) 	 -	 -	 -
125 Servico do CoinunicacOes............. 	 0110

	

..172:980)	 -	 -	 -
126 Almoxaritado, Arq. Cent.e Arq. Geral 	 98:40009100	 -	 -	 -
127 Servico do Cadastro .................. ..59:4001701)	 -	 -	 -
128 Serv. tie Fisc. do Concor. de Contratos 	 43:00010011	 -	 -	 -
129 Serviços de Arquitetura ...............28:8101$I),l) 	 -	 -
130 Scrvtços de Eletricidade ...............33: 00013 )0)	-	 -	 -
131 .erviç	 i,o de Sanea,ento. ............. .84:480300))

	

-	 -	 -
112 Conservac9io e Mclhor. de Estradas 	 -	 -	 -	 -
133 Construcao de Estradas ...............

	

..-	 -	 -	 -
134	 Ponies .....................

	

..............-	 -	 -	 -
113 Const., conscrv. e molhor. de Ed. Pi1b	 -	 -	 -	 2.000:000$000
130 CircunscriçOes do Viacso e Ob. l'iib	 -	 -	 -	 -

	

137 Novcgaccin Fluvial ..................... ..-	 -	 -
138 Redo Minetra do Viacuio ........ . ...... ..-
119 Navegaçoo AOrea ........................ 	 -	 -.

	

-	 140 Departaineisto Qeografico ............. ..1.0.,1tl2101000.	 -	 -	 -
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)))3 ))I)l)) )
))	 j .)),'):)i))))$)))))) 	 0, 299'/

-	 -	 6 : )1))	
)),):f ;
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Pessoal FixoI	 Pessoai	 MaterjaiVarI3re	 Permanente
Ii	 I	 2

-	 I

Material de	 Despesas	
sas'Consurno	 Djversas	 Tot

---_
3	 4

._.._ - 
•.. .__ . _•. -- ._ -_.___-- _. ..._.--- __. ., _. ••___.__ .•-

2. 813:4923209 I 2.813:4928200
179:3064100	 179:9358100

J	 ,' -- , I	 ,.. "
I	 I
I	 --	 -	 2.052:800$00	 '' ST-	 -	 46.961:7233000 46. 963: 7303000-	 -	 7. ow: 0003000 	 7.(Ø0;0Oosouo,

-	 -	 6.000:000$ijOUf , 6 .000:00))$Øl3)J-	 -	 l.lOS:00lJ$))Q4j	 1.10±j(0($1'0
664),	 1926°j

2-Constrncoes e Conservacao de 	
Pprioscs	 Rodovias ......... ..........................................?-Construo e Conservaçao de PrOüb	

.
ljcos, e..m

.
geral....................................S-lluminaçoo POblica...............................................................9-Servlcos Diversos ................................................................................

INCARGOS DIVERSOS

0-Pessoal Inativo..............................................................................O-Indenjzacjes reposjcOes e rash tuIcOes........................................................3-Pessoal em disponibilidade................................... ............ .............. . ........
4-PrOmios de Seguros e Indenjzacoes por Acidentes...........................................contribuS-Subvencoes,	 icoes	 lie auxios em geral............................................O-Diversos.. . . ..... .......................................................................

COdigo

(jeral

7Demonstracäo da Despesa pelos seus Elementos em cada Serviço

&
	

ADMINISTRAcAO GEIIAL

81

82

83

	

2-GovlJudicfárIo ........................................................................................
.139:5023400 	280 :00O$0O	 115•000$000	 49•000$000	 28:0008000

	
7 .41:502$401  

	

e0 .........................................................................................264:1203000
	 145:2003000	 -	 220:000$000	 101:9848000	 731:304300)

	

S-Departamento AdmInistratio....................................................................585:160300Q
	 24:0006000	

-	 1:5003000	 635:5603001

	4-Administracuo Superior.............................................................................
944:3808000 	- 	

-
24:9003000	

944:280000),

	

6-Servicos de Inspeccao.............................................................................
461:2808000 	 40:00)0))0	 5:0003000	 33:0000	 60:000

	

80 3000	 601 :2G0$00

	

7
-Servjcos TOcnicos e Especialisados...............................................................11. 1l7:040$0

	 1.201 :400$o90	 148:0003090	
0

469: 00$000	 1.240:1246000 145461()0

	

5--Servios DIVerSOS ................................................................................2.515:8603000
	 501:3503900	 205:0303008	 2.678:0008000 	 .261 51.796:125$OQ))	 •

	

23 029 :2223400	 9'345S0O0

	

2,234:9603000 	 473:000$300 	 3.474:700$O0	 3.227:93.33000 32.439:8153400IIXAcA0 E FISCALIZAcAO FINANCEIRA

OAdniinistraço Superior'

	

..........................................................................320:4003000
	 506:400300o	 -	 -	

-	 826:800$000

	

l-Servjcos de Arrecadacao ........................................................................13.382:430$09
	 192:000$Ooo	 -	

-	 3000	 15.074:460$000

	

2-Seicos de Fiscalizacao.........................................................................5.249:2000000
	 365:200$o)j	 1.000:000

-	 250:0058000 0.854:4058000

	

3-Servjcos Diversos ...............................................................................
552:8403000 	 192: ))()1)$095 	

-2.304:	 39:0003000	 64:0003000	 1 .147:840$000

	

9Q58QOO	 1.255:3003000	 39:0003000	 1,314:000$000 22,913:500$0Q
SEGURANcA PUBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL 

O-Administraço Superior..........l	 ..................................................................:1208000
	 -	 10:00$000	 66:0003000	 131:0003000	 573 :1206000

	

FOrcas de Terra.................................................................................31.427:3373000

	 140:0003000	 252:0))3(9)9	 2.558:1)008(100	 1)03000	 3n570::fl3000

4 ASSiSt3n	 Poll cial..............................................................................3485:8523000

	 336:0003000	 .183:032 :0030)19	 2.079 6008000	 155:9003000	 6 083:3328000

	

S-Servicos Diversos de Seguraflça POblica .......................................................9210006000
	 -	 27:003000	 112000$000	 10:00))3000	 1.070:00113000

	

O
-Servicos de Inspecco..........................................................................

681:41)08000 	30:0008000	 -	 345:0008000	 16:000$00	 1. O8:45QS

	

I
-Servjcos TOcoicos e Especializados.............................................................1.855:89)13000

	 387:20031)09	 153:0))99	 275:3308000	 41:00031)00	 2 712:4003000

.

	

DASsIstOncia Social..............................................................................243:2403000

	 46:560$00	 11:003000	 356:8003000	 14: 5388000
EDUCAcAO PUBLICA

	

38.978:8693000	 039:76030	 672:13881)0900	 45:006000	 5.802:720$000	 1.556:4383009 47.762:787$390

8.960/.

6,33o/

13,00./s 	-

84

85

86

O.-AdmInfstraçao Superior...........................................................................70'800$000

200$000	 243:0006000
-

1-EnsIno Superior...................................................................................1.418

b-

3-Ens2-Ensjno Profissional.................................................................................843'4403000

	 691240 0ino PrimOrlo, Secundárjo e Complementar.................................................34 62895430004-Orgos Culturais .............351

: 2003000	 -Serviços de Inspeccao...........................................................................802:4008000

O-Servicos	 -
7-Servtcos Té, 

contribuicoescnjcos e Especializados.............................................................429960e000
	 94'400 000

l-Subvencoes	
e auxilios em geral.................................................Diversos ................................................................................-

	38.544:9543000	 930:SAUDE PUBLICA	 6403000__

O-Adrninlstraco Supeor......................................................
2-Ambufat6rios ................582 :584$00	 194: 400$0OASS1St0ncia Pu

Ass1st3ncia Hospitalar.........................................................................1.404:921)3000
	 619:760$000b-Servicos de 1nspeccAo............ 	 ..............

............................................... . ......... . ............... . . . ............ 

	

...............................1.403:0403300
	 -

	

Wica......................................................................1.020:0003000
	 278:4753600

.......................................240:60030007-Servicos Tcnicos e Especial Izados .............................O'	 ...................................3204003000
	 -

-'Servicos Diversos ...................................................................................- 	 -

-
FOMENTO	 4.971:5443000 1.092:6153000

	

l-Fomento A Produço Vegetal ...... .............................................................393:500300))
	 2.095:4403000

-Fo
2-Fomento 3 Produçjo Animal....................................................................246:0803000
b-Servi	 418:0003000

	

3 mento a Producao Mineral.......................................................................606:0003000
	 180'000s000

5
-Fornento EconOmico em Geral ......................................................... ......

	

............973:6803000
	 416:400$0))

	

ços de 1nspecco.....................................................................153:2008000
	 40:0008000

O-Servlcos Diversos..
7-Serviços Tdcnlcos e ESpeCIalizad	 ..............................................................1.084:1)403000

	 1517:000$00
.............................................................................39:0003000

	

3.496:1003000	 4.666:8403000SERVIcos INDUSTRIAlS

	

-	
-	 70:800$000

	

31:006000	 460:1)01)3000	 23:0603000	 2. 1 75:26))300))

	

18:006000	 1.319:50()3000 2.872:18)1301)0

	

340:008000 	 2.872:18)1301)0354:0040001 	 35.559:9548)100

	

-	 1:0006000	 352: 200$()()()
-	 15:0003000	 877:4058090

	

-	 4:0003000	 468:31158000-	 -98:4058300	 98:4008000

	

2. 0o: 0 g)	-	
-	 2.000:000.$1Jü0

	

2.3s9:0o)J000 	 2. 1&3:600$1J00 	 433:4303000 44. 4745543000	 12,85°/a

35:$9oo I	 581 :0008000	 45:000$0	 1.437:98.1$)))))94:400301)0	 4.238:60)13)10))	 138:6806000	 6 477:361)391)0

	

6:9)98000 1	 092:8)11)3))))))	 -	 2.1)l1:8.0)3000

	

28:59)3000	 446:7003000	 11:280$00	 1.785: 055343)0
240:60031)00:1:60)300))	 23:400$000	 -	 847:41)5890))

	

200 :09)3000	 -	
-	 200:30(i3099
-367:0000	 5.983:500000	 174:9603000 12.590:239$00	 8,87°1i

	

1000 :0008000	 1.090:80031)00 I	 -3.679:340801)0

	

20(1 :001)3000	 400:0003000	 600:0006000	 1.924:4)8061)00

	

320:0093000	 130:0003000	 70:0003000	 1.300 :0)1034)))))

	

80 :09)3000	 50:0003000	 160:340	 1.660:0808()00
-	 30:00

00
 (0),300

0
 0	 223:200300))-	 194:0003000	 1.643:0003000	 4.438:640$000-	 -	

-	 39:000$(j0ij

	

680:0008000	 1.924:800$000	 2. 00 1:0003000	 13.270:7403000	 8,56j

87

l-Servlcos de Tranzportes........ .... .........................................................
2-Servicos de Comun)cacoes....................................................................4 lfld6strias Fabris e Manufatureiras
7-Serviços Tdcnjcos e Especializados.....................................................................................l-Serviços Diversos ... .............................

-	
-69.800:0003000 69.800:000$00

	

38:400$000	 -	 -_	 -	

-	 I	 38:40(18000$00	 -	 50:000soijO	 265:000$000	 12:0003000	 827:340$000

-	 500:005800o	 3I)qjj1J90	 1 70: 000$000	 100:000$000

	

500:340	 800:000lJO0

	

3.265:2358000	 30:0003000	 200:0003000	 2.005:000$000	 140:0303000	 5 64'J:2:)i$ooj	3.803:9763300	 630:0003000	 280:000$309 	 2. 440 :000$000 70.052:0058000 77.105:976$030
DIVIDA PUBLICA

Externa:
21,22°/s

4

88

1-Juros .......................................................... ......... ............2-Despesas Djversas..

Interna

O -Amortlzacses e Resgate
4-Juros ...........................................................................................
b-Despesas Djversas ...............................................................................

Flutuante:

7-Juro5.........................................................................................S-Exercfcios Flndos............................... ... . . . ... . . . .....................................'-'
	 :	 =

SERVIcOS DE UTILIDADE PUBLICA

89 1WO

	

231:8403000	 320:0003000	 3.650 :0003000 2.000:0003030	 lO.412:snosuou

	

)i.201:.j ij399:7803000

112:5603000 	 3.000:0003000 	 -_7.330:0003000

-	 2 200:0Q0$00	 2.l)0):000s000-
	 500:00oo	 899:78030- -

	

744:1803000	 3.320:QOo$üüo	 3.650:000$000 	 9.800:000$00	 300342.200:)6))	 19.714.,,u-

-

-
I02 500:0003000

	

500:000$00))	
-	 12.500:000$300-	

-	 550:000300))	 350:00031)00-	 -	
-	 538:0008000-	 -	

-	 432:50031)0)) 	 432:5003500-	 -	
--	 3.550:000$000	 3.550:0058000-	 -	
-	 8.)J92:519$000	 8.092:519:OuO

	

3 .000:0003000	 -	 -	 12.623:0193004) 25.125:0198000-_

	8.008:4353100	 8.524:6003090 
_

31.603:2203000 160.112:7818100 362.002:7828000
7,72°)	 2,29oj	 5.(2°(r	 44,293)	 1000/0

13̂3133,873:7453700

36, 9 ,98o

15.43',

7,OQo/
lO00/
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12:000S
00	 4.130:340$
50	 2.167:080$(

o	 270:84060
0	 536.000$0

259:98060
1	 1.094:500$0
I	 440:00030

279:600601

4.304:140$00

14:000$00(

20:000$000

10:0006000

60:0003000
749:8006000
700:0006000
00:0006000

50:000$000

150:8003000

100	 12:000$000	 12:00061

	

00 39.786:532$000	 2.435:040$1
00	 3063:2773600	 3.630:72060

10	 833:2003000	 147:160601
10	 316:0056000 	 5010:00030(
)0	 536:420060	 303:840601
0	 937:260$000	 400:000607

10	 440:000$000	 380:000$0o

'0	 210:8056000	 30:000$0

	

50:0006000	 -

1	 200:6606000	 100:000600

	

5:0006000	 -

-	 10:0056000

	

21;:000$000 	 -

	

320:0006000	 140: 0006000.
98:400$00

-	 15.650:000$000

200:0003000

391:420$000	 26:000$000

413:400$(
396:800$0

20:000601
163:000$1

60: 000300
100:000600

1.661:0056007
1.785:6056000

.7611:0006000

162:000S000
2.397:3006000

10:0006000

505:8006000
1.026:6006000

192:0006000
.336:5006000
440:000$000
20:000$000

.955:0006000

271:000$000
95:0006000

30 : 000$000
190:0003000
20:000$000

361:000$000
6:0006000

25:000$000

Sinopse dL orçamenjo da despesa
(Segundo o COdigo Local)

1qq
14,

ubd1vls1(
dos tie-
mentos

do paciri

8

10
ii
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2'

	

Secretaria	 Secretarla	 Secretasfadas	 Secretarla
Financas

	

do	 das	 da(Departamento

	

Interior	 Finanças	 do Compras) Agricultura

Subsidies..................................................................................................120:000$000Representacoes	 ...................................................................42:000$000

	

Pessoal efetivo ...........................................................................................22.081:304$000
	 16.375:23$00Pessoal Contratado

Soldos	
........................................................................................1.5S8:6$3OO 	 3.591:424000

..........................................................................................................7.938:424$000
Etapas...............................................................................15.828:84$00O
Gratificacoes..............................................................

	

...................................2.614:640$000 	 402:400$000

	

Didrias e Ajuda de Custo ..................................................................................1.156:000$OOo
	 2.583:300$ooAdiclonals................................................................................................. 	 0$400

	

..779:17	 845:880$000
........................

.. ..... ...

	

Eventuals ......................................................................1.76:339$O0()
	 649:600$000

	

Transporte ...........................................................................................1.356:0006000 	 1.924:0006000Servtcos Hollerith ....... . .................................. .......................... .

	

.....................250:0006009 	 414:3246000

	

Frça, luz e dgua .........................................................................................288:9386000 	 121:0006000Combustivels, lubrificantes e aceSOrjOS

	

MOveis, maqulnismos e apareihos .......................................................................- 	 -
Propaganda e Publicidade

	

Encomendas a Imprensa ................................
............................................... ............................... ......-	 500:0006000.............................................................

30:-
Salarios ....................................................................................................140:0006000	 0006000RestitujcOes..................................................

	 .......................... ................. 	 -	 550:0006000
........................... 	

......

	

Seguros .........................................................................-
	 418:5006000

Armamentos e municses ...................................................................................-

	

Fardamentos, calcados e equipamentos.......................................................................- 	 -

	

Semoventes..................................................................................................- 	 -

	

Remonta de anjmajs....................................................................................... 	 -
F ragens, ferragens e pasto .................	

20:0006000

	

li................................................................- 	 -

camentos..............................................................................................25:0006000

JVcstuilrio e alimentacao .................. ......
li	

................................................... 902:0006000 	 -Tratamento	 Ospitalar............................................................... ....................
.........	

121:0006000	 -
Funerals............... ... ................................. . ................ . .............................. . 21:0006000	 -
Exercicios findos ........................................................................................ 	

.

	

.125:0006000	 5000006000

	

Auxiljos, seibvencses e contributcoes .... ................................................................ ..-	 2.660:0006000

	

Juros, descontos e comissOes ..... . .......................................................................-	 55.777:2156200Amortlzaç.es ............................................................................................. 	 ........2.052:8006000
...Percentagens .....................................................................................................8.907:2006000

Custas crime ........... . ......................... . ................................. .....

	

.................
.230:000....$000	 -Pr8mjos de apOlices ..................................................................................... 	 -	 7.000:0006000Aposentados ............................... ........... ............... . ...........................

	

. ......
..-	 7.500:000$00

Reformados.......... ....................................................................................... - 	 5.000:0006000Disponibjljdade ................................... ... ................................

	

....................
..-	 500:0006000

Fomento a lflddstrta........................................................................................- 	 -

Fomentoa Agricultura .....................................................................................- 	
-Fomentoa Pecudria .............................. ........................................................

....-
Foniento a Produçao Mineral ..............................

	

................................................- 	 -

Material para a Imprensa ........ .......................................... ............................

	

..-	 -Material para Construcao ........ ..........................................................................-
Material rntldlco-dentárjo ....................................................... .........................

	

..-	 -
Material de engenliaria ................................ .............................................

	

......-	 -
Material fotografico e de identificaçao ...................................................................

	

..-	 -

	

Material radio telegrafico e radio telefOnico ...............................................................- 	 -
Material hidrduljco ...................... .......................................................................-
Material diclajico . .......... .............................................................................

	

......-	 -
Instrumental de mñslca ... .......................................................................................-

	

Aluguels de prdjos ......................................... ............... .............................. ..363:6006000	 936:000$000

	

Causas da Fazenda .......................................................................................
.100:0006000	 50:0006000

	

Despesas cam o Palaclo do Govêrno .....................................................................321:9846000 	 -
Apareihamento de EstncJa g . ............... ............................................................

	

..-	 -
rtecie Ivilneira de VIaço ..... /. ..................................... .....................................

	

..-	 -	 -

	

Navegacso Fluvial do Rio Sao Francisco ........................................................................- 	 -

	

SubvencOes Contratuais .....................................................................................-
	 2.200:0006000 	 -

	

Expedjente e utenslijos ................................................................................... ..21:000....6000	 570:9566100	 1,294:4206000cO

	

Publicaes no "Minas Gerais ........ .................. ................................................ .300:0006000	 200:0006000Conduçao

	

Material de LaboratOrjo ......................................................................................-	
-	 300:.0003000

	

Alugueis de Pastos ....................................................................................... . 5 :0006000	 -

	

Veiculos.................................................... .............................................. ..-
	

-	 170:000$00

	

Instrumental cia müsfca-permanente ....... ............................................................... ..-	 -	 19:0006000

	

Material hidräulico-permanente ................................................ ..... .................. ..-	 -	 180:000$600Fomento a Agrlculturaperma0	 .................................................................. - 	 -	 100:0006000
Fomento a Pecuaria_permanfl ....................................... .....................................-	 200:0006000Foentm

	

o a Producao Mineral- permaxente ......................... ...................................... ...-	 -	 20:000$000 -

58,555:8926700 122,271:8116000 23.349:52061300 15.

	

16,12 0/a	33,770/s	 6,440/a

Secreturii	 Secretarla	 TOTAL
ia	 da	 DAS

Educaçso	 VIaçSo	 VERBASI-

270:000$000

68.300:000$000
1.500:0003000

890:000$000

45:00030130	 142:000$000	 50:000$000
160:0006000

747:5406000 47 568:258$600 94.509:760$000 362
I, 34°/a	 13.110/o	26,220/a
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Código e Classificaçao
da Receita e Despesa

EXerCjCjQ d 1941



CÔDIOO DA RECEITA E DESPESA
(Decreto-lei federal n. 2.416, de 17-7-1940)

RECEITA

NATUREZA	 -	 1.0 LALGAJRISMO
ESPECIE	 -	 2.° e 3.0 ALGARISMOS
INCIDENCIA	 -	 40 ALGARISMO

1.0 ALGARISMO

I jmpostos
Receita Tributãrla 

Taxas ....

Receita Patrimonial ........
RECEITA ORDINARIA I Receita Industrial .........

Receitas Diversas .........

EXTRAORDINARIA ................

2.0 e 3.0 ALGARISMOS
RECEITA ORDINARIA

TRIBUTARIA
a) Impostos

Imposto Territorial ..........................
ImpostoPredial ............................
Imposto s/TransmissSo de Propriedade "Causa Mortis"
Imposto s/Transmissão de Propriedade Imóvel "Inter Vivos"
Imposto s/Vendas e ConsignacSes ................
Imposto s/Exportaçao .. .....................
Imposto s/Indüstrias e Profissôes .................
Impostode Licença ..........................
Imposto de Sêlo .............................
Emposto s/Transaçao e Inversão de Capitais ..........
Imposto de Reajustamerito Econômico ..............
Imposto sAHipotecas ..........................
Imposto s/Tabacos e Derivados ..................
Imposto s/Bebidas Alcoólicas ...................
Imuosto s/Exploração Agricola Industrial ............
Tmposto s/Turismo e Hospedagem ................
Imposto s/Jogos e Diversöes ....................

10

0

1

2
3
4

6

0.11-1
0-12-1
0-13-1
0-14-1
0-15-2
0-16-2
0-17-3
0.18-3
0-19-7
0-20-2
0-21-2
0-22-1
0-23-2
0-24-2
0-25-2
0-26-3
0-27-3

I



- 170 -	 - 171 -

Imposto s/Vencimentos 	 .
Imposto Adicional ..........................

b) Taxas
Taxas Rodoviárias ..........................
Taxas de Serviços de Trãnsito ..................
Taxas de Estatistica ..........................
Taxas para Fins Hospitalares ....................
Taxas de Assisténcia e Segurança Social ............
Taxas para Fins Educativos ....................
Taxas e Emolurnentos de Estabelecimentos de Ensino
Taxas de Saneamento ........................
Taxas s/Consumo de Luz e Energia ................
Taxas s/Cornércjo e Registro de Armas ..............
Taxasde Expediente ..........................
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos ............
Taxas de Fiscalizacao e Serviços Diversos ..........
Taxas de Limpeza Pñblica ......................
Taxasde Viacao ............................
Taxasde Meihoramentos ........................

PATRIMONIAL
Renda Imobiliáj-ja ............................
Iknda de Capitais ..........................

INDUSTRIAL
Transportes..............................
Comunicacoes	 ..	 ....................
ServicosUrbanos ...........................
Industrjas Fabris e Manufaturejras ................
Estabelecimentos e Serviços Diversos ..............

RECEITAS D1JVERSAS
Beceita de Mercados, Feiras e Matadouros ..........
Receita de Cemitérios ........................
Receita de Combustfvejs e Lubrifjcantes ............

RECEITA EXTHAORDINARIA
AlienacSo de Bens Patrimoniajs ..................
Cobranca da DIvida Ativa ......................
Receita de Exercicjos Anteriores ..................
Receita de Indenizacoes e Restituicoes ..............
Quotasde Loterjas ..........................
Quotas de Fiscalizacöes Diversas ..................
Contribujcoes da União ........................
Contribujcoes dos Estados ......................
Contribuicoes dos Municipios ....................
Contribujcoes Diversas ........................

Multas .. .. ....................................
Dperaçoes de Crédito ........................

0-28-5
0-29-7

1-11-2
1-12-4
1-13-4
1-14-4
1-15-4
1-16-4
1-17-4
1-18-1
1-19-2
1-20-4
1-21-4
1-22-4
1-23-4
1-24-1
1-25-1
1-26-1

2-01-0
2-02-0

3-01-0
3-02-0
3-03-0
3-04-0
3-05-0

4-11-0
4-12-0
4-13-0

6-11-0
6-12-0
6-13-0
6-14-0
6-15-0
6-16-0
6-17-0
6-18-0
6-19-0
6-20-0
6-21-0
6-22-0

Eventuais ............................	 6_23_O

40 ALGARISMO
Incidéncia dos Irnpostos e Taras

Scm Classificacao .............. 	 0
Propriedade .................. 1
Circulaçao da Riqueza .......... 2
Atividade de Contribuintes ........ 3
Resultante da Atividade do Estado

	 4
Redito ......................	 5
Individuo . .- ..................	 6
Várias Incidências ............	 7

DESPESA
PREFIXO "DESPESA"	 - 1.0 ALGARISMO
SERVIOS	 - 2.0 ALGARISMO
SUBDIVISAO DE SERVIOS - 	 3.° ALGARISMO
ELEMENTOS	 - 40 ALGARISMO

1.0 ALGARISMO
DESPESA ..............................8

2.0 ALGARISMO
0 - Administracã.o Geral
1 - Exacão e FiscalizaçSo Financeira
2 - Servicos de Segurança Piiblica e Assistência Social
3 - Servicos de Educação PCiblica
4 - Servicos de Saüde Püblica
5 - Fomento
6 - Servicos Industriais
7 - Serviços da DIvida Püblica
8 -- Serviços de Utilidade Páblica
9 - Encargos Diversos

2.0 e 3 0 ALGARISMOS
LEGISLATIVO ..............
JUDICIARIO ................

Govêrno .........
Departamento Ad-
ininistrativo .....
Administração Su-

0 - ADMINISTRAAO	 perior .. .. ... ..
GERAL	 Conselhos Diversos.

EXECUTIVO	 Servicos de Inspec
LçSo

Se rvicos Técnicos e
Especializados

Serviços Diversos

0
1
2

3

4
5

6

7
8
9

1.
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Administracao Superior
Serviços de Arrecadação
Serviços de Fiscalizaçao
Servicos Diversos

1 - EXAAO E F1SCALJZAAO
FINANCEIRA

(ry

Administracao Superior
Fôrças de Terra ......
Fôrças de Mar ......
Fôrças do Ar ........
Assistêncja Policial
Serviços Diversos de Se_

gurança Páblica
Servicos de Inspecao
Serviços Técnicos e Es-

pecializados
Subv'encoes, Contribui_
Vöes e Auxlljos ......
Assisténeja Social

2 - SEGURANçA PUBLICA E
ASSISENCIA SOCIAL

3 - EDUCAçAO PUBLICA

- 173

4— SAME PUBLICA

a
I
2
3
4

5
6

5 FOMENTO
7

8
9

Administracao Superior 	 0
Assistência Hospitalar	 1
Ambulatôrios	 2
Assistência Piiblica	 3
Assistência Domiciliária	 4

5
Serviços de Inspeção	 6
Servicos Técnicos e Es-
pecializados ........	 7
Subvencôes, Contribui
cöes e Auxilios .	 8
Servicos Diversos	 9

Administraçao Superior	 0
Fomento da Produção
Vegetal ..........1
Fomento da Produc5o
Animal ............2
Fomento da Producao
Mineral ..........3
Fornento Industrial .. 4
Fomento Econômico em
Geral ............5
Servic•os de Inspecao 6
Servicos Técnicos e Es-

pecializados ......7
8

Servicos Diversos .....9

0
I
21
31

4.
5
6
7
81

Administracao Superior	 0

	

Ensino Superior .. 	 I

	

Ensino Profissional . 	 2
Ensino P,rimário, Secun-

	

dário e Complementar	 3
Orgãos Culturais ......4

5

	

Servicos de Inspeçäo	 6
Servicos Técnicos e Es-
pecializados ........7

Subvençoes, Contribui-
çöes e Auxilios ......8
Serviços Diversos .....9

6 SERVIçOS INDUSTRIAlS

Administracao Superior	 0
Serviços de Transporte 	 1
Servicos de Comunicacöes	 2
Servicos Urbanos . . 	 3
Indüstrias FabrIs e Manufa-
tureiras .........4

5
Servicos de Inspecao . . 	 6

Servicos Ténicos e Especia-
lizados ..........7

8
Serviços Diversos . . . . 	 9



I

hm-
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Amortização e

	

Resgate
	

0
Externa Juros ......	 1

Despesas Diver-

Furidada
	 sas .	 2

Amortização e
Resgate
	

3
Inlerna Juros .....	 4

Despesas Di-

	

versas
	

5

Amortizaçao e Resgate. 	 6
Fluluante	 Juros ...........	 7

	

Exercicios Findos .	 8
Diversos ........	 9

Adrninistracao Superior.......	 0
Construcão e Conservação de Logra-

douros PiThljcos ..........	 I
Construcao e Conservacao de Rodo-
vias......................	 2

Construcão e Conservaçao de Canais 	 3
Meihoramentos e Defesa de Rios e Ter-

renos Marginais ........... 	 4
Serviços de Limpeza Püblica . - 	 5
Servicos de Sinalizaçao Maritimo e
Fluvial ................	 6

Construcão e Conservacão de Pro-
prios POblicos em Geral .....	 7

Iluminaçao POblica ......... 	 8
Diversos..................	 9

Pessoal Inativo ...........	 0
ontribuiçao para Previdência 	 1

Indenizaçöes, Reposiçoes e Restitui-
ces.....................	 2

ncargos TransitOrjos ........	 3
Prêmios de Seguros e Indenizaçao
por Acidentes ............	 4

Eensöes Diversas .............	 5
6
7

ubvençöes, Contribuicoes e Auxilios
em Geral	 8

Diversos ..................	 9

- 175 -

4 0 ALGARISMO

Elementos

fFixo ..............................

Variável ..........................

I
MATERIAL	

Permanente .......................
t
De Consumo ......................

DESPESAS DIVERSAS ...........................

7 - DIVIDA PUBLICA

8 —SERVIços DE UTI-
LIDADE PUBLICA

9 —ENCARGOS DIVER-

PESSOAL
0

I

2

3

4



Tabelas exphcatiVaS da despesa
a que se refere o art. 1.0

do Decreto-lel n. 749
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CLASSWICAçA() DAS DESPESAS ORAMENTARIAS

(Segundo o Codigo Local)

I	 SubsIdios
2 - Representaçöes
3 - Pessoal Efetivo
4 - Pessoal contratado
5 - Soldos
6 - Etapas
7 - Gratificaçôes
8 - 'Diárias e Ajuda de Custo
9 - Adicionais

10 - Eventuais
11 - Transportes
12 - Serviço Holerith
13 - Fôrca, Luz e Agua
14	 CornbustIveis, Lubrificantes e Acessórios
15 - Móveis, Maquinários e Apareihos
16 - Propaganda e Publicidade
17 - Encomendas a Imprensa
18 - Salários
19 - Restituiçöes
20 - Seguros
21 - Armamentos e municöes
22 - Fardamentos, Calçados e Equipamentos
23 - Semoventes
24 - Remonta de Animais
25 - Forragem, Ferragem e Pasto
26 - Medicamentos
27 - Vestuário e Alimentação
28 - Tratarnento Hospitalar

I
S



-180-

29 - Funerais
30 - ExercIciOS Findos
31 - AuxIlios, SubvdncöCS e ContribuicôeS
32 - Juros, DescontoS e Comiss6es
33 - AmortiZacôes
34 - Percentagens
35 - Custas-Crime
36 - Prêmios de Apólices
37 - AposentadoS
38 - Beformados
39 - Disponibilidade
40 - Fomento a Indiistria e Comércio
41 - Fomento a Agridultura
42 - Fomento a Pecuária
43 - Fomento a Produção Mineral
44 - Material para Imprensa
45 - Material para ConstrucãO
46 - Material Medico e Dentârio
47 - Material de Engenharia
48 - Material Fotográfico e de IdentificacãO
49 - Material Radio Telegrãfico e Radio TelefônicO
50 - Material Hidrâulico
51 - .........
52 - Material Didático
53 - Instrumental de Müsica
54 - Aluguéis e Arrendameflto de Prédios
55 - Causas da Fazenda
56 - Despesas corn o Palácio do Govêrno
57 - Apareihamento das EstânciaS
58 - Rêde Mineira de Viação
59—	 Francisco 60 - Navegacão Fluvial do Rio São
61 - SubvencöeS ContratuaiS
62 - Expediente e UtensIlios
63 - Publicacöes no "Minas Gerais"
64- C,onducão
65	 Material (IC Laboratorios

¶1	 - 181 -

66 - Aluguel e Arrendamento de Pastos
67 - Veiculos
68 - Instrumental de Müsica - permanente
69 - Material Hidráulico - permanente
70 - Fomento a Agricultura - permanente
71 - Fomento a Pecuária - permanente
72 - Fomento a Produção Mineral - permanente

fi

12



Efetiva

120:0008000 I

145:2000000

220:0000000

144: 120S00() 264:1200000

DESPESA

- 182 -	 - 183 -

DISCRIMINAcAO

SECIIETARIA DO INTERIOR

- PALACIO DO GO-
VERNO

A dministraçao Geral

Govêrno

PESSOAL FIXO

Sub.idio do Governador

3 - Pessoal Ilfetivo
I Chefe de Gabinete ..	 24 :0000000
I Oficial de Gabinete ..	 22:8000000
I Secretário Particular. . 	 22 :800$000
2 Portciros, a ..........6:6000000	 13 :2000000
2 Continuos de 1. classe, a	 5:400$000	 10:8000000
3 Con llnuos do 2. classe, a	 4:2000000	 12 :600$000
1 Eletricjsta	 7:920$000
1 Ajudante de eletricista .	 6 :000$000
2 Telefon j stas, a ........5 :400$000	 10 :800$000
2 Ascensoristas, a	 2:400$000	 4 :800$004
2 Mensageiros	 motociclis-

	

tas, a ....... .....4:2000000	 8:4000008

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal Contralado
Para pagamento ao mar-

domo, moloristas, aju-
dantes de motoristas,
jaidineiros e servicais

MATERIAL DR CONSUMO

- Despesas corn 0 Palácio do
Govlrno

Para despOsas do manu-
tençao, conservaçSo do
Palácio e dependOncias
a respectivo mohiliário,
expedicntc da Secrelaria,
COflservação a custeio
do automóveis, gasoli-
na, fardarnento para a
pessoal suhalterno, Ilu-
fl)iflaçSo, serviços tele-
fôntco, postal e tele-
grOfico, conservaçSo de
jardins do Pallcio e
transporte ........

COD IOOS

	

PadrAo I	 Loèal

	

80	 I	
101-011

802

8020

	

5020	 101-001-01

	

8020	 101-001.---03

8021

	

8021	 101-001--04

8023

	

8023	 101-001-5



184 -	
- 185 -

CODIGOS
DESPESA

DISCRIMINAcAO

	

Paclr8o	 Local

	

8024	 DESPESAS DIVERSAS

	

8024	 101-001---56 50 - Des pesas corn o Paldcio do

GooêrzioPara representaes, gra-
tificaçSes e desnesas de
pronto pagamento

Encargos Diversos

Diversos

DESPESAS DIVERSAS

101-401-10 10 - Enenivajs

Para diversas despeias
eventuajs ..........

101-002 2 - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE
MINAS GERAIS

Administraçao Geral

Departamento Adminis_
trativo

PESSOAL FIXO

101-002-_.03 3 - Pessoal Efetivo

1 Ministro do extjto Tri-
bunal de Contas em dis-
ponibjljdade (nomeado
membro do Departa-
mento)	

49 :20O$OOI Secretárjo	
18 :QOOOO1 Dlretor dos Servlços in-

ternos	
18 :OOO$flO2 Chafes de Secçao, a .. •	 14 :400$000	 28 :800$0002 Primeiros oficials, a ..	 11:400$000	 22 :800$0002 Segundos oficials, a ..	 9:600$000	 19 :200$0002 Terceiros ouicials, a ..	 7:200$000	 14 :400$000

	

 ..	 6:000$000	 12 :000$000I Taquigrafo dactilégrafo	 6 :000$OOl6 Praticantes, a ........3:60OoO	 21 :600$000I Secretárjo particular .. • 	 8 :400$000I Portejro de 1.a classe	 4 :800$OOlI Continuo	
:600$0002 Serventes de 1.' elaBse, a	 3:000$000	 6 :000$000

89

899

8994

8994

80

803

8030

8030

Efetiva
	 MutacOes Patrimonlais

	
Totals

101:9846000 I	 731:3048000 I

b:600$000
	

737:9048009

I

U

AL



24:000$000

1:5003000
	 610:660$000 I

30:000$000

18:000$000
	

480003000
	

653:6601000

- 187 -

D ESPESA

-186—

COD 10 0

DIScRIMINAcAO
Padrao	 Local	 1^ MutacOes patrimonias	 Totals

I 101—.002-6;

101--002__01

101__002_13 I

101-002-10

101-002-54

101-003 11

101-003-02 II

Efetiva

QUADIIO SUPLEMENTAR

1 Auxiliar Tcnjco	 13 :200$0001 Auxjliar Adnijnjstratjvo	 11 :88(JOO3 Dactilografos, a	 3:960$000	 11:880$000	 269 : 760$000

7 - Gratificaç6e3

A 6 membros do Departa-
menlo, a ..........48:000$000	 288:000$000Ao Secz-etárjo	

6:00QOOGAo Direfor dos Servicos
Internos	

6 :000$000Ao encarregado do Serviço
de Comunicaçoes	

1 :200$000Ao chauffeur	
3 :000$000Ao ajudanle de chauffeur	 I :200$00Para suhstituiçoes regula-

mentares	
10 :000$000	 315:400$000

PESSOAL, VARIAVEL

4 - Pessoal Con!ratado

Para contratar funcioná_
rios .................

DESPESAS DIVE}tSAS

13 - FOrça, luz e dgua

En-cargos Diversos

Diversos

DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuczjs

54 - Alugueis de prédio

Aluguel do pré(jio onde
funcjona o Departamen..
to .................

3 - GABINETE DO SE-
CRETARIO

Adminisfracao Geral

Administraçao Su-
perior

PESSOAL FIXO

2 - llepresenfacoes

Representaçao do Secre tik-
rio 	

12:0003000

585:160$000 I



18 :000$001
57 :60Oijj
57 :000$og
48 :000$ooj
50 :10O$j
54 :000$otj
68:4003000

4 :0fl0$Ø5
32 1
51
4 :2oQj
8:1(;0$001

19 :8000ot
7:2008000

20:8003401

13:860$00(
7:920$004

11 :8800000
7 :9203001

7:2003000

I :560$000
I :200;OOQ

I :200$000
I :200$000

24:000$000

0 :000$000

7 :200$QO

S :bOO$000

3:0003400

533:340$000

- 188 -	 - 189 -

CODIGOS

-	 DSICRIMINAcA0Padr8o	 Local

. . 

Pe.s

............

	

1O1—003-_j3 3	 oat Efetjoo
8040	

1 Secrj0
I Chefe de Gab mete ......I Oficial de Gabinete

	

101-003.97	 7 - Gratjtjcacoes
8040	

Ao pessoal do Gabinete
ioi—oti	 DEPARTAMTO

ADMINISTRATIVO
A dminislraçao Geral

80	
Serviços Diversos

809	
PESSOAL FIXO

8090	 101-.-004_03 3 - Pessoai Efet too

I	 Diretor, a ..........
4 Chefes de SecçOo, a..
5 Pri eiros ofieiais, a
5 Segund oficials, a
7 Tercejrs oficiais, a
9 Quartos oficiajs a

19 Praticantes, a ,....I Portejro de ja classe
. . ..

9 Continuos, a ........
17 Servents de 1. classe, a
I Mensagejro motocicijata
4 Ascensoristas, a ......
3 Motorist	 de l.a classe, a
2 Ajticianfes de motoristas, a
3 Telefonistas, a ........

(\UADR0 SUPLEMTAR

3 Auxillares de 2.1 classe, a
2 Dactilógrafos, a ......
3 Arquivisfs, a ........
I lnsue,1- Ejetrjcjsta

1 01-404.. 07 7 - Gratificacoes
8090	

A urn Diretor ........
Ao contlnuo do Serviço de

Cornunicacoes .......
Aoporteiro ..........
Ao encarregado da porta-

na do 2.° andar
Ao mensageiro motocielista
Para substitujcoes regula-

mentares para toda a
Secretania .......

Ao enCarregado do Servlço
de Cornunjcacoes ........

A 2 funcionSnios do mesmo
Serviço .............

Ao enCarregado do serviço
de dactilografj	 ......

Ao encarregado do serviço
de contr5le de material

14 :400$000
11 :400$000

9:600$000
7 :200$000
6 :000$009
3:60OOO

3:600$000
3 :0OQ$oo

2:0408000
6:600$000
3:600$000
3:600$000

4:620$000
.3 :960$009
3:960$000

Efetiva

37:2008000
18:0008000
13:200$000	 68:4008000

50:0008000

DESPESA

MutaçOes Patrlinontals	 Il	 Totals

130:4008000



2.321:100100600:0001000

1.321:7401000

48:3601000

226:000O00

300:0001000

300:0001000

3

3

Totals

700 :000$000
1:110$000

6UO0Ol

7 :0009009

1.596:100$0011

125:0001000

Efetiva

J0000

$000

D E S P E S A

IçOcs Palrimonlni

'I-

709:0401000

3:3601000
30:0011000

15:0001000

200:0001000

20:0001000

I,

190 -	 I	 - 191 -

-	 DIscRIMINAcA0

Ao encarregado da bibilo-
teca ...............

Ao encarregado do serviço
telegráfjco e radio tele-
grafico .. ..	 ......

8 - D(drja8 e Ajuda de Custo

A funcionirlos da Secre-
lana, quando em viagern

9 - Adic(onaj

Para pagamento de adielo-
nais de 4% aos fundo-
nirios da Secretaria

Para urn thefc de sccçOo
Para urn quarto oficial
Para pagamento de adicio-

nais que se verifiquem
no exercicia ........

PESSOAL VAIIIAVoI.

4 - Pessijal con tratado

I Carpinteiro
Para Contratar pralkantcs
Para contratar diaristas,
enceradores, lavadores e
COnservados-es do E(Ijflcjo

DESPESAS DIVERSAS

11 - Transported,

Para transporte (if
dades civl.s	 ii I - ,IIa i-i 05
da Secretanj .........

13 - Fdrca, Luz e Ago

DIvida Pübljca - l)Ivida
- Flutuante
Exercjcjos Findos

DESPESAS DIVERSAS

- Exerci,js Pindos

Encargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS

0 - Evenfuaj.

Para joda a Secrejaria
3 - Pub1jcç3e5 no "Minas C(-rOjS"

Publicacoes da SecreIar

CO DIQOs

- Local

101-004---08

101-004-09

101-004-04

101-004—li

1O1-004-13

101 --004-30

101-004—jo

101-004-63



18:0008000
28:800800))
22:800$1)1)0
19:200800))
14:4008000
6:0008000

14:4008000

9.2408000 132:8408000

7:2008000 140:040O0

18:000S)00
18:000100))
36:0(11)8000
22: 81)1)1000
19:2008000
14:400$000
12:0005000
14:4000000

270:000000

9:2408000

7:200$000

15:0008000

13

I	 434:0408000

22:2008000

139:0008000 595:240$00(

- 192 -	 - 193 -

CODIGOS

	

	
DESPESA

Dl SCR IMINAcA0

Padr3o	 Local

101-005 5 DEPARTAMENTO
DE JUSTIA

80	 Administraçâo Geral
Serviços Diversos

8090	 PESSOAL FIXO

8090	 101-005-03 3	 Peso1 Efetivo
I	 Diretor ............
2 Chefes de Secc0o, a	 14:400$000
2 Primeiros oficinis, a .	 11:400$000
2 Segundos oficiais, a	 9:600$000
2 Terceiros oficiais, a .	 7:200$000
1 Quarto oficial ........
4 Praticantes, a ........3 :600$000

OUADRO SUPLEMENTAR

2 Auxiliares de 2.' classe, a 	 4:620$000

8090	 101-005-07 7 - GrattficafSes

A urn diretor ........

101-006 6 - DEPARTAMENTO
DE ASSISTENCIA
AOS MUNICIPIOS

80	 Administração Geral
807	 Serviços Técnicos

e Especializados
8070	 PESSOAL FIXO

8070	 101-006-03 3 - PeasoaI Efelivo
I	 Diretor ............
I Assistente Técnico ......
2 Inspetores, a	 18:000$000
2 Priniciros ofieiais, a ..	 11:400$000
2 Segundos oficlais, a .. 	 9:6008000
2 Terceiros oficiais, a ..	 7:200$000
2 Quartos oficiais, a .. 6:000$000
4 Praticantes, a ........3 :600$000

25 Assistentes Administrati-
vos, a ............10:800$000

(UADRO SUPLEMENTAR

2 Auxillares de 2.' classe, a	 4:620$000

8070	 101-006-07 7 - Gratificaç5e3

A urn Diretor ........
Por substituiçoes regula-

mentares ..........
8070	 101-006 08 8 - Dtàrias e .4 Jude de Custo

A funclonárlos em viagem

Efetiva	 MutuaçOes Patrimonlals
	 Totals



- 194 -

- 195 -
GODIGOS

PadrAo	 Local

89

899

8994

8994	 101-006-0

I 101-007

!2

820

8200

8200	 101-007--02

8200	 101-007_-0:

DISCRIMINAcAO

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Eue.ntuaj

Para despesas eventuals

7 - CHEFIA DE P0-
LICIA

Segurança Pzblica e As-
sistêncja Social

Administraçao Su-
perior

PESSOAL FIXO

2 - Representacoes

Para representaçao do Che-
fe de Pollcja ........

3 - Pessoat E!etiv

DESPESA

Efetiva	 MutacOes Pafrimonials	 Totals

30:0008000
	

625:2409000

6:0008000

8200	 101-007-07

8200	 101-007-08

8200	 101-007-00

i unei e de I-'oJlcJa	 30 :000$000
I Chefe de Gabinete	 18:000$000
3 Chefes de Secçao, a . .	 14:400$000	 43:200$000
3 Primeiros oficiais, a ..	 11:400$000	 34:200$000
3 Segundos oficials, a . .	 9:600$000	 28:800$000
3 Terceiros oficais, a ..	 7:200$000	 21:600$000
l Quartos oficlais, a ..	 6:000$000	 18:000$000
3 Praticantes, a ........3 :600$000	 10:800$000
2 Contlnuos, a ........3 :600$000	 7:200$000
2 Serventes de 1.' classe, a	 3:000$000	 6:000$000
I Merisageiro Motocielista .	 4:200$000
I Perito Chefe do Laborató..

rio da Policia Técnica . 	 18:000$000
2 Peritos do mesmo Labora-

	

tório, a ...... ....9:600$000	 19:200$000

(UADRO SUPLEMENTAR
4 Auxiliares de 2.' classe, a	 4.620$000	 18:480$000

7 - Gratiflcaçoes	 277:6808000

Aos anxtliares de Gabinete 	 20:0008000Aos functonrjos do ServiOo
de Diligéncias Policials	 24:000$000Por substituiçoes regul8men-
tares	 11:000$008

8 - Diaries e Ajuda de Custo	 55:0008000

Para o Serviço de Dhlign-
cias Policiais .......

9 - Adicionajs	
J	 24:0008000

Para urn dicta de seccào .

	

1:4408000	 364:1208000

L



24:0008000

112:0008000	 136:0008000
	

500:1204000

- 197 -

DEEPEEA

Efetiva
	

MutacOes Patrimoniais 	 Totals

-19-

COD IGOS

-	 DISCRIMINAcAO
Padrao	 Local

8204

8204	 101-007-11
DESPESAS DIVERSAS

11 - Transportes
Transporte Para a Chefia

de Poijeja ..........
Transporle Para Diligên_

cias Pollciajs ......

Encargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS
10 - Eventuajs

Para evenluajs- da Cheuia
de Polieja .........

Idem, Serviço de Diligên-
elas Policjajs ........

8 - SERVIçOS DE IN-
VESTIGAçOES

Segurança Piblica e As-
sistência Social

Serviços Técnicos
e Especialjzados

PESSOAL FIXO
3 - Pessoal Efetioo

I Chefe	
24:00080007 Delegados Especializados, a 	 18:000$000	 126:000$0007 EscrivAs	 de Delegacias

especializados, a .	 6:0008000	 42 :00040002 Chefes de Seccao, a . .	 14:400$000	 28 :800$0002 Primejros oficiais, a .	 11 :400$000	 22 :80040004 Segundos oficiais, a	 9:6004000	 38:400411004 Terceiros oficiais, a . .	 7:200000	 28 :8(0)40009 Quartos oficiais, a	 6:000$000	 54:000400030 Praticantes, a	 3:6004000	 108 :0004000I Encarregado de Identifi-
caçOo em Juiz do Fora	 12 :00040004 Identificadores, a .	 4:200$000	 16:00040001 Fotógrafo Chefe	 9:6004000I FotOgrafo de 1	 clas e	 7 :200$000O Fotógrafos cl1.e 2.' classe, a	 4:8004000	 24 :0004000I Portejro de 1.' classe . 	 4:80040007 Continuos, a	 3:600$000	 25 :20040009 Serventes de 1.' classe, a	 3:0004000	 27:0004000

I Inspetor do Coepo de Se-
gurança	 7 :20040006 Sub -Inspetores, a . .	 6:6004000	 39 :6004000

25 Investigadores de I.' clas-
s", a	 ..........6:00104000	 150 :000$00035 Investigadores de 2.' alas-

	

se, a ..............5 :400$000	 189 :000480060 Investigadores de I n des-

	

Se, a .............4:2004000	 252 :0004000

QUADRO SUPLEMENTAR

I Censor	 9:2404000I Operador do 1.' classe 	 7:9204000

32:0008000

440:0008000
	

472:0004000 I	 972:1204000

89

899

8994

8994	 101-007-10

10103

82

827

L8270
8270
	

101-008-03

N

L1 ;1 I



1.555:0401000 II

1.942:2401000 I387:2008000

16:0001000 1.958:2408001

923:200S000

-198----

COD100S

DISCROMINAcAO
Padrao_J	 Local	

JJ

- 199 -

DEEPEEA

Efetiva
	 MutaOes Patrimonlais

	
Totals

8270	 101-008---07

8270	 101-008--08

8270	 101-008--09

8271

8271	 1Q1-008--04

8250 I	 101-009--4)8 I

I Operador de 2. classe .
2 Ajudantes de Operador, a 	 3:300$000	 6 :600$0I Perito Quimico ...,	 I3:20O$O	 1.279:4408090-7 - Gratificaçe5

Por substituicoes regula-
mentares	

i	 10:00010008 - Diária.s e Ajuda de Casto
A delegados especializadog,
quando em viagern15:000$

A investigadores, quando
em viagern	

250:000$O	 65:000$000

9 - Adicionats
Para urn Investigador de

1. classe	
10101000

PESSOAL VARIAVEL
4 - Pessr,aj contratado

Para pagamento ao Corpo
de VigilAncla extra-nu..
merário, Inclusive 3
ascensoristas .....

Encargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS
10 - Eventuats

Pane (lespesas diversas -

9 -. DELEGACIAS DE
POLICIA

Segurança PoThlica e As-
sislêncja Social

Serviços Diversos
de Segurança
Pübljca

PESSOAL FIXO
3 - Pessoag Efef(oo

I Primeiro Delegado Auxi..
liar	

21 :600*0115 Delegado Aux011ares, a	 19:2008000	 96:00010083 Delegados de Policia, na
Capital, a .......18:8001000	 50:400100824 flelegados Regionals, a - 	 13:200$000	 316:80010016 EscrivSes de Delegacias
Auxillares,	 a .	 . -	 6:0008000	 36 :00080013 Escrivães de Delegaclas da
Capital, a ..........6:000$000	 18:0001001	

,	 538:800100
8 - Dt4.rjas e A Jude de Cnsto

A Delegados Auxlliares -18:0000008

	

A Delegados Regionals . -86:400$0011
A Delegados Especials - .	 180:0001001	 284:4001000

89

899

8994

8994
	

101—.008-10

101-009

82

825	 I

8250
8250	 101-009-03



2.840:600$000

12:0003000 2.852:6008000

20:0008000	 2.872:6008000

DIscRI MINA cA0

Efetiva

DESPESAS DIVEIISAS
13 - FOrça, luz e dgua

Encargos Diversos
Diversos

DESPESAS IMVERSAS

10 - Eventuais

Para 288 delegados de	 1728008000

Para despesas diversas 	 oo 000
licia, a	 600$000

54 - Aluguéis de prédios
Aluguel de prédlos para as

Delegacias Regionals

10— GUARDA CIVIL
Seguranca PzThlica e As-

sisténcia Social
Assistência Policial
IESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo101-010--03 II	

I MOdioo	 12:0008000
1 Dentista de 1.6 classe .	 12:000$000
I Intendente	 9:600$000
1 Chefe de Seccao . . .	 14:400$000
3 Segundos oficiais, a . 	 9:600$000	 28:800$000
4 Terceiros oficiais, a .	 7:200$000	 29:800$000
1 Porteiro de 1. classe .	 4 :800$000
0 Chefes de DivisSo do Cor-

	

po do Guardas, a . . 	 7:00$000	 43:200$000
13 Fiscais de 1. a classe a, .	 6:000$000	 78:0008000
26 Fiscais do 2. classe, a	 4:800$000	 124 :800$000

	

200 Guardas do 1. a ciasse, a	 3:600$000	 720:000$000

	

300 Guardas de 2. K ciasae, a	 3:240$000	 972:000$000

	

250 Guardas do 3•$ class, a	 3:000$000	 750:000$000
QUADRO SUPLEMENTAR

	

4 Auxiliares de Escrita, a	 4:0203000	 18:480$000	
2 4800$0002 Dactilógrafos, a	 .. . .	 3:960$000	 7:920$000

101-010-07 I 7 - Gratificaçoes
Ao Superintendente . . 	 4:8008000
AG Inspetor Geral . .	 3:6008000
Ao Sub-Inspetor . . .	 1:200$000
Ao Intendente, Para que..
brasI :2003000

Por substitulçOes regula..
mentares	 5:0008000	 15:80018000

DESPESAS DIVERSAS	 -

11 - Transportes101-010--11 I

Para dspesas de trans-
portes........

Encargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS
10 - Euen!uaisI 101-010-10

Para diversas deapesas
eventual* .. .... ....

- 201 -

DESPE SA

MutacOes Patrimonfais 	 Totals

	

10:000$000
	

833:2108000

I.
222:8003000

	

25:000$000
	

247:800$000 J	 1.081:0008000

CODIGOS

Local

101-009---10

101-009-54

101-010



10:0008000
	 623:860!OOU

14 :4000000
10 :8000000

10 :8000000
43:2001000
10:8000000
32 :4000000

10 :800$000

10:800$000
10 :8008000
10 :800000

10:800$000

1O:800$000

607:8608000 I

3:600$000

5:400$000
4:200$000
3:6008000
3:240$000
3:000$000

4:620$000

14:4008000
10:8008000

3:6008000
7:2008000
6:0008000

32:4008000
37:8008000

126:0008000
145:860$000
210:0008000

13:8608000

- 202 -

cooicio S
DIscRIMINAcA0

Padr3o	 Local

01-011 1111 - SERVICO ESTA-

101-012

DUAL DO TRAN-
SITO

Segurança Piblica 'e As-
sisténcia Social

Serviços de Ins-
pecção

PESSOAL FIXO
3 - Pessoat Efetivo

I Cfrefe de aecc8o .
3 Praticantes, a
I Porteiro do 2. classe
I Inspetor Geral .
I Sub_Inspetor Geral
6 Inspetores, a ......
9 Fiscais motociclistas, a

35 -Fiscais de 1. classe, a
45 Fiscais de 2. a classe, a
70 Fiscais do 3. classe, a
QUADRO SUPLEMENTAR
3 Escriturários, a .

DESPESAS DIVERSAS
13 - FOrça, luz e ogua

Inclusive lluminaca-o e re-
paros do apareihos sO-
naleiros .......

12 - DEPARTAMENTO
DE ASSISTENCIA

POLICIAL E ME-
DICINA LEGAL

Seguranca Pithlica e As-
sisténcia Social

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO
3 - Pesso.d Efetito

I	 Diretor............
I Medico Secretárlo
I Medico Chefe dos Serviços

Internos .......
4CirurgiOes, a ......
1 Medico .........

3 Mldcos Legistas, a
MI	 &lico Legista Toxicolo

gista ............
I Medico Chefe do Lalsora-

tórlo ............
1 MedIco Residente .
1 Quimico Toxicologista

- 203 -

DES PESA

Efetiva
	 MutacOeS PatrimoflialS	 Totals

826

8260
8260	 101-011-0311

8264
8264
	 101-.-011--13 II

82

827

8270
8270
	 101-012-03 I



— 204 —	 - 205 -

CODIGOS
DESPESA

Padrao I	 Local
	 Dl S C R I M INAcAo

Efetiva
	

MutaçOes patrimonlals
	

Totals

8270

8270

8274
8274
8274

811

890

8994

8994

89

824

8240

8240

82401

I Auxiliar de Quirnico To-
xicologista	 4:2008000I Econômo de 3. classe	 4:200$002 Eiifcrinejros de 2.a clas-

	

Se, a ............4:200$000	 8:400$0002 Enfermeiros de 3. alas-

	

Se, a ..........3:000$000	 0 :000u00I Praticante	 3 :0008000
2 Auxiliares AcadOmicos, a	 4:200$000	 8 :4000004 Telefonistas, a	 3:600$000	 24: 1001000I Portiro de 1 . a ciasse . .	 4 :800$0003 Serventes de I. classe, a 	 3:000$000	 9:0001000I Servente de In classe	 .	 I :000$0033 Serventes de 4. n classe, a	 1:5008000	 4:00$0002 Ajudantes de Necropsia, a 	 3:600000	 7:2008000

Q UADRO SUPLEMENTAR
I Protocolista_Arquivjsta	 3 :l(;)$000I Dactilógrafo	 -	 3 :960$000

101-012-04	 4 - Pessoal contratado
I Cozinheiro ..........

101-012-07	 7 - Gratificaçes
Por substituiçoes regula.

mentares

DESPESAS DIVERSAS	 —
101-012-13	 13 - Fárça, luz e água
101-012-28 28 - Tratamento lzospitaar

Erzcargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVEIISAS
101-1)12-10	 10 - Eventuajs

Para diversas despesaB
eventuais	 -

101-01:1	 13 - CASAS DE COR-
RECAO

Segurança Poblica e As-
sistén c/a Social

Assistêncja Policial
PESSOAL FIXO

101-013.-03 3 - Pessoal Efetivo
I Admjntstrador	 8:40080001 Ajudante d0 Administra-

dor	 4:200$000

101-013-47 7 -. GratificaçOes
Ao MI8ICO	 2:400$000
Por Substituiçoes regulamen-

tares	 3:6008000

DESPESAS DIVERSAS
101--013-13 13 - FOrça, lux e âgua

8244
244

250:0208000

1:3208000

1:1008000	 252:8408000

5:0008000
36:0008000	 41:000$000	 293:8408000 I

	40:0008000
	

333:840800e

12:600$000

6:0001000	 18:6008

	

5:6008
	 24:2008000



- 206 -
	 207 -

CODIGOS

DlSCRlM1AcAo
Padr8o	 Local

89	 Ericargos Diversos
899	 Diversos
8994	 DESPESAS DIVEBSAS
8994	 101-013-10 10 - Euentuai3

Para diversas despesas
eventuais .......

101-014	 14 - PHTSñF.S

D E S P E S A

Efetiva	 MutaçOes Patrimonlats	 Totais

16:900$000	 41:100$000

82

824

8240
8240

8240

8240

8240

8243
8248
8243

8244
8244
8244

89

899

8994
8994

8994

Segurança PiThlica e As-
sisléncia Social

Assistência Policial
PESSOAL FIXO

101-014---03 3 - Pessoal Efetivo
1 Carceceiro da Cadel. de

J. de Fora	 4:20000c284 Carceceiros de Cadeias do
Estado, a ..........I :320900	 374 :8808000

QUADRO SUPLEMENTAR
I Carcereiro da Cadela de

Barbacena	 3:960800$	 381:0408000

101-014--07 7 - Gratificaçoes
A medicos contratados • 	 24:0008000

101-014-08 8 - Didrias e ajuda de custo
Diárias Para lnspeccao

de cadeias	 10:0008200
101-014-09 9 - Adicionais

Para urn carcerejro de Ca-
deja	 1328000	 417:1728000

MATERIAL DR CONSUMO

101-014-26 2 - Medicamentos	 :000$00O
101-014-27 27 - Vestuário e Aiimenlacdo

AlimentaçAo a presos ..	 897:0008000	 922:0008000
DESPESAS DIVERSAS

101-014-26 29 - Funerais	 5:0001000
101-014-13 13 - FOrça, luz e dgua

Para os quartels dos des-
tacamentos	 35:0008000

Para as prisOes	 -	 95:000$00	 130:0008000	 135:0008000

Encargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS
101-014-10 10 - Euentuais

Para diversas despesas
eventuais	 -	 100:0008000

101-014-54 54 - Aluguéis de prêd'tos
Para os quarteis dos des-

tacamentos	 240:000$000

1.474:1728000 I

340:0008000 I
	

1814:1728900



- 208

Dl scRIMINAcA0

15 - PENITENCIARIA
AGRICOLA DE
NEVES

Scgurança Pblica e As.
sistéricia Social

Assistencia Policial
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
I	 Diretor ............

7 - Gratificaçôes
Ao Diretor ..........

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal Co,itratado
Para pagamento de pes-

soal, inclusive salários
de detentos, ate que

	

seja regulamentado 0	 -
respectivo quadro

16 - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
ESTATISTICA

Administraçao Geral
Servicos Técnicos

e Especializados
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

1 Diretor	 26:
6 Assistentes Tlcnicos,	 . a	 18-.000$00,)	 108
6 Sub-Assistentes, Técnicos

a ..............	 .

	

.15:600$000	 93,o Auxlliares Técuicos, a	 12:000$000	 72:
6 Apuradores de 1.	 clas-

	

Se, a..............10:800000	 64:
6 Apuradores de 2. classe,

	

a ................9:600$000	 57:
6 Apuradores de 3. classe,

	

a8:400$000	 50:
3 Cartógrafos, a	 12:000$000	 Sf,:
I Cartografo Auxiliar .. .. 	 0:

15 Estatisticos aux.	 de 1.

	

classe, a ..........7:200$000	 108:
20 Estattsticos aux. de	 2.

	

classe, a ..........6:000$000	 120:

15 Estatisticos	 Aux de 3.

	

classe, a..........4:800$600	 72:
10 Estatlsticos Aux	 -de 4.

	

classe, a ............8:600$000	 36:
2 Redatores de Publicidacle,

	

a ................15:6008000	 31:

CODIGOS

PadrAo I	 Local

101-015

82

824

8240

8240
	

101-015-03

8240
	

101-015-07

8241
8241
	

101-015--04

101—Oi 6

- 209 -

DES P ESA

Eletiva
	 MutaçOes Patrimonlals

	
Totals

37:2008000

12:0008000
	

49:2008000 I

	330:0008000 I	 379:2008004

80

807

8070

8070
	

101-016--03

,14



30:000800 0 1.589:9208000

pr-

- 210 -	
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CODIGOS
D E S P E S A

Padr8o I	 IA)Ct1
	 DISCRIMINAcAO

MufaçOes Patrimonials
	

Totais

8070	 101- -II 1-17

807i	 tIll

8071
8071	 161—OlI;—I

8074
8074	 101-0111-11

8074	 101-016-12
8074	 101_016_1:l

89

899

8994
8994	 101-1116—I0

101-617

82

824

8240
8249	 101-017-03

2 lnpetores de Estatistica,
a	 ...............10:560$000	 21:120$000

I Porleiro de 1.	 classe ..	 4 :000$059
I]	 6 Serventes de 1. classe, a 	 3:000$000	 IS :000$000

7 - Gratificac1es
Por siibstiIuicoes regula-

wentares

14 - Dhlrias e ajuda de custo
A tuncionários cm	 via-
gem............

PESSOAL VARIAVEL
I - Pessoal Contratado

Agentes itinerantes encar-
regados de coletas de
dados estalislicos .

Pessoat das Ouicinas Gra-
ficas	 ............

Pes:;oal de apuraçOo me-
-cânica	 ..........

Para execuçao (Ic serviços
especials (art. 6.°, pa-
rlgrafo itnico, n. IV do
dec. 1.827, de 10161939)

DESPESAS 1)IVERSAS

11 - Transportes
Para	 funcionérios	 em

viagem a serviço

12 - Seruiços IIolIeri/li
- Fdrça, luz e dgua

Encargos Diversos

I)iversos
DESPESAS DIVERSAS

11) - Evcnluais
Para diversas despesas
evrntuais ..........

17 - MAN1COMJO JU-
DICIARIO DE
BARBACENA

('gurança Püblica e As-
sisténcia Social

Assistência Policial
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetiao
1 Diretor em comisslo . 	 15A',00$000
2 Medicos	 Alienistas, a .	 10:800$000	 21 :100$000
I Radiologista	 10:1008000
1 Primeiro	 Escriturário . .	 8:1 10$000
I Terceiro Escriturário	 . .	 4:800$000
1 Econômo Almoxarife	 ..	 10 :808$00u

929 : 52 01000

20:0008000

	

48:80056000	 997:5208000

86:4U00000

70:0005000

120:0008000

	

20:000$000	 296:400$000

8:0008000
250:000$000

	

6:0008000	 266:0008000
	 I	 1,556:9208000
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101-017--04 II8240

DISCRIMINAçAO

I FarmacOutico de 2. clas-

Me2 Enfermeiros de 2 '-* clas-

	

Be, a .............. 4 :200$000	 8:4001
2 Enfermelras de 2. clas-

	

se, a ..............4 :200$000	 8:4001
2 Serventes de 4. classe, a 	 1:500$000	 3 :000

4 - Pessoal Contratado
QUADRO SUPLEMENTAR
2 Inspetores, a ........2 :100$000	 4:200

16 Guardas, a ........1 :740$000	 27:840
1 Cozinheiro	 2:160
I Ajudante de cozinheiro 	 I :38O
I Copeiro	 960
2 Costureiros, a ........I :920$000	 3:840
1 Eletricista	 3:360
1 Foguista	 2 :648
I Jardineiro	 2:610
1 Porteiro	 5:280
I Continno	 3:960
1 Zelador de Gabinetes ..	 3:96N

DESPESAS DIVERSAS
[3 - Fórça, Iuz e aqua

Ericargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS
10 -.- Ev'entuais

Para diversas despesas
eventuais ..........

18 - FORA POLICIAL
Segurança Pgblica e As-

sisténcia Social
Fôrças de Terra
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efettuo
4 Coroneis, sendo urn em

disponihilidade, a . .	 30:000$000	 120:000
19 Tenentes Coroneis, sendo

urn em disponibilidade, a	 24:000$000	 456:008
32 Majores, a	 18:000$000,,	 576:000
91 CapitSes, a	 14:400$000	 1.310:400

105 Priniciros Tenentes, a	 10:800$000	 1.134:0W
106 Segundos Tenentes, a .	 9:000$000	 954:0W,
60 Aspirantes, a ........7 :2 00$000	 432:008
1 Segundo Tenente honorá-

rio contabilista do S. S.,
inclusive 10% do dec.-
lei 508, de 21101939 . . 	 7:928

4 Enfermeiros práticos de
farmOcia, inclusive 10 %
do decreto-lei 508 de

	

210939, a .......3:960$000	 15:848
I Enfermeiro da sala de

cirurgia, Inclusive 10%
do dec-lel n. 508, de
20110939	 5:2801

CODIcIOS

Padrao I	 Local

8244
8244	 101-017--13
89

899

8994
8994	 101-017-10

101 —018

82

821

8210
8210	 101-018-03
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CODIGOS
	 DES P ESA

Padr5o I	 Local

	 DISCRIMINAcAO	
MulaçOes Patrimonials 	 1	

Totals

4 FuncionSrios da Seccão
de Datilografia do E. Id.,
inclusive 10 % do dec.-
lei n. 508, a ........

4 - Pessoat Contratado
I Capitão chefe do Labora-

tório de pesquizas clini-
cas,	 inclusive 10 % do
dec.-lei	 n. 508, de
2 1 10 1 939	 ............

I Prirneiro Tenente Inslru-
br de armas automáti-

cas	 ..............
I Segundo Tenente Veteri-

nário ............
1 Segundo Tenente honorá-

rário arineiro, inclusive
10 % do dec.-lei n. 508,
de 2 1 10 1 939 ........

1 Segundo Tenente honorá-
rio, rnestre de oficina de
alfaiate, idem ......

I Cortador da mesma ofici-
no, idern ..........

2 Funcionários do SeccSo de
Dactilografia, do E. Id.,
idem, a	 ..........

I Cotitahilista do Caixa Be-
ne.ficente, ideun ......

1 Dentista do 2.° B. C. M.
(verba all 20191941)

INSTrruTo PROPEDEUTICO

1 Tenente Coronel honorâ-
rio, direlor do I. P.

7 Capitaes honorIrios, pro-
fessores, inclusive 10 %
do dec.-lei 508, de .
2 1 10 1 939 , a	 ........

I Capitlo honorlrio, secre-
tlrio ticnico, idem .

5 - Soldos
24 Sargentos Ajudantes, a

130 Primeiros Sargentos, a
320 Segundos Sargentos, a
585 Terceiros Sargentos, a

1.141 Prinieiros Cabos, a
364 Segundos Cabos, a

4.702	 Soldados, a ..........
98 Misicos de 1' classe, a
67 Müsftos ci, 2. classe, a

107 MUsicos de 3. classe, a
129 Corneteiros-Tainboristas, a

6 - Elapas
360 de 8$000 elilrios para.

1.059 inferiores c 272
rnüsicos e 5$000 dilrios
para 1.141 primeiros Ca-
has, 364 segundos cabos,
129 corneteiros - tambo-
rists.s e 4.702 soldados

8210 I 101-018-01

8210 I 101-018-05

8210 I 101-018-06

	

3:9608000	 15
	

5. .L.	 :-:, U'

11:

10:

9:

5:9.

7 :2'

5:2

	

3:960$000	 7:9

7:9

4:3

15:6

	

11:22 0$000	 78:5

	

11:2
	

175. ,:$UU(

	

2:520$000	 60:4

	

2:1 60$000	 280:8

	

1:800$009	 576:0

	

1:440$000	 842:4

	

1:14Il000	 1.300:7

	

96 0$000	 349:4

	

780$000	 3.667:5

	

2:1 60$000	 211:6

	

1:800$000	 120:6

	

1 : 440$000	 154:0

	

8888000	 114:5
	

7 .678:ILOUU0

15.238:0806000



CODIGOS

Padrao	 Local

8210 1 101-016-

- 216

DISCRIMINAçA0

Efetiva

7 - Grafificaoes
Para 0 ajudante de Or-
dens do Governador ..12:000$000

Para o Comandante Ge-
rat, Chefe e Sub-Chefe
do F. M., Comandantes
de unidades, chefes de
Serviços e Diretor do
H. M	 111:000$000

Para os medicos dos bata-
IhOes da Capital, 2.° e
4.° B. C...........16:800$000

Para o Diretor Técnico
do C. E. F.........2:400$000

Para 13 Atmoxarifes Pa-
gadores ..........6:2405000

De $600 diários a pracas
reengajadas ........1.150:0005000

A praças em tthnsito . . . 	 240:000$000
Substituicoes ........no :000$000
Aos assistentes militare

do Governador, do Se-
cretârio do Interior, do
Coniandante Geral, do
Chefe de Policia e ao
Chefe do Gabinete do
Coniaridante Geral .. ..	 56:800$000

Aos instrutores do D. I.,
sendo 6 oficiais a
1:800$000 e 8 sargentos
a 960$000	 18:480$000

Para 7 sargentos monito-
res das Unidades do In-
terior, a ..... .....7205000	 5:040$000

Autas suplementares ..	 15:000$000
A Membros da Missão Ins-

trutora	 99:600$000
Para ocorrer despesas corn

elementos da FSrça P0-
ficial matriculados na
Escola de Educaçao F!-
sica do Exérito Naclo-
flat	 33:500$000	 1.876:8601000Para todo o servlcu

8 - Did.ria, e Ajuda de Custo

4 oficials em diligncias
do serviço PUblico Mi-
litar ............

9 - Adiejon at.,
2 Tenenteg Coronets, fr4s

majores, urn capitäo,
trOs primeiros tenentes e
urn segundo tenente

PESSOAL VARIAVEL
18	 Salários

Para pagamento a costu-
reiras e alfaiates .. ..	 -

DESPESAS DIVERSAS
11 - Transporte.,

Para todo o servlço

8210
	

101-018—OS II

8210
	

101-018--09 II

1211
8211
	

101-018-1811

8214
8214
	

101-018-1111

- 217 -

DESPESA

MutacOes patrimonlais
	

Totals

170:0001000

15:7801000 I 30.181:8655300

140:0005000

1.000:0001000
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- 219 -

DISCRIMINAcAO

13 - Fça, to: e aqua
Para as unidades e quar-

LOis dos desacarncntos
21 - Remonta 1c Anirnais
78 - Tra!ausento llospitalar
29 - Funerais

Encarqos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVEIOSAS

00 - Eventuals
Para despesas de pronto

pagamento, conscrvaçSo
de linhas de tiro, ago)-
sieSo do medalhas miii-
tares, aquisirSo de diver-
SOS arligos para o D. I.,
COrr(snofldOIle j a postal e
telegrAlira das tinidades
e (luartOis dos destaca-
10(11)05 (' outras despe-
sas eventunis ......

54 - AIUqUOIS de prOdios
66 - A!uquOis de pastos

10 - CORPO DE BOM-
BEIROS

Segurwora PoThlieci e As-
sistencia Social

Fôrças de Terra
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efeliuo
i'r nente coronel
I	 Major ...........
4 CapilOes (inclusive Capi-

tOo Medico), a .....
5 P1011 OS Ten entes,a - -

13	 Sc't rObS lCflelll(S,fl.

5 - Soldos
2 S11u-u us ajudantes (iii-

-	 ((110-Ire dr lila-
slie) ............

10 Prirneiros Sargentos, a
14 Segundos Sargentos, a
21 Terceiros Sargeulos, a
41	 Cahos, a ..........
9 Mitsicos de 3a cbasse, a
6 Müsicos de 2. R classe, a

10 Mlsiros de 3. classe, a
LI	 (:ouLI tos, a ........
6 Tamborislas, a ........

150	 Soldados, 11 ..........

)DI GOS

	

Padr5c
	 Local

	8211
	

Lu I—I

	

8214
	

101 --Lf

	

8214
	

1111	 I

	

8214
	

1111

89

899

8994

	

8994
	

1(11— II

8994
	

101—019--5 I

8994
	

101-018-6U

101-013

82

821

8210

8210
	

101 —019

8210
	

101-0111-05

DESPES A

Mutaçles PatrimonlaiS
	 Totals

60:0008000

20:000$000
80:0008000
15:000$000
	

175:0008000
	 31.496:3658300

245:0008000
20:0008000

5:0008000
	 270:0008000 1	 31.766:3658300

24
18

57
54

117	 270:0)05(100

1,4:400$000
10:800)1000

9 :OOliOOfl()

	

2:520$000	 5:04

	

2:160)1000	 21:8

	

1:800$000	 25:2

	

1:440$000	 37:4

	

1:140)1000	 40:74

	

2:160$000	 19:44

	

1:800)1000	 111:800

	

1:440$000	 14:40

	

888)1000	 7:1

	

888)1000	 5:32

	

780)1009	 117:000	 310:0(2$00[



Efetiva

6 - Etapas
360 de 8$000 diários pars

inferiores C 25 mci-
sicos e 360 de 5$000
diários Para 41 cabos,
8 corneteiros, 6 tambo-
ristas e 150 soldados ..	 590:760$000

7 - Gratificaçdes
Para 0 Comandante e

transporte medico ..	 8:100$001
Para urn Contador	 480$000
Do 960$000 a 3 segundos

sargentos monitores de
cultura fisica e de born-
beiros2 :880$00$

De $600 diários a 215
praças reengajadas e 10
bombeiros do 1. classe
e do $400 diários a 10
bombeiros do 2. classe,
de $200 diários a 10
bombeiros de 3. classe
e de $500 diários a 20
empregados de oficinas	 54 :360$000

Suhstituicoes (art. 111, do
Reg)	 4:000$000

A praças em trânsito (art.
122 do Reg.) a 2$000	 71:120$000
diários	 1:000$090

8 -- Didrias e Auda do Cusfo
A oficiais em diligencias	 1:0008000

9 - Acjicionajs	
2:4008000	 1.245:9728000Para urn tenente coronel 

DESPESAS DIVERSAS	
2:0008000

13-- FOrça, fizz e dgnt	
5:000$000

28 - Tratamento Ilospitalar 	
1:0003000	 8:0008000

29 - Funerajs

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Euentuais

Para diversas despcsas
eventuais ..........

54 - Aluguèis de prédlos

20 - JUSTIA DE SE-
GUNDA INS-
TANCIA	 I

Administraçao Geral

Judiciário
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
17 Desembargadores, a .. ..	 49:200$000	 836:400$00#
1 Secrelârjo ........ ..	 16 :800000

CODIGOS

Padrao	 Local

8210	 101—J19-

8210
	

101-019-07 I

8210
	

101-019-08

8220
	

101-019-09

8214

8214
	

101-019-13
8214
	

101-019--28
8214
	

101-019-29

89

899
8994
8994
	

101-019--b

8994
	

101-019-54

101-020

80

801

8010
8010
	

101-020-03 I

- 221 -

DES PESA

MutacOes Patrlmoniazs
	

Totals
DISCRIMINAçAO

20:2008000
12: 0008000

C

1.253:9728000 I

32:2808000 I
	

1.286;170OO



- 222 -	 - 223

1)ISCRIMINAçA0

2 Chefes de SeccSo, 'a 	 14:400$000	 28 :800$000
2 Amanuenses, a........	 7:200$000	 14 :400$000
4 Dactilografos, a	 6:000$000	 24 :000$000
I Praticante	 3 :600000
1 BiblioLecário	 I0:800$000
I Arquivista	 7 :200$000
3 EscrivSes, a	 14:400$000	 43 :200$000
3 Escreventes, a ........6 :000$000	 18 :000$000
3 Auxiliarc's, a ........3:600$000	 10:800$000
I Porteiro de 1. classe	 4 :800$000
2 Ofieiais de justica, a	 6:000$000	 12 :0008000
I Continuo	 3:(;0(,,,000
I Servente de 1. classe	 3 :000$000
2 Serventes de 2. classe, a	 2:400$000	 4 :800$000
I Motorista de 1. classe .. 	 6 :60U00O
1 Motorista de 2.	 classe

	

(condutor de mala) .. 	 5 :400$000
I Ajudante de motorista .. 	 3 :600000

QUADRO SUPLEMENTAR

I Elelricista	 3:360$000

9 - Adicionajs
Para 4 dcsembargadores,

de acôrdo corn o artigo
197, do decrcto-lei 667,
de 14131940	 ........

DESPESAS DIVEIISAS

13 - FOrça, Luz e Ayua

Enct'irgos Divt';-so.

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

I ) - Evenluais
Para	 divcrsas dcsprsas

eventuals ..........

21 -- JUSTIA DE PRI-
MEIRA INS-
1' A N C IA

Adminislração (icral

Judiciário
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
	17 Juizes de 4' eiit-ficia, a	 32:8f)8$000	 357 :736$000

16 ,Tulzes de Dirril,, de L

	

entrãncia, a .......22 :968$000	 367 :480$000
57 .Juizes de Direito de 2.

	

entrSneia, a ........16:080$000	 916:5130$000
71 Juices (li	 1)ireito de I.

	entrOncia..........13 : 800$000	 970 :800$000
4 Juices Municipais da Ca-

	

pita!, de 4. entrSncia, a	 14:400$000	 57 :600$000
9 .lutzes Municipais, nas se-

des das dmnmais cornarcas
de 4. entrOricia, a	 10:800$000	 97 :200$000

C ODIQOS

Padrao I	 Local

101-020-09

101-020--I 3

101-020--10

101-021

101-4)21.--02

DESPES A

Etetiva	 utacOes Patrlmon1
	

Totais

1,061:1808000

19: 680888))
	

1.080:840$000

	

1:000$006t	 1.3)01:84051)00	 -.

	

50:0008)10()0	 1.131:8405000

-5-



- 224 -
	 - 225 -

	

CODIGOS
	

DES PESA

D IS C R 1 MINA c A o

adr&o	 Local
	 Eletiva	 MutacOes Patrimoniais 	 Totals

16 Julzes Municipals em sede
de comarcas de 3.' en-
trância, a ........

47 Julzes Municipals em ter-
mos anexos, a .

I EscrivAo privativo dos
Feitos da Fazenda Pu-
blica ............

I Escrivão privativo do Jut-
zo Criminal da Capital

I EscrivSo do Juiz do Meno-
res ..............

12 Escrivãe.s do Crime em ter-
mos-sedes do comarcas

de 4.' entrância, a
16 Escrivñe.s do Crime em ter-

mos-sedes de comarcas
de 3. entrância, a

128 Escrivñes do Crime em
termos-sedes do comarcas
etc 1.' e 2. eiitrâncias, a

47 Escrivaes do Crime em ter-
mos anexos, a ......

3 Escreventes Juramentados, a

I Oficial do Justica do Juizo
de Menores .........

6 Oficiais do Justiça priva-.
tivos dos Feitos eta Fa-
zenda, a ..........

5 Oficiais de Justica para o
serviço criminal, na 00-
marca de Beth Horizonte,
a..............

I Portejro de 1. classe

3 Serventes de 2. classc, a

4 Julzes Municipals em dis-
ponibilidade remunera-
da, por motivo de su-
pressão dos respectivos
cargos (decreto-lei 39,
de 3I11938), Is razSo do
7:200$000 anuais, sendo:
I ate 24 1 1 ; 1 ate 312; 1
ate 14 1 9 e I ate 2719, tu-
do no corrente ano

1 Juiz Municipal em dispo-
nibilidade remunerada,
por niolivo da elevaçao
do respectivo tCrmo a
eategoria de comarca do
1. a entrncia (dec.-lei
148, de 17112138) Is razCo
dc 7:920$000, annals ate
7 de agosto de 1911

I EscrivIso do crime do têr-
mo do Tiradentes, dipo-
nibilidade rniunerada,
por Inotivo de supressão
do respectivo cargo (Dec.
lei 148, de 171121938)
durante todo o ano

	

9:600$000	 153:

	

8:400$000	 394:

7:

7:

5:

	

7:200$000	 86:

	

4:92 0$000	 78:

	

4:200$000	 537:

	

3:600$000	 169:

	

2:4 00$000	 7:

2:

	

2:040$000	 12:

	

2:640$000	 13:

4:

	

2:400$000	 7:

11

4

3

15

Aim
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- 227 -

CODIGOs

PadrAo	 Local 11	 DISCRIMINAcAO

I Eserivno do Sorriço e do
Al j slajn0nto Eleitoral do
tOrmo de Jiiiz do Fora,
cm disporlihilidade par
mofivo do supreosSo da
Justiça Eleitoral .....

101-021 01 7 - Gratifjcaçoes
De 300$00l) mensais aos

juizes das varas Crimi-
nals e so jniz do Meno-
res -da Comarca do Belo
Horizonte, e ao jUlz do
Direifo da Vara Crimi-
nal da cornarca do Julz
de Fora.

101-021—OS 8 - 
Djdj'jas e Ajuda de Custo

Aos Juizes de Direjto e
aos Juizes Municipals,
quando nomeados, remo-
vidos on promovjdos

Aos Jijizes de Direito, par
sessbo dc Jun quo presi-
dirom nos termos que
nbo sejarn os da sede (10
suas comarcas, hens
como aos que forem a
outra, ceo substituiçao,
par falta on impedimen_
to do respectjvo Juiz, e
aos que tiverem de se
transporfar a Capital pa-
re, conso substitutog, to-
mar assento flO Tribunal
de Apelacao, a	 850$000Aos JuIzs do Direito co-
MO indenizaçao do des-
pesas do transportes,
fibs casas acilna e aos
Juizos i!Iunicipais dos
terinos anexos, quando
livereni do so transpor
tar a sede da coonarca
pars, cm substituiçao,
por falta ou impcdimen_
menlo do respectjvo
,Tuiz, exercej- o cargo do
Juiz de Direjto ......

	

101-021-09 9	 Ad1cjoaj3

Para 11 Julzcs de Direito,
scndo 2 do 4 entrn-
cia, 6 do 3. entrOncia,
2	 de	 2. 1 entrincia,
I do 1." entrbncja C 1
Juiz Municipal do 3. en-
trâmcla ...........

Para 3 escnivbes do crime,
sendo 1 ens têrmo-sede
do comarca do 4. a en-
traricia, I em ttrmo-sede
de coiflarca de 2. en-
trincja e I em tOrmo-
sede do comarea de 1.
entrAncja .........

8O14

8010

8010 I

DESPESA

Efettva	 MutacOes Patrimonjals	 Totais

6 :000$000

15:400$000

50:000$000

45 :00O

25:000$000	
120:00O000 I

25:898$400

1 :560$000	
27:458$4011	 4.652:222400 II

A k.



I

200:000$000

  30:0008000

0:0(101000

21:0008000

-228-

CODIQOS

-	 DIscRIMINAcA0

'adrao	 Local

101-021-35

101-021-27

101-021-12

101-021-62

18:000800(1
9:6008000

14:4
6:0008000

PESSOAL VARIAVEL

3 - Custas Crime
Para ratejo entre funclo-

nários do fóro nos pro-
cessos em que decair a
Justice PUblica .....

Idem, idem, a Juizes mu-
nicipais ..........-

MATERIAL DE CONSIJMO
27 - Ves(uário e alirncnlaçdo

Refeicao aos membros do
Tribunal do Juri,	 na
Capital ..........

DESPESAS DIVERSAS
13 - Fdrça, Luz a Agua

Para o Palácio de Justlça
(1. Iustância) ao Jul-
zo de Menores e fóruns
do interior do Estado

62 - Expediente
Expedlente para o Tribu-

nal do Jun.........

Encargos Divei'sos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS

10 - Evenluais
Para limpeza, asscio e

higiene nos fóruns do
interior do Estado

54 - AluguOis de prédios
Para o Juizo -de Menores,

em Belo Horizonte e
fóruus do interior do Es-
tado	 ............

22-- JUSTIA MIL1TAR
Scgurança Pith/lea e As-

sislênciu Social
Serviços Técnicos

e Especializados
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal E[etivo
I Auditor ............
1 Promotor ..........
I Advogadc ...........
1 EscrirSo ...........

Encw'gos Diversos
Diversos

1)ESPESAS DIVERSAS

10 - Euentuu(s
Para	 diversas despesas

eventuais ..........

Totals

I	 4.914:222$400 I

I	 50:600$000

48:0(05000

- 15:0005000

101-021-10

101-021-54

101 -422

82

827

8270
8270	 101-022-03

89

899

8994
8994	 101-022--10

- 229 -

DEEPEHA

'tiva MLht .tcoes patrImonia

230:0008000

5:0008000

27:0008000

2:0008000

48:6008000 4.964:82401

63:000IOt



49:2008000
24:6008000

18:0008000
18:0008000

14:4008000

43:200$000

96:000$000

134:4008000

410:400$000

468:6008000
9:600$000
7:200$000
6:0005000
3:000801(0

7:920$000

10:0(108010

15:000$000

1.311:1208000

25:0008000

- 230 -	 - 231 -

D I S CR1 M I N A ç A 0

23 - MJNISTiRIO PU-
BLICO

Aclministraçao Geral

Ju diciário
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
I Pro curador Gera] ......
I Sub-Procurador .......
I Auxiliar Juridico da Pro-

curadoria Geral ......
I Curador de Menore
I Curador de Orfäos Ausen-

tes e Massas Falidas
3 Promotores de Justica de

comarca de 4. entrân-

	

cia - Capital, a . ..	 14:400$000
10 Promotores do Justiça das

comarcas de 4. entrân-
cia, a ............9:600$000

16 Prom of ores de Justica das
comarcas de 3. a entrân-
cia, a ............8:400$000

57 Promotores de Justiça das
comarcas de 2. entrân-
cm, a ...........7:2005000

71 Proniotores de Justica das
cemarcas de 1. entthn-
CP1..............6:6005000

I Segundo oficial .......
I Terceiro oficial ........
IQuarto oficial ........
I
	

Continuo ............

QUADRO SUPLEMENTAR
2 Auxiliares de Procuradoria

Geral, a ..........3:9O$000
7 - Gratificaçdes

Aos Promotores de Justiça
pela inspecc8o de livrs

de registro civil nos dis-
tritos de Paz ........

Para stibstituiçôes regula-
mentare.s para todo 0
Minjstérjo Pñblico

8 - Didrias e A judo de Custo
Aos Promotores de Jug

-tica, quanclo em dill-
gOncia fora do tOrmo, no
desempenho de comissOes
de quo forem imcumbi-
dos pelo GovOrno e Pro-

	

curadoria Geral, a ..	 20$000
Ao Procurador Geral	 e

Sub-Procuraclor (40$000)
ao auxiliar juridico d
l'rocuradorja Gem!
(30$000), quando cm ser-
vico fora da sede

.ODlOOS

Padro	 Local

101-02:1

80

801

8010

8010 I
	

101 —023----63 II

8010	 101-023--.07

8010	 101-023-00

DESPESA

Efetiva	 Mufacoes Patrimonials
	

Totals

4:00050(1(1

16:0005000



- 232 -	 - 233 -

COD 11OS

DISCRIMINAcAO
PadrAo	 Local

Aos Promotores de Justi-
ça, quando nomeados on
removidos

Aos Promotores de Just'ça
por aumento de Irahaiho

(250$000) por sessAo de
juri em que ftinciona-
rein nos termos que nOo
sejarn os da sede de suas
conlarcas ..........

Aos Prornotores de Jus-
tica, como indenizaçao
de despesas de trans-
porte poi sessão de JunO
em que funcionarem
no térmo que n0o seja o
da sede de suas co-
marcas ou quando in-
cumhidos de comissão
bra da sede.

8010	 101-023-09 9 - Adicionais
Para urn promotor de jus-
tiça de coniarca de 2.

entrância.

89	 Encargos Diversos
Diversos

8994	 DESPESAS DIVERSAS

8904	 101-023-10 10 - Buentuajs
Para diversas despesas
eventuais ..........

101-024 24 - CONSELHO PE
NITENCIARIO

82	 Seguranca Pzblica e As-
sistência Social

Serviços Diversos de
Segurança Püblica

8250	 PESSOAL FIXO

8250	 101-024-03 3 - Pessoal Efetivo
1 Chefe de SeccSo ......
1 Primeiro oficial ......
3 Drtjcaf, r.........3:000$030
I Porteiro de I. classe

Encargos Diversos
899	 Diversos
8994	 DESPESAS DIVERSAS
8994	 101-024-10 10 - Eventuajs

Para diversas	 despesas
eventuals ..........

D E SPESA

MutacOes Patrimonlais
	 Totals

17:600$000

20:000$000

12:0005000	 69:600$000

	

720$000
	 1.401:440500)) I

1:0000000 I
	

1.407:4408000

14:4008000
11:4005000
10:800$000

4:800$000
	

41:4005060

2:000$000
	

48:4008000



'adrao	 Local

101-023

82

820

8290 11Q1-1J23---1)3
8290

11:40
6:66
6:60
3:60
2 :40
1;80

4:80
4:80
4:80
3:36

4:200$0,00

11:40
6:6(

8 :40

4 :80
3:00
1 :80

6:00
4 :20
3 :96
4 :20
4 :20
3:36

11:4
6:6

4:2
3:6
2:4

10 :.',60$0

2:280ROA 111 158:2808000

- 234 -	 - 235 -

CO DIcIOS

	

	
D E S P E S A

Dl SCRIMINAcAO

5— SEIIVIçOS DE AS-
SISTINCIA A
MENORES

egurança Pblica e As-
sisléncia Social

Assistêncja Social
PESSOAL FIXO

- Pessoal Efelivo
COLA DE REFORMA ALFJIEDO

PiNTO
I	 Diretor ............
I Ecdnomo de 2. classe
I Segundo	 Escriturljrjo
1 Portejro de 2. classe
1 Servcnte de 2. classe
I Servente de 3.a classe

QUADRO SUNPLEMENTAR
I Mestre de alfaiate
I Mestre de carpiriteiro
I Mestre cia sapateiro
I Inspetor ..........

COLA DR PRESERVAcAO LI-
MA DUARTE"

1	 Diretor ............
1 Ecônonio de 2. classe
2 Auxiljarcs de escrita	 de

1.' classe, a ..........
1 Meslre de cultura de 3.'

classe ............
1Porteiro cia 2. classe
I Servente de 3. classe

QUADRO SIJPLEMENTAR
I	 Médico ............
I Chefe de discipilna
1	 Dentista ............
I Professor de mOsica
1	 Hortalejro ..........
1 Inspetor vigilante ......

RIGO DR MENORES "AFONSO
DE MORAlS"

I	 Diretor ............
I Ecdnomo de 2. classe
I Auxiliar de escrjta de 2.'

classe
I Porteiro de 2.' classe
I Servente de 2." classe

QUADRO SUNPLEMENTAR

I Medico do JuLzo de Me-
nores..............

I Dentista ............
1 Guarda noturno ......

Efetiva	 MutacOes Patrimonlais
	

Totals



—237-

DESPESA

Efeliva	 MutaçOes Patrlmonlais	 1	 Totals

- 236 -

'D I  OS

-

	

	 DISCIOIMINAcA0

Local

101-025-0I	 4 - Pcs soal Contratado
QUADRa SUPLEMENTAXI

SCOLA DE REFORMA "ALFREDO
PINTO"

I Professor de Glnástica
I	 Dentista ............
I Sub-Inspetor ........
2 Guardas, a ..........
1 Cozinheiro ..........
I Ajudante de cozinheiro

ESCOLA DE PRESEIIVAçAO "LI-
MA DUARTE"

3 Inspetores Vigilantes, a
I Mestre de Sapateiro
I Mestre de alfalate .
1 Mestre de carpinteiro
I Mestre cia funileiro
3 Guardas, a ..........
I Cozinheiro ..........
1 Ajudanle de cozinheiro
1 Enfermeiro ..........

ABIIIGO DE MENORES "AFONSO
DE MORAlS"

4 Guardas, a ..........

101-.-025.--07	 7 - Grati/3caçOes
ESCOLA DE REFORMA "ALFREDO

PINTO"

A' assistência pedagOgica
- para duas orienta-
doras técnicas do curso
de	 aperfeicoamento

PESSOAL VARIAVEL

101-025-44	 4 - Pessoat Contratado
Empregados internos:
Escola de Reforma Alfre-
do Pinto" ........

Escola	 de	 Preservaço
"Lima Duarte" ......

Abrigo de Menores "Afon-
so de Morals" ......

DESPESAS DIVERSAS
101 -023-13 13	 Fórça, lax e dgua

Para as cluas Escolas ,
0 Abrigo ..........

Eiwurgos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

101-025.--10 10 - Euenluais
Despesas de pronto paga-
mento ...........

Para a Escola de Reforma
"Aifredo Pinto" ......
Para a Escola de Preser-

vação "Lima Duarte"
Para 0 Abrigo de Menores

"Afonso de Morals"

243:2408000

46:560$000

	

14:538$000	 :1)14:1388001) I

27:3243000

20:7453000

24:9003000

	

7:870$000
	

80:839$00
885: 177$000

7 :920l00
2:9600000
2 :7 1;

	2:0408000	 4:690*001
2: l0U$000
1:3900000

	3:360$000	 10 :080*000
4:680*000 I

4:680*000
4 :6S0$000
4:690*000

	

2:760$000	 8:280*000
2 :0 104001
Ti :200*000
I :3800OQ

	

2:040000	 8:160$000	
72:3(;0$000

12:6000008

21:6008000

8:4008000

16:5608000

L



75:0008000

9:20008

1:920$000

422:400$000

9:0005000

18:0005000
14: 400$00;)
11:400300))
9:0)1000110
7:20)3001
3:1110900))
4:919190900

$00))

7:20951100

2:01:9191))

16:81081:00

12:0009000

48:19105000

54:0"05000

84:000300 0

62:4009000

101:08)15001)
18:0005000
5:400$000

12:6003000
4:2)1(15000

239 -

DESPESA

Efeti s'a	 [iutacOes Patrimonials Totals

06:1205000 I

4211:4003000 I

116:1203000- 1)0:0003000

- 238 -

CODIGOS
DISCRIMINAçAO

Local

	

101-026	 2 	 AHQUIVO PUBLI-
Co MINEIHO

Adrninistracao Geral
Seiviços icnicos

e Especializados
PESSOAL FIXO

101-020-0:1 3 - Pessoal Efetivo
I	 Dirotor ............
I Chefe de Seccao
I Prirneiro oficial ......
1 Segundo alicia!
I Terceiro olicia!
I Praticante ..........
I Porteiro de 1. c1ase
2 Serventes de 1.' classe, a

101-026-07 7 - GratificacOes
Ao Diretor ..........
Par substituicoes regula-
mentares ..........

101-026-09 9- Adicionais
Para urn chefe de secco

e urn porteiro ......

Ericargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS
101-1020 10 10 - Eventuals

Para diversas despesas
eventuais ..........

	

101-027	 27 - SERVIO RADIO-
TELEGRAFICO

Adrninistraçäo Geral
Serviços Técnicos

e Especializados
PESSOAL FIXO

101-027-03 3 - Pessoal Efelivo
I Radiotelegrafista chefe
1 Radio telegrafista de 	 1.'

classe ............
5 Radiolelegrafistas de	 2.'

classe, a	 ........
6 Radiotelegrafistas de 3.'

classe, a ..........
10 Radiotelegrafistas de	 4.

classe, a ..........
8 Racliotelegrafistas de	 5.'

classe, a ..........
25 Radio)elegrafistas de 	 8.'

classe, a ..........
5 Estafetas de 1.' classe, a
3 Estafetas de 2. 1 classe, a

QUADRO SUPLEMENTAR
I Chefe de oficina ......
I Empregado de oficina

101-027-08 8 - Didrias e ajuda de cuslo

3:0005000

9:600$000

9:0005000

$ :4005000

7:800$000

4:200$0010
3:600$000
1:800$000
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DES P E SA

Mutac0es Patrlinoniajs 	 T.Efetiva

9:0008000 I 440:400M

355:200$000

2: 0005000 381:2008000

100:0008000
I	 481:2008000 I

I	 6:0008000 I 487:2008000

58.555:8928706

tais

21 0005000 I

•1- 240 -

1) 1 S C H 1 MINA ç A 0

Encargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS

10 - Euentuais
Para diversas despesas

eventuals

28— SERVIO DO CON-
TENCIOSO E DE
CONSULTAS JU-
RIDICAS DO ES-
TADO

Admiriistraçao Geral
Serviços Técnicos

c Especializados
PESSOAL FIXO

2 - Representac3e
Ao Advogado do Estado,

no Rio ..........
Pessoat Efetivo
I Advogado do Estado, no

Rio.. .. .. .. .. .. ..	 48 :000$
1 Advogado Geral do Estado	 36000$
5 Advogados do Estado, a	 24:000$000	 120 :000$
I Auxiliar do Advogado do

Estado	 18:000
IProcurador Fiscal	 24 :000
I Chefe de SeccOo	 14 4001
3 Primeiros oficials, a ..	 11:400$000	 34:200
2 Segundos oficais, a	 9:600$000	 19:200$
3 Terceiros oficiais, a	 7:200$000	 21:600$
2 Quartos oficiais, a	 0:000$000	 12:0008
I Mensageiro	 4:200;
I Contmnuo	 3:600;

7 - Gratificaç9es
Por subslituiçSes regula-

mentares ..........

DESPESAS DIVE1ISAS

55 - Causes da Fazenda
Al

Custas, honordrios de ad-
vogados, despesas de
cartdrio, etc.........

Erteargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSA.S
10 - Eventuats	 :..

Pars dlversaa deipesas
eventuais	 0*

Total da Secretarla dos
1eg6cio3 do Interior ..

CC) oioos

	Pdrao	 Local

89

899

8994

	

8994	 101-027--

101-028

101-028--02 ^j

101-428-03

101 -028-07

101-028-05

101-028-10 I

16

L



12:OOu8000

57:2008000
18:0008000
18:0008000
52:8008000	 126:0008000

24:0008000
11:4008000
9:600$000

12:00030410

18:0001000
9:60090000

14:4008000
6:0008000

138:0003000

57:000$000

79:2008000 I	 136:2003000

48:0008000

-. 242 -
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CODIQOS

Padrào	 Local
	 Dl SCRIMJNAcAO	 DESPESA

Efetiva	 MutacOes Patrimonials	 Totals

SECRETAIRJA DAS FINANcAS
102-029 29 - GABINETE DO

SECRETARIO
80	 Adrninis(racao Geral
804	 Administracao Su-

perior
8040	 PESSOAL FIXO
8040	 102-029--022 - Representacoes

Representaçao do Secre-
tArlo ...............8040	 102-029-03	 3	 Pessoa Efetjvo

1 Socretárjo de Estado
I	 Assisten0 ............
I Chefe de Gabjnete .....
4 Ofjcjajs do Gabinete

.
, a ..	 13:2008000

102-030 30 DEPARTAMENTO
DE ESTUDOS ECO-
NOMICOS E LE-
GISLAcAO FISCAL

80	 Administraçao Geral
807	 Serviços Técnicos

e Especjaljzados
8070	 PESSOAL FIXO
8070	 102-030 3	 3 - Pessoai Efetivo

I Superintendente......
I Primelro oficial ......
I Segundo oficial ......
2 Quartos oficiais, a	 6:000$000

8071	 PESSOAL VAHIAVEL
8071	 102-030-04	 4 - Pess oat Goxitratado

Pessoal etranumerárjo
102-032	 32— SEH viço DOS IM-

POSTOS SOBRE
JMOVEIS

It
Exaçao e Fiscalizacao

Fin anceira
io	 Administraçao Su-

perior
1100	

PESSOAL FIXO
1100	 102-032-03 S - Pessoaj Efetivo

I Chefe de Servlço ......
I Segundo oficial ........
2 Terceiros oficlals, a	 ..	 7:20080001 Quarto oficial ........



8101

8101	 102-032--04

102-033

81

sit,

8100

8100	 102-033--03

8101

8101	 102.-03--04

102-1J34

810

8100

8100	 102-034_-03

8101

8101 1 102-034-04

18:000$( :00
28:800800
12:000$000

7:2008000 66:0008000

1,!	 —245-
- 244 -

1	 DE SPE S A
CODIGOS

D I S C R 1 M I N A c A 0	 Efetiva	 MutaçOes Patrlrnoniais	 Totals
athao I	 Local

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal Contratado

Pessoal extraniimerárjo

33— SERVIOS DE IM-
POSTOS SOBRE
VENDAS E CON-
SIGNAOES E IN-
DUSTRIAS E PRO-
FISSOES

Exaçao e Fiscalizaçüo
Finarzceira

Administração Su-
perior

PESSOAL FIXO

3 -. Pessoat Efetivo

I Chefe do Servico ......
2 Chefes do Seccao, a	 ..	 14:400$000
2 Quartos oficials, a -	 ..	 6:000$000
1 Terceiro oficial ........

PESSOAL VARLkVEL

4 - Pessoal Con tratado
Pessoal extranumerárjo

34— SERVICOS DE TA-
XAS ff IMPOSTOS
DIVERSOS

Exação e Fiscalizaçao
Firiancejra

Administraçio Su-
perior

PESSOAL FIXO

Pessoaf Efetivo

I Chefe de Servico ......
I Quarto oficial ........

PESSOAL VARIAVEL
4 - Pessoat Control ado

Pessoal eXtranuuierârjo

158:4008000 I	 206:4008000

61:200$000 I	 127:2005000

18:000$000
6:0008000	 24:000$000

46:8008000 I	 70:800500C
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DESPESA

MutaçOes PatrimonlalsEletiva

21:0908000
57:6008000
28:800$000
18:0008000 1	 128:400$000

Totals

- 246 -	 LIU,
O (SCR I MINA çAo

35 I)EPARTAMENTO
DE IMPOSTOS E
DE FISCALI-
ZAçA0

Exacão e Fiscalizaçao
Financeira

Administração Su-
perior

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
I Superintendente ......
4 Chefes de Scccao, a 	 ..	 14:400$000
3 Segundos oficiais, a	 ..	 9:600$000
3 Quartos oficials, a	 ..	 6:000$000

Serviços de Fiscalizaçao
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efettvo
26 Fiscais de Rendas,

13:200$ ..........843:2001000
50 Fiscais de Rendas, em

comissSo, a 13.200$ ..	 660:000$000
389 Agentes Fiscais, de 2.

classe, cm comissSo ..	 1.400:400$000
50 Agentes Fiscais, de 1.

classe, a, 8:400$	 420:000$000
QUADRO SUPLEMENTAR
10 Inspetores de Rendas, a

18:000$ ..........180:0001000
I Fiscal (decreto-lei fl 48,

de 1938) ..........- 13:200$000	 3.016:8001001

7 - Grattfkaçöes
A funclonários da Fisca-

lizaçOo, (decreto 11.345) 	 32:400$00I
8 - Didr,as e Ajuda de Custo

Para funcionárjos da Fi g-
calizaçSo	 2.200:000$00I

PESSOAL VARIAVEL
4	 Pessoal Contratado

Pessoal extranumerárjo do
Departamento e de P. de
Fiscalizaçao	 149:200$000

Para Agentes Fiseals x-
traflumerârjog	 216:0001001

DESPESAS DIVERSAS

11 - Transportes

Passagens e abono qu010-
mttrico ........

COD100S

Padrao	 Local

102-035

81

810

8600

8100	 102-035-03

812

8120
8120	 102-035-03

8120	 102-035-07

8120	 102-035-08

8121

8121	 102-035-04

8124

8124	 102-035-11

5.219:2005000

361: 20091)00

250:0008000 I 5.864:4008000
	

5.992:9008000
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CODIGOS	
DIscRI MINA cA0

	 DESPESA

Padrao	 Local 
	 Efetiva

	 MutaçOes Patriinoniais
	 Totals

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Euenfuai3

Para diversas despesas
eventuals ..........

36 - SERVIOS FIS-
GAlS DE BELO
HORIZONTE

Exacão e Fiscalizaçao
Fin anceira

Administracão Su-
perior

PESSOAL FIXO

3 .- Pessoal Efetivo

1 Chefe de Servico .....

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal Contratado

Pessoal extranumerârio

37 - SERVIOS FIS-
GAlS DE JUIZ
DE FORA

Exa cáo e Fiscalizaçáo
Fin anceira

Administração Su-
perior

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

1 Chefe de Servlco .....

PESSOAL VARTAVEL

4 - Pessozi conlratado
Pessoal extranumerãrio

102-035--10

102-036

102-036-03

102-036-04

102-037

102-037-03

102---037-04

30:000$000
	

6. 022:800$000

18:000

100:000
	

118:000$000

I
18:00[

80:00(
	

8:0000O



III

21 :5(100001
43 21)1(1001
45:6 $0 

a
67 :200$000
50:4000000
48:0000001

20 :000$001

800 :0001000

4.-

-
- 250 -
	 51-

CODLOOS
	 DESPESA

Padr8o	 Local

102-038

81

810

8100

8100	 102-038-03

8101

8101	 102-03S--.-.04

102-039

DISCRIMINAçA0

38 - SERVIOS FIS-
CAIS DE UBE-
RABA

Exação e Fiscalizaçao
Financeira

Administração Su-
perior

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Etetioo

I Chefe de Servico

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal contratado

Pessoal extranurnerSrjo

39 - DEPARTAMENTO
DA DESPESA
FIXA

Administração Gei'al

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

3 - Pessoat Efetivo

I Superintendente
3 Chefes de SecçAo, a
4 Primejros ioficlais, a
7 Segundos oficiais, a
7 Tercelros oficiais, a
8 Quartos oficiais, a .

8 - Diár1cs e Afuda de Custo
Diárias a funcionárloz da

Secretarla ......

9 - Adicionais

Para pagamento de adiclo.
nals da Let 425, de 1906.
Para pagainento de adiclo.

nais de 4 010 aos fun-
clonárlos da Fazenda

80

807

8070

8070
	

102-039-03

8070
	

102-039--08

8070
	

102-039-09

14:400$000
11:400$000
9:600$000
7:200$000
6:0O0000



100:8008000 1.425:2003000

12.500:0008000

500:000$000 t:L000:000s000 14.425:200$006

r

—253—

D E S P E S A

Eletiva	 MutacOes Patrirnonjajs 	 1	 Totals

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessool coniratado

Pessoal extranunierárO .

Encargos Diversos

Pessoal inativo

PESSOAL VARIAVEL

37 - Aposlentados	 7.500:000$000

38 - Iteformados	 5.000:000$000

Pessoal em Disponi-
bilidade

PESSOAL VARIAVEL

39 - Disponibilidade.s	 -

40 - DEPARTAMENTO
DA DESPESA VA-
RIAVEL

Adniinistrac& Geral

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetioo

I Superintendente . . .	 24:000800$
4 Chefes de Sccao, a .	 . 	 14:400$000	 57 :6003000
1 Primeiro oficlal .	 . .	 11 :4003000
2 Segundos of Iciais, a . .	 9:600$000	 19 :200$000

10 Terceiros oficials, a . . 	 7:2008000	 72 0003000
7 Quartos oficlais, a . . . 	 6:000$000	 42 :000$000
6 Pagadores ambulante5, a. 	 8:400$000	 50:4003000

COD100S

	

Padrao	 Local

8071

	

8071	 102-0:9-04

89

890

8901

	

8001	 102-039---37

	

8901
	

102-039-38

893

8931

	

8931	 102-039----39

102-040

80

807

8070

8070 I 102-040-03

- 252 -

DI SCRIM INAcA0



	90:0005000	 3i6:600$000

250:0005000

18:0005000

	

400:0005000	 668:0005000

i i786:9676,500

1.034:6006000 I

- 254 -	 - 255 -

	CODIQOS
	

DESPESA

PadrAo I	 Local
	 0 ISCRI M INA cAo	

Efetiva	 Mutaçoes Patrirnonjais	 II	 Totals

PESSOAL VAPJAVEL

4	 Pessoal coniratado

Pessoal extranunierárjo

Serviços Diversos
DESPESAS DIVERSAS

11 - Transportes

Para todos os funcloná..
riot da Secretaria

13 - Fdrça lux e dgua

Para soda a Secretaria

62 - Expedlenle
Para toda a Secretarla

Divida Thiblica

DIvida Fundada Ex-
terna - Juros

DESPESAS DIVERSAS

32 - Juros, descontos e comtss5er

Juros e comissOes do em-

prSstimo Americano de

18.500.000.00, de 14 de
marco de 1928 - The

National City Bank of
New York ......

Idem, do Empréstimo Ame

ricano de 18.000.000.00,00,
de 14 de setembro de

1929 - The National City
Bank of New York

Idem, do Empréstlmo Ingl8s

"Minas Gerais Eletric
Light & Tramways", de
8 120.000_00, de 27 de

de Juiho de 1926
Dunn Fischer & Company

8071

8071	 102-040---04

5094

8094	 102-040--11

8094	 102-040---13

8094	 102-040--62

87

871

8714

8714	 102-040-32

932:2245600

28:5318200

1k
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DESPESA
C O D	

D I S C R I M I N A ç A 0	
Mut.çOes Patrjinoniajs 	 TotaisEfetiva

Padr0o	 Local

Idem, do EmprOstimo In-
gles de £ 1.750.000-0-0,
de 14 de inaio do 1928
- J. Henry Schroeder
& Company .....

DIvida Fundada Ex-
terna - Despesas
Diversas

DESPESAS DIVERSAS

- Eedien0e e ufensilios
7 sto do serviço corn ca-

bos, selos, etc.....
Imposto Federal de 5%

para as despesas corn as
rcmcSSaS acima .

DIvida Fundada In-
terna - Amorti-
zação e Resgate
DESPESAS JMVERSAS

33 - AmortizaCdes
Para resgate dos apélices

mineiraS do EmprOstimo
de ConsolidacSo, sOrie A,
em:
31 de dezembro de 1940
30 do junho do 1941

Juros
DESPESAS DIVERSAS

32 - Juros, descontos C comiSsdeS

EmissSo do decreto n. 825,
dc 31 dc rnaio de 1895,
Juros de 5% S1 .....
10.055:0008000 ......

ErnissSo do decreto n. 856,
de 14 do setembro de
1897, juros de 5% s
1.813:000$000 .....

Emiss0o do decreto Ti.
1.074, de 27 de setembro
1900, juros de 5 610 s
1.314:000$000 .....

ErnissSo do decreto n.
1.433, do 27 de dezembro

'de 1900, juros de 5% sI
2.465:500$000 .

EmissSo do decreto n.
1.655, de 17 de dezembro
de 1903, juros de 5% s
778:000$000 ......

EmissSo do clecreto n.
1.709 do 31 de malo de
1904, juros do 5% SI
630:000$000 ......

872

8724

8724	 102-040--62

873

8734

8734	 102-040-3:

874

8744

8744	 102 -040-3

1.065:158$t()() I 2.813:492$200

50:0005000

	

110:9568100	 170:0568100

1.011:8008000

	

1.041:0008000
	

M52:800$000

502:7508000

90:6508000

65:700$000

123:2758000

38:900$000

31:500$000



-258--	 -25Q--
	

COD1GOS	 -	 DESPESA
DIscRIMINAcA0

Padrao	 Local 11 Efetiva	 MutaçOes Patrlmoninis	 f j	 Totals

EmissSo do deereto n
1.752, de 28 de setembi,o
do 1904, juros de 5% all
115:40

,
0$000 ........

EmissSo do decreto n.
1.795, de 22 de feveneiro
do 1905, juros do 5 010 s

546:000$000 . .

EmissSo do decreto n.
1.873, do 13 de Janeiro
de 1906, juros do 5% sf
4.812:000$000 .....

Emissão do decreto n. .
1905, de 25 de maio de
1906, juros de 5 010 s
995 : 000$000 ......

Emissão do decreto n.
1.972, do 17 de Janeiro
de 1907, juros de 5% sj
10.257:000$000 .

EmlssSo do decreto n.
2.079, de 31 de agôsto de
1907, jiiros de 5% I
494:000$000 ......

EmissAo do decreto n.
2.127, do 26 do novembro
do 1907, juros de 5% s
7.030:000$000 .....

EmissSo do decreto n.
2.771, do 2 do marco de
1910, juros do 5% s
35 2:000$0000 .....

EmissSo do decreto n.
2.991, do 18 do novcm
bro de 1910, juros de 5%
si 3.695:000$000 .

EmissOo do decroto n.
3.799, do 28 do Janeiro
do 1913. Juros de 5010
SI 2.489:090$000 . . . .

Emiss5o do decreto n.
4.037, do 30 de outubro
do 1913, juros do 5 010 s
994:000$000 ......

EmissOo do decreto n.
4.475, do 20 de outubr9

do 1915, juros do 5% sl
1.500:000$000 .....

EmissOo do decreto n.
4.668, do 28 de outubro
de 1916, juros de 5% e
5.000:0008000 .....

5:7708000

27:300$000

240:6008000

49:7508000

512:8508000

24:7008000

551:5009000

17:6008000

184:750$000

124:4508000

49:7008000

75:0008000

0.	

250:0008000



D IS C H I M I NA QAO

Padräo i	 Local
D E s I , E S A

- 260

CODIGOS

Emissão do decreto n.
7.921, de 22 de setembro
de 1927, juros de 5% SI,
24.000:000$000 .

EmissSo do decreto n.
9.555, do 6 de maio de
de 1930, juros de 5% sj
8.760:0001000 .....

EmissSo do decreto n.
9.682, do, 4 de setembro
dc 1030, jurc.s de 5% SI
9.535:000$000 .....

EmissSo do decreto n.
9.511, de 20 de marco de
1930, juros de 7% sI
20.000:000000 .

EmissSo do decreto n.
9.625, do 1 do agôsto de
1930, juros de 7% sj
10.000:000$000 .

EmissOo do decreto n.
9.601, do I de sotembro
dc 1930, jllros dc 7% sj
10.000:000$000 .

EmissOo do decreto n.
9.716, de 20 de setembro
do 1930, juros do 7% sI
19.198:600$0000 .

Emiss5o do decreto n.
10.240, do 6 de fevereiro
do 1932, juros do 7% s
00.000:000$000 .

EmissSo do decreto n.
10.997, do 18 do janeiro
de 1933, juros de 7% s
18.999:700000 .....

Emissào do Empréstimo
Mineiro de ConsolidaçAo,
juros do 5% da sério A:

Primeiro semestre:
Juros si 188.891:800$000

Segundo semestre:
Juros s I 187.808:800$000

EmissOo do Emprtstimo
Mineiro do Consolidacao,
s6rie B, juros do 8%:

Primeiro semestre:
Juros SI 199.894:000$000

Segundo somestre:
Juros sI 199.876:800$000

F.fetiva

,1..	 43 ,:t:(S6Vt)

•	 1.411:00051)110

7th :0005000

S I0(i5l)00

F1.313:11125001)

4.200:000Q,00 0

1 .3( 170000))

4.722:295$000

4.695:220$000

9,417:1250011

7.995:760$000

7.995:072$000

15 (1(1(1 :N	 full



8784

8784 102-049--SO

EmissAo do Empréstimo
Mineiro de Consoilda-
çäo, série C, juros do
7% ............
Primeiro semestre:

Juros sl 100.000:000$000
Segundo semestre:

Juros SI	 100.i000:000$000

DIvida Fundada In-
terna - Despesas
Diversas

DESPESAS DIVE1ISAS

36 - Prmios de Apoliceg

Para pagamento dos prê-
mios das	 apOlices do
Empréstimo Mineiro do
Consolidacao,	 sérle A,
a serem sorteadas em:

31 de dezembro de 1940
30 de junho de 1941

Para pagamento dos pré-
mios das apôlices do
Emprestimo Mineiro do
Consolidacão, série B,
a serem sorteadas em:

30 de abril de 1941 ..
31 do outubro de 1941

Para pagamento das apóll-
ces do Empréstirno Mi-
neiro de ConsolidaçAo,

érie C, a serem iortea-
das em:

29 de fevereiro de 1941
31 de maio de 1941
31 de agôsto de 1941
30 de novembro de 1941

DIvida Flutuante -
ExercIcios Findos

DESPESAS DIVERSAS

- Excrete los Fth4os

Despesas dlversas da S.-
tarla ..............

IF—262-----	 —263—

CODIGOS
DISCRIMINAçA a

Padrao I	 Local

875

678

8754

102-040---36

3.500 :000$000

3:500:000$000

700:000$00b
1.300 :000$000

650:000$000	 11.000:0000$00
700:000$000
450:000$000

B

1:280:000$00;
720:000$000
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-

CODIQOS

DI SCR I MINA cAO

	

PadrAo	 Local

..._..-

	

88	 Serviços de Utilidade
-	 Pübljca

	

888	 Iluminação
8884	 DESP8SAS DIVERSAS

	

8884	 102-040-61	 61 — SubvençOes contratuajs

Subvenc3o contratual para
a iluminacSo da Capi-
tal ................

	

89	 Ericargos Diversos
	892	 Indenizacöes, Repo-

siçöes e Restituicoes
	8924	

DESPESAS DIVEIISAS

	

8924	 102-04(J---19	 19 - Restituicejes diversas

Subvencoes, contri-
huiçoes e auxI-
lios em geral

	8984	 DESPESAS DIVFIIISAS
8984 102-040-31 31 - Auxjljos Subvenç3es e Contribizfç5e.

Contribuiçäo ao Conseiho
Téerijco de Economia e
Financas ..........

AuxIlios,	 subvençoes	 e
contrihuicoes diversas

, Contribuiçao do Estado
como empregador as

Cajxas c Instjtutos de
Aposentadorias e Pen-
sOes .............

	

899	 Diversos
	8994	 DESPESAS DIVERSAS

8994 102-040-10 10 -. Evenluais

Para toda a Secretarla..

	

8994	 102-040.....16 16 - Propaganda e Pub licidade

Para divulgaçao de lute-
r8sse geral do Estado

8994 102-040-63 63 — Publicaçoes no "Minas Gerajj

Pubiicacoes do Secretarja

- 265 -

DESPESA

Fill	 01) tlaçOes Pal rilnonli is
	

Totals

2. 2)0): 0018000

550:0008000

60:00051010

2.2011:0008010

400:001)5500	 2.660:0008400

300:0008000

500:0008400

200:0008000
	

1.000:0008000
	 I 4.210:0008000 I	 66.945:571$80(
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COD IQOS

	

Padrao	 Local

102-041

80

s0

8070

	

8070	 102-041-03

D ISCRIM NAcAO

41 - DEPARTAMENTO
DA CONTABILI-
DADE

Administração Geral

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

1 Superintendente	 ......24

5 Chefes de Seccäo. a .. 	 14:4008000	 72

6 Primeiros	 oficiais, a	 11:400$000	 68

I Segundo oficial	 9

9 Terceiros oficials, a .. 	 7:2008000	 64

8 Quartos ouiciais, a	 6:000$000	 48

1 Tesoureiro do Estado	 18

1 Tesoureiro	 (Imprensa
Oficial)	 13

4 Pagadores. a .. .. ..	 13:2008000	 52

I Fiel de Tesoureiro, em
comissSo	 6

2 Conferentes de Caixa, em
comissão, a	 13:2008000	 26

1 Recehedor, em comlssAo	 8

QUADRO SUPLEMENTAR

I Fiel de Tesoureiro (Im-
prensa Oficial)	 13

I Fiel de Tesoureiro (dec.
n. 11.734)	 6

7 - Grattflcaç8es

Quebras ao Tesoureiro e
a 4 Pagadores, a	 ..	 3:600$000	 18

Aos auxiliares de pagado-
res ..............

Quebras e grattficaçoea ao
Tesoureiro da Sec	 do
Interior	 ..	 7

8070
	

102-041-07 I



87

877

8774

8774 102-041-32

89

894

8944

8944 102-041-20

- 26 --

DESPESAI- 268 -

DIRcRIMINAcA0

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal Contratado

Pessoal extranumerário

DESPESAS DIVERSAS

12 - Servicos Hollerith

Aluguel de maquinas, aqul-
sicao de cartUes e ser-
siço tOcuico ........

Divida P'áblica

Divida Flutuante
-- Juros

DESPESAS DIVERSAS

Jo'os, descontos e comissOe3

Juros, comissôes, descon-

los e reformas de titu-
los; juros s/ depOsitos,

caucoes, e cofre de or-

fSos e comissöes corn

recoihimentos a saldos

dos exatores ........

Encargos Diversos

Prêmios de seguro
e Indemnizaçäo
por Acidentes

DESPESAS DIVEFSAS

20 - Seguros

Contra logo e acidentes no
trabalho ..........

C(

Padr.o

071

8071

8074

8074

DIQOS

Local

102-041--01

102-041-12

Efetiva

414:3240000

79:2080000

1



- 270- 271 -

8090 102--042-031

DI SCR I MIN AçA0

42 - CAIXA ECONO-
MICA ESTADUAL

Administracão Genii

Serviços Diversos

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

I Chefe de Servico
d	

......
2 Segunos oficiais, a	 ..	 9:600$00I
1 Terceiro oficial ........
3 Quartos ofiejais, a	 ..	 6:00
I Pagador ..........
I Recebedor ..........

I Conferente

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal Contratado

Pessoal extranumerário

Divida Pubiica

Divida Flutuante
-- Juros

DESPESAS DIVERSAS

32 - Juros, descontos e comissOes

Juros sObre depdsitos

43 - DEPARTAMENTO
DE TOMADA DE
CONTAS

Exação e Fiscaiização
Financeira

Serviços Diversos

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

I Superintendente ......

5 Chefes de Seccao, a
14:400$000 ..........

COD IGOS

Padrâo	 Local

102-042

102-042-04 I

102-042--.-32

102-043

102-4)43-03

8091

8091

87

877

8774

8774

81

813

8130

8130

DESPESA

24:0001

72:0001

II

Eh

18:00(1
19:20(1
7:2001

18:0001
13:2001
8:40W

13:20(1



811

8110

8110 102-043-03

102-043--078110

I F
-- 272 -

I/

4 Primeiros oficiais, a
11:4,00$000

3 Segundos oficiais, a
9:600$000 ..........

13 Terceiros oficiais, a
7:200$000

12 Quartos	 ouiclais, a
6:000$000 ..........

Serviços de Arreca-
dacão

PESSOAL FIXO

3 - Pessoat Eetivo

COLETORIAS

309 Coletores, quota fixa	 1.614:600$000

309 EscrivSes de	 Coletorias,
quota fixa ......... . 1.076:400$000

168 Auxiliares de	 Colelorias,
a 4:080$000 .......685:440000

172 Auxiliares de Coletorias,
a 3:30$000 ..........577 :920$000

192 Auxiliares de	 Coletorias,
a 2:400$0 00 ........460:80000O

POSTOS FISCAIS

67 Vigias	 Fiscais, a O:000$	 402:000$00

350 Guardas Fiscais, a 3:000$	 1.050:00,0$000

QUADRO SUPLEMENTAR

COLETORIAS

5 Auxiliares de Coletorlas,
a 4:080000 ..........23:400$000

POSTOS FISCAIS
5 Guardas fiscais, a

3:600$000 .........18:000$000

1 Zelador da Balanca de
Sitio .............6:600$000	 5.915:160$000

7 - Graiifieacoes

POSTOS FISCAIS

Par substituiçOes regula
mentares .......... 50 :000$000

273 -

LocalPadrOo



102-043--09

102-043-3-4

102-043-04

102-043-34

102-043-10 I

102-043---54 I

- 274 -

DISCRIMINAcA0

Efetiva

8 - Diana, e ajuda de custo

POSTOS FISCAIS

	

Aos Vigias Fiscais, corn

	 Iséde nos Portos do Rio
de Janeiro e VitOria, a
1 0$000	 7:300$000

9 - Adicionais

POSTOS FISCAIS

Para pagamento de adlcio-
nais da Lei n. 425, de
1906	 10:000$000

34 - Percentagens

COLETORIAS

A. coletores, escrivàes e

	

pronlotores pCiblicos . - 	 7.000:000$000

POSTOS FISCIS

Aos Vigias fiscais e guar-
das, s6bre arrecadaçäo	 900:000$000 7.900:000$000

PESSOAL VARIAVEL	 -

4 - Pessoal Contratado

Fessoal extranumerârio do
Departarnento e de Pos-
los Fiscais	 192:000S00

DESPESAS DIVERSAS

34 - Percentagens

A's Estradas de Ferro, sO..
bre arrecadaçSo ......

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Euentuais

Para diversas despesas

	

eventuais, das Coletorias 	 90:00011)00

	

Para diversas despesas	 -

	

evenluals dos Postos	 -	 -
Fiscais	

-	 30:0005000
54 - Alugueis de préthos

	Pare as Coletorias .. ..	 500:0009000

	

Para os Postos Fiscais e	 '1 -
Os destacarnentos poll..

	

dais juntos nos mes-	 -
106:0009000

CODIGOS

Padráo	 Local

2110 1 102-043--08

- 275 -

DESPESA

Mutacles Patrinionlals	 Totals

15.410:4003000

726:0003000
	

16.136:4601000

15.074:460$060

120:000$000

606:000$000



- 276 -
	 - 277 -

D E S P E S A
CODIQO S

DIRcRIMINAcA0
Efetiva

44 - SERVIO DA DI-
VIDA ATIVA

Administração Geral

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

I Advogado Fiscal do Es-
tado..............

2 Auxiliares do Advoga-
do, a ............18:000$000

Exação e Fiscalizaçäo
Finariceira

Serviços Diversos	 .•

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

I Chefe de Servico	 18:0008000	 30:000O5U
2 Quartos oficiais, a	 6:000000	 12 :000$000

S - Didrias e Ajuda de Custo

A fuuclonários em via-	 15:0005000
gem..............

PESSOAL VARIAVEL

4	 Pessoal Coniralado

Pessoal extranumerdrio

DESPESAS DIVERSAS
5:0008000

11 - Tran.portes

55 - Causas da Pazenda

Custas, honorários de ad-
vogados, despesas de	 50:0008000
cartôrio, etc.

	

Padr0o	 Local

102-044

80

807

8070

	

8070
	

102-044-03 I

81

813

8130

	

8130
	 102-044--03

	

8130
	 102-044-08

8131

	

8131
	 102-044-04

8134

8134 102-044-11

	

8134
	

102-044-55

MutacOes Patrjnionlajs 	 Totals

24:000$000

36:000$00	 60:000$000

172:0008000 I

45:0008009 I

72:0008000 II

55:



Efetiva

- 278 -

CODIGOS 

II	 DISCRIMINAcAO

Padr6o I	 Local

- 279 -

DESPESA

MutacOes Patrimonials	 Totals

Ericargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Event uais

Para diversas depesas
eventuals ..........

45 - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

Administração Geral

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

3	 Pessoat Efetivo

I Superintendente ......

4 Chefes de Seccao, a

14 Primelros ofielals, a

28 Segundos oficlals, a

26 Tercelros oficlals, a

21 Quartos oficlais, a

200 Praticantes, a ........

2 Telefonlstas, a ........

QUADRO SUPLEMENTAR

3 Chefes do Secção, a

2 Prlmeiros oficlais, a

2 Quartos oficials, a

7 - Grattf1ca6es

Ao encarregado do Ar-
qtllvo ............

89

899

8994

8994
	 102-044-10 I

102—.045

80

807

8070

8070 102-045-03

8070 I 102—.045-47

6:000$000 I	 238:0003001

24 :000000

	

14 :40t0O0	 57 :600$00I

	

11:400$000	 169 :600$000

	

9:600$000	 268 :800$000

	

7:200$000	 187 :200$000

	

6:000$000	 126:0003000

	

3:600$000	 720 :000$000

	

3:8003000	 7 :200$000

	

14:400$000	 43:200$000

	

11:400$000	 22:8003000

	

6:000$000	 12:000$000
	

1.628:400$000

1:200$000 I 1.629:6003000



- 280 -	 - 281 -

D100 S

Local

102-0404

102-045--03

102-045---07

102-045-04

102-046

102-047

102-047-03

DISCRI MIN AcAO

PESSOAL VARIAVEL

4 -. Pessoal Contratado

Pessoal extranumerá.rlo

Serviços Diversos
PESSOAL FO

3 - Pessoat Efetivo

I Porteiro de 1.1 clae ..	 4 :800$000

10 Continuos, a ..........3:600$000	 36:000$000

25 Serventes de 1. classe, a	 3:000$000	 75:000$000

2 Motoristas de 1. classe, a	 6:600$000	 13-.200$000

4 Motoristas de 2. classe, a 	 5:4005000	 21:600$000

7 - GratificaçOes

Ao Porteiro da Secretaria

PESSOAL VARIAVEL

4 -. Pessoal Coniratado

Pessoal contratado

46 - DEPARTAMENTO
DE COMPRAS E
FIScALIZAçA0

(Vide demoristração
anexa)

47 - SERVHO DE
PESSOAL

Administraçäo Geral

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetloc,

I Chefe de Servtço ......

2 Segundos oficlals, a 	 ..	 9:600$000

1 Tercetro oficlal ......

DESPESA

Efeliva
	

MutacOes Patrirnonhif S
	

Totals

100:800$000
	 1	 1.730:4I30$IJiJlJ

150:600$000

1:200$000
	

151:800$000

120:000S000
	

271:8005000
	

2.002:200$000

23.349:520$000

18:000$000
19:2005000
7:2005000
	

44:400$000 1



- 282 -

-4

DI scRIMINAcA0

PESSOAL VAIHAVEL

4 - Pcssoa1 Contralado	 -

Pessoal extranunierárlo

148 - DE1ARTAMENTO
DA FAZENDA DE
MINAS GERAIS,
NO RIO DE JA-
NEIRO

Exação e Fisca!ização
Fin anceira

Serviços Diversos

PESSQAL FIXO

3 - Pessoat Efetiu

1 Superintendente	 30:000$00

1 Tesoureiro	 15:0001000

3 Chefes de Secção, a 	 14:400$000	 43:200$001

5 Prinieiros oficiais, a 	 11:400$000	 57 :000$000

7 Segundos oficiais, a	 9:600$000	 67 :200$000

10 Terceiros oficiais a	 7:200$000	 72 :000$00$

15 Praticantes, a ........3 :600$000	 54 :000$000

I Porteiro	 6 :600$000

2 Continuos, a .........4 :620$000	9 :240$000

6 Serventes, a ........3 :960$000	 23 :760$000

QUALSIIO SUPLEMENTAR

2 Primelros oficials, a .. ..	 11:400$000	 22 :8001000

6 Segundos oficials, a .. ..	 9:6008000	 57 :600$000

7 - GratificaçOes

Para substituicSes regula-
mentares ..........

8 - Dkirias e Ajuda de Gusto

Para funclonârlos, quando
em viagem .......

COD IGOS

Padräo	 Local

8071

8071	 102-017-

102-048

81

813

8130

8130
	

102-048---03

8130
	

102-048.--07

8130
	

102-048--08

- 283 -

DESPESA

Efteiva	 ltutacoes Patrimonials 	 Totals

61:2008000
	

105:600$00C

458:4008000 I

5:8008000

5:0008000



3:44080)0) 471:840$000

1:0008000

8:000$000

120:0008000

9:0008000 I 600:8408000

21:000$000

- 284 -
—285-

DESPESA

Efetiva	 MutaçOes Patrirnonlais	 Totals

9 - Adicionais

	Para urn chefe de 
s"" 

ç ,- 	 1:440$000
Para os qua se verifica-

	

rem durante 0 exercicio	 2:000$000

PESSOAL VARIAVEL

4 -. Pessool Ceruratado

Pessoal extrarnimerárlo

DFSPESAS UIVERSAS

11 - Transporte,

Acondicionamentos e car-
retos ..............

13 - FOrça, tuz e dgaa

Para todo 0 Departamento

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuais

Para conservaçOo do EdO-
flcio, instalacOo elétri-

	

trica, hidráulica, telefo- 	 1
nes, selos postais e des-
pesas eventuais	 I

49 - DEPARTAMENTO
DO SERVIO DO
CAFE', NO RIO
DE JANEIRO

Fomento

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

I Superintendente	 30:000$000
2 Chefes de Seccao, a	 14:400000	 28:800$000

	

1 Chefe de Serviço Téculco	 18:000$000

ha I

CODIOOS

Padr3o	 Local

8130 11 102-048-

8131

	

8131	 102-048-04

1134

	

8134	 102-048---11

	

8134	 102-048-13

89

899

8994

	

8994	 102-048-10

102-049

85

$57

8570

8570
	

102-049--03 II

Dl S C R I MINAcAG

621:8408000



- 286
	 I	 287 -

CODIGO

PadrAo I	 Local

DIRCRIMINAcAO
Efetiva

5 Primeiros oficais, a . .	 11:400$000	 57:000$000
7 Segundos oficiais, a . 	 9:6008000	 67:200$000
7 Terceiros oficiais, a	 7:200$000	 50 :400000
7 Quartos oficials, a . . . 	 6:000$000	 42:000$000
I Porteiro	 6:600$000
2 Continuos, a ........4 :620$000	 9:240$000
3 Serventes, a .........3 :960$000	 11:830$000

QUADRO SUPLEMENTAR

1 Superintendent'e do extinto
Instituto Mineiro do Café	 30:000$000	 44°5208000

7 Fiscais, a ..........13:200$000	 92 :400000

4 - Pessoal contratado
QUADRO SUPLEIdENTAR

2 Técnicos classificadore g de	 26401$000Café,	 a ..........13:200$000
7 - Gratificaçoes

Para 2 chefes do seccao, a 	 6:000$000	 12:000$000
Para auxiliares de Ga-

binele	 8:000$000
Para substituiOes regula- 	 5000$000mentares	 5:000$000

8 - Dldeias e Ajuda de Gusto
Pare os fiscais de portos,

administradores dos ar-
mazens e funcionOrios	 100:00115009
001 serviço externo . . .

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pess'o,al coritratad
Pessoal mensallsta e dla-

rista pars, os Armazens	 0
Reguladores, fiscalizaçao
de portos, servicos de
clnssificaçOo do café e
conservacOo de prédios	 560:0008000e desvios.

Extranumer(riós do De- 	 100:9008000
partamento

DESPESAS DIVERSAS

11 - Trcznsportes
Taxas do Estradas de For-

ro, estadia do vagOes,
carga, descarga, latas
para amostzas, sacaria
e trabaihos internos dos
Armazens	 800:000$000

Conservaçao do Armazeus
Reguladores, obras, con-
s9rtos e reparos	 300:000$000

Para fretes, despachos,
conhecimento e carretos	 12:000$000

Para funciondrios	 em	 i 1420008000servico	 30:000$000

13 - Fdri,a, Luz e Agutt
Para o Depar{amento e

Armazens	 -0006000

DESPESA

IMutacOes	 Totals

8570
	

102-049-04

8570
	

102-049-07

8570
	

102-049-08 I

8571

8571
	 102-049-04

8574

8574
	 102 049-11

8574
	 102-049-13

2.408:9290000

594:9208000

660:0008000 I

1.154:0008000 II



30:0008000

200:000$000 230:0008000 I

96:1 20$000

5:0,10$000

30:000$()j)() 131:1208000

Eneargos Diversos

Prêmios de Segu-
ros e Indeniza-
cöes por Ad-
dentes

DESPESAS DIVERSAS
20 - Seguros

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuais
Para coreservação de ele-

vadores instalaçSes elé-
tricas e hidráulicas	 e
expediente ordinário

54 -- Aluguéis de prdios
Despesas de Armazen

em diversos portos

50 - DEPARTAMENTO
DA FAZENDA DE
MINAS GERAIS,
EM SAO PAULO

Fomento

Servicos Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO
3 - Pessoal Efetivo

I Chefe de SeccSo	 14 :400$0O
I Primeiro oficial	 11 :4003001
2 Segundos oficais, a .. .	 9:600$000	 19 :200$00
2 Quartos oficiais, a . . . 	 6:000000	 12 :000$000
2 Serventes, a ........3 :960$000	 7 :920$000

QUADRO SUPLEMENTAR
I Delegado em São Paulo	 18:000$0O$1
I Fiscal	 13 :200$000

7 - GratificaçSes
Para auxiliares de gahinete

S - Didrias e A judo de Gusto
Para os fiscais e auxilia-

res da fiscalizacão	 de	 Ui
Santos ..........

PESSOAL VARTAVEL
4 - Pcssojst contratado

Pessoal mensalista e dia-
rista para os Armazens

100:0095090ção de Santos .......
Extranumerários do De-	

I	 60:0005000partamento	
:	

L. 

19

- 288 -

C 0 D I  0 S

Padrao

89

894

Local

240:0008000 II

- 289 -

DESPESA

13:500$000
8944
8944	 102-049--20

899
8994
8994	 102-040-10

8994	 102--049-54

102-050

102-050-03

102-050-07

102-050--08

102-050 04

8570

8570

8571
8571

85

857

8570
8570

Efetiva



14:4003000

i1:400$00
9:600$000
7:2003000
6:000:000
3: 600UU0
4:1003000
3:000$000 60:000$000

1:440$000 61:440$000

- 290 -
	 - 291

DESPESA

DIR CR IM IN AçAO

DESPESAS DIVERSAS

11 - 7'ranspOrteS
Taxas de estradas de fer-

ro, estadia de vagoes,
carga, descarga, lata pa-
ra amcstras, sacarta e
trabaihos Internos do
Armazern .........

Para funclonârioe em ser-
vico ............

13 - Fôrça, Luz 8 Agna
Para o Departamento e

Armazem ..........

Encargos Diversos

Prêmios de Segu-
ros e Indeniza-
cöes por Aci-
dentes

DESPESAS DIVERSAS

20 - Seguros

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Evenluais
Para o DepartarnentO e

Arinazem ..........

54 - Aluguëis de prédios
Aluguel de casa pare	 o

Departamento e Armazem

51 - JUNTA COMER-
CIAL

Administração Geral

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

3 - Pessoa1 Efetivo
I Chefe de Secc0o ......
I Primeiro oficial ......
1 Segundo oficial ......
I Terceiro oficial ......
1 Quarto oficial ......
1 Praticante ..........
1 PorteirO do 1.1 classe
1 Servente de 1. classe

9 - Adicionais
Para urn chefe do seccSo

DIGO S

Local

102-1350-

102-050-

102-050-

102-050-

1 2-050-

102-051

102-tOil-

102-051-09

	

Ele
	

MutaçOes Patrirnor	 Totals

210:000$000

6:000$000	 216:000$000

	

3:000$000
	

219:0003000
	

590:120$000

5:0003000

15:000$000

130:000$000
	

145:000$000
	

I	 150:00030110
	

740:120S000



86

869

8690

8690 102-052-03

Encargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuats
Para diversas despesas

eventuais ..........

52 - IMPRENSA
OFICIAL

Serviços Industrials
Serviços Diversos
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
ADMXNISTRACAO

I	 Diretor ............
I Redator Secretário
I Chefe Administrativo
.1 Chefe das Oficinas
2 Ajudantes TOcnicos
3 Chefes do Seccao, a
2 Priinejros oficlais, a
5 Segundos oficiais, a
6 Terceiros oficiais, a
8 Quartos ofictais, a .....

14 Praticantes, a ........
1 Encarregado de transporte
I Ajudante do transportes
1 Motorista de 1,' classe
2 Portoiros (Servico Notur-

no), a ............
2 Porteiros de 1. classe, a
4Continuos, a ........

30 Serventes de 1. classe, a
OFICINAS DE OBRAS

I Cartografo (contrato es-
pecial)	 ..........

I Mestre Litografo (contra-
to especial) ........

I Cromolitografo (contrato
especial) .........

I Desenhista gravador (con-
trato epecial) ......

I Mestre Transportador e
Irnpressor de Ofset

I Revisor Chefe ........
6 Mestres, a ..........
I Transportador	 auxiliar

do 1.-............
I Linotipista mensalista de l.
1 Encarregado de Eletrici-

dade ............
14 Contra-mestres, a ......
3 Revisores. a ........
1 Transportador de 2.4 classe
I Auxillar de 1.a classe
2 Auxiliares de 2. 1 classe, a
2 Auxiliares de 3 classe, a
3 Conferentes, a ........
I Pedreiro ............

	

Padrao	 Local

89

899

8994

	

8994	 102-351-10

102-052

- 292 -

COD100S II
scRIMINAçA0

- 293

DESPESA

14:400$000
14:400$000
11:400$000
9:600$000
7:2009000
6:0009000
3:600$000

5:400$000
4:8009000
3:6009000
3:0009000

13:200$000

8:400$000
7:2009000

4:800$000
3:600$000
4:8009000

30:000$000
21 :600$000
18:0009000
18:0009000
28:800$000
43:200$000
22:900$000
48:000$000
43:260$000
48 :0009000
50 :490$000

9:000$000
5:4009000
6:600$000

10:8009000
9:6009000

14:4009000
90 :0009000

19:200$000

16:2009000

15:600$000

15:6009000

15:600$000
13:2009000
79:2009000

9:6009000
9:0009000

9 :000$000
117:6009000
21 :6009000

6:8109000
6:0009000
9:6009000
7:200$000

14:4009000
4:200$0 00j



3:600$000

2-.400$000
2:400$000
1:680$000

960$000

2:160$000

6:000$000

4:800$000

3:600000

6:000$000

4:800$000

3:600$000

6:000$000

4:800$000

3:600$000

6:000$000
2:400000

14:400$000

14:400$000
11:400$000

9:000$000
9:000$000

6:000$000

3:600$000
6:000$000

108 :000$000

12 :000$000
38:400$000
30:2 10$000
19 :200$000

10-800$000

24 :000$000

14 :400$000

25 :200$000

12 :000$000

9:600$000

10 :800$000

24:000$000

43 :200$000

32 :400$000

7 :800$000

12 :000$000
16 :800$004

144:000$00
14 :4 00$04
14 :4 00$04
28 :800$000
34 :200$000
10 :800$000
3(1:000$000
18 :000$000

9 :000$000
7 :800$000

54 :000$000
4:800$000

7 :200$000
30 :0000M

- 295 -
- 294 -

DESPESA

30 ImpressoreS, compositores,
encadernadores, grava-
dores, carpinteiros, me-

cnicos e artifices de 1.'

30 Impressores, compositOres,
encadernadores, carpin-
teiros, mecOnicOS, gra-
vadores e artifices de
2.' classe, a .......

30 ImpressoreS, compoSitores,
encadernadOreS, grava-
dores, mecãniCOs, fundi-
dores, artifices e este-
reotipistas de 3.' clas-
Se, a............

5 Artifices mensalistas de
4.' classe, a ........

16 Aprendizes de 1.' classe, a
18 Aprendizes de 2.' classe, a
20 Aprendizes de 3. classe, a
5 Artifices mensalistas de

5.' classe, a	 ......
4 CompositoreS obreiros, de

1.' classe, a ........
3 Compositores obreiroS, de

2.' classe, a ........
7 Compositores obreiros. de

3.' classe, a ........
2 Pautadores obreiros de 1.'

classe, a ..........
2 Pautadores obreiros de 2.'

classe, a	 ..........
3 Pautadores obreiros, de 3.'

classe, a ..........
4 Encadernadores obreiros

de 1.' classe, a .
9 Encadernadores obreiros

de 2.' classe, a ......
9 EncadernadoreS obreiros,

de 3.' classe, a ......
I Linotipista obreiro, de 2.'

classe ............
2 Linotipistas obreiros de

3.' classe, a ........
7 Artifices de 5.' classe, a

"MINAS GERAIS"

10 Redatores, a ........
I Revisor Chefe ........
I Expedidor Chefe ......
2 Mestres, a ..........
3 Noticiaristas, a ......
1 Paginador ..........
4 Revisores, a ..........
2 Contra-mestres, a ......
I Ajudante do Expedidor

Chefe ............
I Mecânico de Linotipia
9 Impressores de 1.' clas-

Se,	 a............
I Imp ressor de 2. classe
2 Impressores de 3.' clas-

Se,	 a	 ............
5 Auxiliares de 1.' classe, a

	

CODIQOS	
DIscRI MINA cA0

Paclrao	 Local

	

6:000$000	 180:000$000

	

4 :800$000	 144 :000$000



4:800$000
3:600$000

4:800$000

6:000$000

6:000$000

4:800*000

960$000

9:600*000

7:800$000

9:600$000
7:200$00 

09:600$000

24:000$000

36:000*000

19:200$000

1:920$000

36:000$000

39:000$000

7:920$000

4:620$000

6:600$000

15:600*000
14:400$000

13:00$OOO

15:840$000
6:600$000
5:676$000

18:480$000
3:960$000

13:200$000
4:620$000

13:200$000

9:240$000

8:844$000
8:580$000

15:840$000
6:336$000

34:056$000

6:000$000

10:560$000

8:580$000

7:920$000
5:940$000
5:940$000

7920$000

5:676$000

2.530:8128000 I

- 296 -	 - 297

	CODIGOS
	

DESPESA

Padräo II	 Local

	 D I S C R IMINAcAO	

Elottva
	

MuhaçOes Patrimunials 	 Totals

8690

2 Auxiliares do 2.' classe, a
2 Auxiliares do 3.' classe, a
2 Auxiliares de mecânicos

do linotipia, a ......
4 Conferentes do "Minas

Gerais", a ........
6 Expeditores de 1.' clas-

se,a	 ............
4 Expeclitores de 2	 clas-

Se, a	 ............
2 Suplentes de Conferen-

tes, a	 ...........
4 Linotipistas obreiros de

1.' classe, a .......
5 Llnotlpistas obreiros do

2.a classe. a ........

QUADRO SUPLEMENTAE

ADMINISTRACAO
I Chefe da antiga Secçâo

Central ..........
I Ajudante T&nico ......
1 Chefe da anhiga SeccAo

de Expedicao de Enco-
mendas ..........

2 Ajudantes de Seccao do
Servico Diurno, a

1 Encarregado do Compras
I Primeiro oficial ......
4 , Segundos ofictais, a
1 Praticante de 1. classe
2 Portetros da noite, a
I Auxiliar de portoiro
OFICINAS DE OBRAS

1 Chefe do SeccOo do Ser-
viço Diurno .......

1 Ajudante de Secco do
Servico Diurno ......

1 Ajudante do SecçAo do
Serviço Diurno

I Desenhista .........
2 Ajudantes de SeccAo do

Serviço Diurno, a
I Primeiro oficial cortador
6 Primeiros oficlais, a
1 Encadernador obreiro de

1.' classe ..........

"MINAS GERMS"
1 Auxiliar do RedacOo
I Ajudante do Seccao do

Serviço Noturno
1 Ajudante do Seccao do

Servico Diurno ......
1 Tipografo do 1.' classe
1 Emendador de provas

102-052-04 4 - Possoal Contratado

QUADRO SUPLEMENTA1I
ADMINISTRACAO

I Auxiliar Téenico da Dl-
retoria ............

1 Chore de Transporte
18 :000$000
13 :200$000



5:676$000
4:620$000

5:676$000

4 :800$000
4 :620$000

2:376$000
1;980$000

3:600$000

3:600$000

6:000$000

3:600$000

2:400$000
2 :376$000

13:200$000
9 :240$000
7:920$000
6 :801$000
6 :000$000

17 :0286000
18: 100$000
4 :350$000
3 :900$000
3 :300$000
2 :640$010

17 :020$000
5 :280$000

14 :400$000
9:2409000
4 :020$000
3 :3009000
:t :3009000
I :7529000
5 9409000

14 :400$000

14 :4009000

12 :000$000

10 :800$000

12:0006000
4 :7529000
I :5849000

7929000

	

13:200$000	 26 :4009000

	

10:560$000	 42 :2409000

	

6:6009000 	39:6006000

5:9409000
5:2809000
5 :2809000

4 :6209000

	

3:960$000	 7 :9209000

	

3:3009000	 13:209000
3:300$000
2:6409000

	

2:376$000	 66:5289000
1:980$001

	

1:320$000 .._1f! 0	 496:2249000

50 :0009000

	

170 :0009000	
220:0001000

- 298 -	 L	 - 299

CODIGOS I!

	

	
DESPESA

DISCRIMINAcAO

Padro
	

Local
	

MutuacOes Patrlmoniais 	 Totals

8690 1 102-052--07

1 Auxiliar da Secc6o de In-
formacSes e Encomen-
das ..............

1 Aux" iar ............
1 Auxiliar de Guarda-livros
1 Revisor de Obras ......
1 Auxiliar de Transporte
3 Primeiros oficiais, a
4 Segundos oflciais, a
1 Continuo ............
I	 Auxiliar ............
I Praticante de 2. classe
IServente ............

OFICINAS DE OBRAS
3 Primeiros oficiais, a
I Segundo oficial cortador
3 Encadernadores obreiros

de 2.a classe, a ......
2 Segundos oficiais, a
I Conferente de obras
1 Tcrceiro oficial ........
1 Artifice de La classe
2 Passadoras de Bilhetes, a
3 Artifices de 3.1 classe, a
4 Encadernadores obreiros

de 3.	 classe, a ......
4 TipOgrafos obreiros de 3.

classe, a .........
2 Linotipistas obreiros de

3.	 classe, a ........
3 Linotipistas obreiros de

4.a classe, a .......
5 Artifices obreiros de 5.

classe, a ..........
2 Aprendizes de 1. classe, a
1 Aprendiz de 2.a classe
1 Aprendiz de 3.a classe

"MINAS GERMS"
2 Redatores, a
4 Auxiliares de Redacào, a
6 Noticiaristas, a ........
I Conferente do "Minas Ge-

rais" ............
I Noticiarista auxiliar
1	 Auxiliar ............
I Auxiliar de Conferente do

"Minas Gerais" ......
2 Reporteres, a ........
4 Terceiros oficials, a
i Reporter ............
1 RepOrter ............

28 Entregadores do 'Minas
Gerais", a ..........

I Reporter ..........
6 Supientes de entregadores

do "Minas Gerais", a

7 - Gratificacoes
Para substitulcOes regula-

mentares e comissiona-
mentos ............

Para pagasnento de dife .
-rença de vencimentos de

obreiros efetivos e con-
tratados ..........



- 300 -

COD100S
DISCRI MINA cAO

	

Padr5o	 Local

	

8690	 102-052-9"	 9 - Adicionais

- 301 -

DESPESA

Efetiva	 II	 MutacOes Patrimonlals 	 Totals

14:0005000 I 48:400$00(

145.621:3318301

3.545:236$000

34400$000 I

60:000$000
50:0001000 110:000$000

Para pagamentO de adiclo-
nais a diversos fmsclo-
nIrios e para Os que Se

verifiquem em 1941

34 - Percentagens

PESSOAL VARIAVELi

1$ - Saldrios

Para pagamentO so pes-
soal diarlsta, emprega-
do na entrega do "Minas
Gerais ............

DESPESAS DIVERSAS

ii - Transportes

Fretes, carretos e despa-
chos ..............

- FOrça, Zuz e agua

Encargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVEItSAS

10 - Euenluais
porteamento do "Minas

Gerais" ............
Outras despesas eventuals

- CURSO DE ESPE-
CIAUZAcAO

Educa cáo PlThlica

Serviços Técnicos
e EspecializadOS

PESSOAL VARTAVEL.

7 - Graft! icaçOes
Para	 gratlflcacSes aOs

professores do Curso

Encargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuais
Para despesas eventuats

TOTAL DA DESPESA DA
SECRETARIA ........

8690 1 102-052-34

8691

8691	 102-052-18

8694

8694	 102-052 11

8694	 102-052-13

89

899

8994

8994	 102-052 —1

102-053

83

837

8371
8371	 102-053-07

89

899

8104

8994	 102-053-11

11:0008000

7:200$000
	

3.265:2365000

30:000$000

60:0005000

80:000$00
	

140:000$000
	

3.435:2368000 I



-302—	

1CODIGOS
DIscRIMINAcA0

PadrAo	 Local

DEPARTAMENTO DE
	102-046	 1	 n A 0 i' L'TQ

- 303 -

DESPESA

Efetiva	 MutacOes Patrimonlais
	

Totals

""AL it 	 i
CALIZAAO

Administração Geral

Judiciário
MATERIAL PERMANENTE

- MOveis, maquindrios e aparelho3
Para a Justica de 2.'
Instâncla ........

Para a Justica de 1.'
Instâncla ........

MATERIAL DE CONSUMO

14 —s Combustiveis, lubrillcantes e
acessOrlos

Para a Justica de 2.'
Instâncla ........

22 - Fardamentos, calçados e equipamentos
Para	 a Juslica do	 2.'

InstAncia ..........
Para a Justica de 1.'
Instlncia ..........

62 - Expediente e ulensilios
Pars a Justica de 2.'
Instâncla ........

Para a Justica de 1.'
Instància ............

Departamento Adminis-
trativo do Estado de

Minas Gerais
MATERIAL DE CONSUMO

14 - Comb ustiveis, lubrificantes e
acessdrios

Para o Departamento

17 - Encomendas a Jinprensa
Para a Departaniento

22 - Fardamenlos, calçados e equipamentos
Pars 0 Departamento

62 - Expedienle e utensilws
Para o DepartamentO

Serviços de Ins-
peccão

PESSOAL FIXO

Inspetoria do gasto
de material

- Pessoal Efetivo
I Inspetor ............18:000$000

	

8 Fiscais, a 13:200$000 .. .. 	 105:600000

80

801

8012

8012
	

102-046-15

8013
8013	 102-046-14

8013	 102-046-22

8013 I 102-046-62 I

803

8033
8033
	

102-046-14

8033
	

102-046-17

8033
	

102-046--22

8033	 102-046-62

806

8060

8060 I 102-046--03

5:0008000

110:0008000
	

115:0006000

20:0008000 I

..000$0oo

5 :00000O

10 :0008000

4 :000$000 14:0001000 1	 44:000$tOO
	

159:00111000 I

10:0008000 I

11:0008000

5:0008000

2:50$000

6:41101000
	

24:9001000 I



DIscRlMINAcAo

6 Agentes de 1.' elasse, a
8:400$000 ..........50:400$000

12 Agentes de 2.& classe, a
4:080$000 ..........48:960$000

	

I Primeiro oficial	 11:400$000

	

I Segundo oficlal	 0:6008000
1 Terceiro oficial ........7 :200$000
1 Quarto ouicial ........0 :0008000

	

2 Praticantes, a 3:6008000	 7:200$.000	 264:360$000

8 - Didrias e afuda de custU
Diárias corridas a I Ins-

petor, 8 Fiscais e 6
Agentes de 1. classe, a
20$000 ............109:500$000

Idem, a 12 Agentes de 2.
classe, a 10$000	 43:800$000	 153 :300$000

PESSOAL VA1IJAVEL

4 - Pessoal Contratado
Para pessoal extranumerâ-

rio da Inspetoria do
Gasto de Material

MATERIAL PERMANENTE

15 - Mdues, maquinarlos e apareihos
Para a Inspetoria do Gasto

Gasto de Material
MATERIAL DR CONSUMO

17 - Encon,endas ci linprensa
Para a Inspetorla do Gasto

	

de Material	 20 :000$90

22 - Fardainen (us, calcados e equlparnentos
Para a Inspetoria do

	

Gasto de Material	 3:000$00

62	 Expediente e ct:eisi(ios
Para a Inspetoria do Gasto

	

de Material	 10 :000$00$

DESPESAS DIVERSAS

11 - Transportcs
Para a Inspetoria do Gasto

de Material ......

Servicos Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

Deparamento de Corn-
pras e Fiscalização

3 - Pessoal Efetivo
	I Superintendente	 24:0008000

S Chefes de SeccSo, a
14:400$000 ..........43:200$000

I Auxiliar TOcoico	 13:200$000
I Auxtilar	 Ajminlstrativo	 II :8808000
1 Encarregado de Material	 11:88U$000
1 Almoxarife ..........13:2008000

CODIO0S

PadrAo	 Local

102-046-08

102-046-04

102-046-15

102-046-17

102-046---.22

1,i2-046--62

102-046-11

I 102-046-03

- 305 -

D E S P E S A

Efetiva	 MutaçOes Patrinionials	 Totals

417:6608000 I

40:0008000

5:0008000

0008001

60:000$000 I	 550:6608000
	 555:6608000

20



- 306 -	
- 307 -

cODiGOs

PadrAo 11	 Local

	 Dl SCR IMINAcAO
	 DESPESA

Efetiva
	

MutaçOes Patrimonlals 	 Totals

8070	 102-046-07

8070	 102-046-08

8071
8071	 102-046-04

8073

8073	 102-046-14

8073	 102-046-17

8073	 102-046-22

8073 1 102-046-23

	

2 Almoxarifes, a 9:240$000	 18:480$000
2 Ajudantes de Aiomxari-

fes, a 6:600$000	 13:200$000	 149:040000
7 - GratificaçOe.,

A Funclonários do Depar-
tamento	 20:000;000

8 - JJiárias e ajuda de custo
Para funcionárjos do Dc-

partamento	 10:000$000

PESSOAL VARIAVEt.

4 - Pessoal Contratado
Para pagamento ao pea-

soal extranumerárjo do
Departamento

MATERIAL PERMANENTE

15 - MOveis, maquinários e apareihos
Para o Departamento de

Compras e Fiscalizaçáo
Para o Arquivo POblico
Mineiro ..........

Para o Serviço de Consul-
tas Juridicas do Estado

Para o Depar-tamento Es-
tadual de Estatistica

Para o Departamento de
AssistOncia aos Munici-
pios............

Para o Departamento Geo-
grâfico ..........

Para o Servico Meteoro-
lógico .............

Para o Serviço Radio Te-
legráfico ..........

MATERIAL DE CONSUMO

14 - Combos!! ueis, lubrificantes 6
acessdrios

Para o Deparfamento de
mCopras e Fiscalizaçäo	 20:000$000

17 - Encomendas a imprensa
Pare o Departamento de

Compras e FiscalizaçSo	 15:000600
Para 0 Departamento Geo-

ráfico ..........50:000$000	 66:000$0T

- Fardaimentos, calçados e equipamentos
Para 0 IJepartamento de
Compras e	 FiscallzaçAo	 3:000$000
Para o Arquivo Pübiico
Mineiro ..........800$000

Para o Departamento Es-
tadual de Estatistica	 10:000$000

Para o Departamento Geo-
grâfico ...........8 : 000$000	 21:800$000

23 - Semouentes
Para o Departamento Geo-

gráfico	 10:000$008IL

8072
8072
	

102-046-15

179:040$000I

3W:800$000

10:0008000

5:0008000

8:000$000

20:0001000

30:0008000

50:0008000

5:0008000

20:000100
	

148:0008000



8074
8014	 102-046--11

809

8092

8092	 102-046-15

8093

8093 1 102-046-14

- 308 -

DISCRIMINAcAO

47 - Material de Engenharia
Para o DepartamentO Geo-

grlfico	 80:000$000

49 - Material Radio Tclepra[ico e Radio TeIefdnlcO

Para o Servico Radio Te-
legráfico	 70:O.00$000

62 - Expedienle e utensilios
Para o DepartamefltO do

Compras e FiscalizaclO	 15:0001000
Para 0 ArqUivo PüblicO
Mineiro ..........5:0001000

Para o Servico do Conten-
tenciOSO	 e	 Consultal
Juridicas ..........8:0001000
Para	 o DepartamentO
Estadual de Estatistica	 140:000$000

Para o DepartamentO de
AssistIncia aos Munict-
pbs ...............20:0001000

Para 0 DepartalnentO Geo-
grafico ............15:000000

Pare o Servico Radio Te-
legráfico e Radio Tele-
fonico ..........2 :000$000	 203 :0001000

DESPESAS DIVERSAS	
j

ii - Trans portes
Para o DepartanlentO do

Compras e FiscalizaclO

Servicos Diversos

MATERIAL PERMANENTE
15 - Móveis, rnaquindriOs e

aparelIiOS

Para a AdminlstracaO
da Sec. do Interior.

Para a AdmifliStracOo
da Sec. das Finances

Para a AdminiStraclO
da Sec. da Agriculture

Para a AdminiStracSO
da Sec. da Educacao e
Saüde Pühlica

Para a AdminiStracäo
da Sec. da ViacSo

MATERIAL DE CONSUMO

14 - Coznbustiueis, lubrificantes e accessdrlos
Para a AdminiStracSO

	

da Sec. do Interior	 75:000$000

Para a AdminiStracSO

	

da Sec. das Financas	 40:0001000

Para a Administracäo
da Sec. da Agriculture	 72:0001000

Para a AdminiStracSO
da Sec. da EducaçOo e
Saude Pübilca ..... 50 :00010

COD100S

PadrAo	 Local

073 1 102 046-47

8073 I 102-046-49 II

8073 I 102-046 62 II

- 309 -

DESPESA

Efetiva	 MutaçOes Patrimonials 	 Totals

	

469:8008000	

1^

	

40:0001000	 1.045:6401000	 1.110:6401000

23:000$000

100:0001000

30:0001000

22:0001000

80:0001000	 205:000$000



—311--

DESPESA

Efetiva	 MutacOes Patrimonials	 Totals

757:0008000520:000$000

450 :000$000

700:000$000

100:000$000

250:0008000

70:000$000

17:000$000

20 :000$000

15 :000$000

12:000$800

12 :0008000

40:000$000

100 :000$000

45:0008000

40:000$000

50:000$00 0

1.570:0008000

76:0008000

d.

275:0008000 2.678:000$000

- 310 -

DIscRIMINAcA0

Para a Adrninistracao
da Sec. da Viacao

17 - Encomehdas a Imprensa
Para a AdministraçSo

cia Sec. do Interior

Para a Administraçäo
da Sec. das F'inancas

Para a Administracao
da Sec. da Agriculture,

Para a Administracao
da Sec. da Educacâo

Para aAdministracao
da Sec. da Viacao

22 - Fardamenfos, calados
equipamenlos

Para a AdministraçAo
cia Sec. do Interior

Para a Administracao
cia Sec. das Financas

Para a Administraçao
da Sec. da Agricultura

Para a Administracao
cia Sec. cia Educacao a
SaUde POblica

Para a Administraçao
cia Sec. da Viacao

62 - Expedienle e utenszczos
Para a AdministraçAo

da Sec. do Interior

Para a Administraçao
cia Sec. das Financas

Para a Administraçao
da Sec. da Agricultura

Para a Administraçao
da Sec. da Educaçao e
Saüde Püblica .

Para a Adniinistraçao
da Sec. da Viaçao

Exação e Fiscalizaçao
Finance/ru

Serviços Diversos
MATERIAL DE CONSUMO

22 - Fardamentos, calcados C

equipamentos
Para o Departamento cia

Fazenda de Minas, no
Rio.............

62 - !.Ixpedienle e utensiizos
Para o Departamento cia

Fazenda de Minas, no
Rio ..............

CODIGOS

Padrao	 Local

8003 1 102-041---17

8093
	

102-046-22

8093 I 102-046---62

81

813

8133
8133	 102-046-22

8183	 102-046--62



66:0001000 I 76:0001000 I

53:000$000 I

19:000$00

180:000$00(

10:0001000 II

50:000$000-

3:0005000

15:000$000

4:000$000

50:0001000

4:000$000

12:0001000

- 312 -	 - 313 -

DIscRIMINAcA0

Seguranca Pib1ica e As-
sisléricia Social

Administração Su-
perior

MATERIAL PERMANENTE

15 - MOveis, maqutithrios e
apareihos

Para a Chefla de Policia

MATERIAL DE CONSUMO

14 - Combusli peis, lubrificantes e
accessóriOs

Para a Chef la de Policla

22 - Fardamentos, calçados e
equipament Os

Para a Chefla de Polich

32 - Expediente e utensilios

Para a Chefla de Policl-a

Fôrças de Terra

MATERIAL PERMANENTE

15 - Móeis, maquinhrios e
apareihos

Para a FOrce Policlal
Para o Corpo de Born-
belros .........

68 - Instrumental de MOsica,
perinanente

Para a FOrca Poilcial
Para o Corpo de Bombel-
roe ..............

69 - Material fJidrdlico, per_
manente

Pare o Corpo de Bombel-
roe ...........

MATERIAL DE CONSUMO

14 - COrnbusttveis, lubrificantes e
accessdrios

Para a FOrce Po1IcIa
Pare o Corpo de Bombei_
ros .........

DIQOS

Local

102-046-

102-046-

102-046-

102 -046-

102-046-

102-046-68 I

102-046-69

102-046-14

DESPESA

Efetiva	 MutacOes Patrimonials
	 Totais

65:000$000

27:000$000
	 II	 92:0001000



2.568:000S000
II 2.820:0008000

MutacOes Patrimoniuis

DESPESA

- 315 -

8:0008000

3:0008000
8:0008000

3:0008000

32:0008000

Eleliva

150:000$000

Totais

1.700:000$

	

_100 :OOO$(l	
1.800:0008000

160:0008000

20:0008000

	

5:000$OO$	 -

	

1:000$000	
6:0008000

130:000$M.

	

:00000	
140:0008000

- 314 -

CODIGOS

1) 1 S C H I M I N A ç A 0
Padrao	 Local

8213	 102-046-21 21 - Arrnamentos e inuntçOes

Para a Fórça Policial

8213	 102-046-22 22 - Fardamenlos, calçados e
equ ipamentos

Para a Fôrca Policial

Para o Corpo de Bombei_
ros

8213

	

	 102-046-25 25 - Forragens, ferragem C pasfo

Para a Fôrça Policlal

8213	 102-645--50 50 - Material htdrthiljcø

Para o Corpo de Bombel-
ros ...............-

8213

	

	 102-046-53 58 - Instrumental de mts tea

Para a Fôrça Pollelal

Para o	 iCorpo de Bombe_
ros ..............

8213	 102 --046--82 62 - Expedlente a utensiltos

Para a Fôrça PoliclaI

Para o Corpo de Bombel-
ros ...........

824	 Assistêncja Policial
8242	

MATERIAL PERMANENTE

8242

	

	 102-046---13 15 - MOvets, Jnaquuthrtos a
apareihos

Para a Guards Civil

Para Casas de CorrecçAo
Pare PrisSes ......

Para a Penitenclárla do
Neves .........

Para o Manicômio mdi-
clárlo de Barbacna

8243	 MATERIAL DE CONSUMO

8243

	

	 102-048--14 14 - COmbustf vets, lubrtffeajt(e, a
accesstjrjos

Para a Penitencjárja do
Neves ............

Pare o ManicmJo Judl_
elârio 4e Barbacena

20:000$000

6:000$000
	 26:000S000



- 316 -

CO D IGOS

	

	 —
DISCRI MIN AcAO

Padrao	 Local

8243 102-046-21 21 - ArmarnenlOs e municOes	 -

Para a Guards Civil

8243 102-04622 22 - Fardamentos, caleados
equipamefltos

Para a Guarda Civil

8243 102-046-26 20 .- MedicamefltOs
Para a Guards Civil . 	

10:0008000

Para Casas de CorrecSo	
12 :0008000

Para a Penitenclária do 13:0008000
Neves 

Para o ManicômlO Judi-
clârio de BarbaCefla .

	 8 :0008000

8243 102-046-27	 27 - VesludtiO e allrnentacão
Para Casas de Correcáo	

87:100$0)0
80 :0008000

Para prisSes 
Para a PenitenCiãrla do

Neves	
440 :0008000

Para o ManlCôIflIO Judi-
clârlo de Barbacefla . .

	 82:5008000

27:0008000

1.189:6108000
63:0008000 1.157:6008000

46 - Material medico denld.rlO
Para a Guarda Civil

62 - Expedlente e utensilios
Para a Guarda Civil
Para Casas de CorrecãO
Para a Penitencilrla de

Neves ............
Para o ManicômlO Judi-

ciârlo de Barbacefla

Servicos Diversos

de Seguranca
Püblica

MATERIAL PERMANENTE

15 - Mdveis rnaquindrios
aparethos

Para delegaclas de Policla

MATERIAL DE CONSUMO

14 - COmbusllt)eis, lubrificantes e
accessdriOs

Para Delegaclas de Policla

62 - Expediente e utensitlos
Para o Conseiho Peolten-
clãrin ...........

Para Delegacias de Policla

Servicos de Ins-
peccão

MATERIAL DR CONSUMO

14 - COmbusflUeiS, lubriflcantes C
accessdriOs

Para o Serviço Eatadual
de Tr&nsltO .....

8243 1 102-046-46 ^

8243 102-046-62

825

8252
8252 102-046-15

8253
8253	 102-046--14

8253	 102-040----62

826

8263
8263 102-046-14

- 317 -

5 :000$000
5 :00 0$ 000

50 :000$000

5 :000$000

5 :0008000
12 :000$000

95:0008000

112:000800017:0008000 

250:0008000

11 139
:0008000

Totals

DESPESA

MutaçOes PatrlmoiiialsEfetiva

8:0008000

332:0008000

43:0008000

669:6008000

14:0008000



:000$000

15:000$000

.23:000$000
8:000$000

.72:0008000

$6:0008000

38-000SO00

- 319 -

DESPESA

Efeilva	 Mutacoeg p

4:0008000

86:000$000

5:0008000

5:0008100

30:0008000

8: 000$tJOU

0 ISCRI MINA cAO
Padrao	 Local

8263 102-046-21 21 - Armaznentos e znunlçej
Para o Serviço Estadual

de Trânslto ......

3 102-046-22 22 - Far4amenlos, calcado., e
equipamento.,

Para o Serviço Estadual
de Tr4nsito ......

8263 102-046-62	 62 - Expediente e utensitlos
Para o Serviço Estadual

de TrAnsito ......

	

827	 Serviços Técnicos
e Especializados

	8272	 MATERIAL PERMANENTE
8272 102-04615 15 - Môueis, Inaquinarlos e

apareihos
Para a Justiça Militar
Para 0 Serviço de Inves_
tigaçOes .......

Para o Deparfamento de
Asslstêcj* Poilcia! e M.
Legal ..........

8272 102-046-67 67 - Velculo,,
Para a Departamento de

Asslst&jcja Policlal e
Medicina Legal .

	

8273	 MATERIAL DE CONSUMO

	

8273	 102-046-14 14 - COmbustiveis, lubrifieijjite., e
aceessdrios

Pare o Dep. de Assistn..
cia Policjal e Medicina
Legal ..........

8273 102-046-22 22 - Fardainentos, calados e
equipamentos

Para o Servlço de Inves-
tigaçoes .......

Para o Depart. de Assis...
tência Policial a Medi-
dna Legal ......

8273 102-046-26 26 - Medicamento,
Para o Depart. de Assis..

cia Policla) a Medicina
Legal .........

	

8273	 102-046-27 27 - Vestudrjo e alim!entaçco
Para o Depart. de Assis-

tncia Policial e Medic!-
na Legal ..........

8273 102-046-46 46 - Material medico denktrjo
Pare o Depart. de Assls_

téncia Poliial e Medic!-
na Legal ..........

8273 102-046--48 48 - Material fotoqrdflco e
identiftcaçao

Para a Servlco de Inves
tlgaçoes .......

- 318 -

CODIUOS



DESPESA

MutacOes Patniinonials Totals

275:320800032:3208000 I

Efetiva

12:0008000

4:8008000

15:0008000

305:0008000

20:0001000	 356:800$000

::

428:320$000 I

11:0008000

31:0003000

367:8003000 5.365:720800

- 321 -

D 1 S C III M I N A ç A 0

12 - Expediente e utenslttos

Para o Serv. de Invest!-
gacoes	

15:0008

Para a Justica Militar	 2:32080
Para o Depart. de Assis-

lOncia Policlal	 Medici-
na Legal	

15 :00080

AssistênCia Social

MATERIAL PERMANENTE

15 - Mdueis, maquindriOS e apa-
reihos

Para o Scrvlco de Assla-
tnCia a Menores

MATERIAL DE CONSUMO

14 - CombUst fvets, lubrt1'IcaIItC e
accessôriOS

Pare o Servlco de Assis-
têncla a Menores

25 - Forragem, ferra gem e pasto
Para o Servicc. de Assis-

tência a Menores

26 - Medicamenlos
Pare 0 Servico de Assis-

téncla a Menores

27 - Vesludrio e alimentaçãO
Pare o Servico de Assis-

tOncia a Menores

02 - Expedienle e utensilios
Para o Servico de Assis-

tncia a Menores .. ..

Educação Püblica

Ensino Superior

MATERIAL PERMANENTE

15 - MOveis, maquindriOs C apa-
reihos

Para a Escola Superior de
Agriculture e Veterind-
na do Estado ........

MATERIAL DE CONSUMO
25 - Forragem, ferragem e pasto

Para a Escola Superior de
Agricultura e Veteriná-
na ..............

3 26 - MedicamentOs
Para a Escola juperior de

Agricultura e Veterinâ-
na..............

cOo: laos

Padrao
	 Local

8273 102-046-62

829

8292

8292
	

102-046-15

8293
8293
	

102-046-14

8293
	

102-046-25

8293
	

102-046-26

8293
	

102-046-27

	

8293
	

102-046-62

83

831

8312

	

81112	 102-046-15

8313

	

8311
	

102 —046-2!

	

831:
	

102-046-2



- 322 -	 —323-

Dl S CRIMINAcAO

27 - Vestuàrlo e alltnenlaçâo
Pare a Escola Superior de

Agricultura e Veterinâ-
na..............

40 - Fomento a Inditstria e Co-
mérelo

Para a Escola Superior do
Agrirultura e Veterinâ-
na	 ..............

41 - Foniento a Agricuuura
Para a Escola Superior de

Agriculture. e Veterinâ-
na	 ..............

47 - Material de Engenharia
Para a Escola Superior de

Agricultura e VeterinA-
na..............

62 - Expediente e utensillos
Pare a Ecoia Superior de

Agriculture e VeteninA-
na..............

65 - Material de LaboratOrto
Para a Escola Superior de

Agriculture e Vetenlnâ-
na..............

Ensino Profissional
MATERIAL PERMANENTE

15 - MOueis, maquinarios e apa-
reihos

Pare o Instituto "São Ra-
fael"	 ...........

Para a Escola de Enfer-
magein "Carlos Chagas"

Pare a Fazenda Escoja
do Flonestal .......

MATERIAL DE CONSUMO

14 - Combusliveis, tubrificante e
accessórios

Pare a Fazenda Escola
do Florestal ........

25 - Forragem, terra gem e pasta
Para a Fazenda Escola

do Florestai ........

26 - Medicamentos
Para o Instituto "São Ra-
fael" ..............

Para a Escola de Enfer-
magem "Carlos Chagas

Para a Fazenda Escola
do Florestal ........

27 - Vestud.rio e altmentaçäo
Para o Instituto "Silo Ra-
fael" ............

CODIGOS

Local

102-046--27

102-046-40

102-046-41

102-046-47

102-046-62

102-046--65

102-046-15

102-046-14

102-046-25

102-046-26

102-046-27

D lISP ESA

Efetiva
	 MutacOes Patrimonjais

	 Totals

100:0008000 I

150:0008000

11:0008001)

15:000$000 I

20:0001000

	

100:0001000
	

460:0008000
	

491:00050011 I

5: 0008000

3:0001000

10:0005000
	 16:0005000

20: 000F0))

50:000$000

5:000$000

12:000$000

12:000$000
	

29:0001000

85:000$000



- 324 -

	

CODIGOS	
DIscRIMINAcA0

PadrSoIl	 Local

- 325 -

DES P ESA

- --
	 Efetiva	 MutaçOes Patrlmonlais	

1	
Totals

8823

8323 II

8323

8323

8323

8323

Para a Escola de Enfer-
magem "Carlos Chagas" 	 12:000$000

Para a Faznda Escola
do Florestal	 100:000*000

102-046-40 40 - Fomento a Indàstria e Co-
inércio

Para a Fazenda Escola
do Florestal ........

102-046---41 41 - Fomento a Agrioultura

Para a Fazenda Escola
do Florestal	 20:000*000

Para o Servico de Ensino
Agricola	 50:000$000

Para o Instituto "ioão P1- 190:000$000nheiro" 
Para a Escdla Agricola

"Adelaide Andrada"	 38:500*000
Pars a Escola Agricola

"Padre Sacramento"	 50:000*000
Escola de ilorticultura de

ItaJubâ	 120:000$000
Para o Instituto "Barão

de Camargos"	 70:000*000
Para o Instituto "Carlos

Prates"	 42:000*000
Para 0 AprendizadO Agri-

cola "Jost Gonçalves"	 35:000$000
Para o InstitutO "Bueno

BrandSo"	 35:000$000

102-046-42 42 - Fomento a Pecuárta

Para a Fazenda Escolu do
Florestal ..........

102-046-46 46 - Material mIdico dentdrlo

Para a Escola de Enfer-
magem "Carlos Chagas"

102-046---52 52 - Material dlddtico

Para o Institlito "São Ra-
fael"	 10:000*000

Para a Fazenda Escola do
Florestal	 6:000$000

102-046--62 62 - Expediente e utensilios

Para o Institilto "SAO Ra-
fael" ........	 5:000$000

Pars a Escola de Enfer-
magem"Carlos Chagas"	 4:000*000

Para a Escola Comple-
mentar de Sete Laguas	 2:000$000

Para a Fazenda Escola do
Florestal	 15-000$000

197:000$000

12:000*000

650:500*000

20:0008800

5:000$000

16:0008800

26:0008800
	

1.025:500$000	 1.043:5008800



340:0006000

200:0008000
20:0008000
40:0008000

- 327 -

DR SPESA

MulaçOeS PatrimonlalsEletiva

4:8008000 I	 854:0008000

Totals

694:0006000

1:0006000

4:0008000	 2.233:500$00(

4:2008000

345:0008000

CODIOOS

Padrfto	 Local

838

8332

	

8332	 102-046-15

8383

	

8333	 102-046-27

	

8333	 102-046--52

	

8333	 102-046-62

884

8343

	

8343	 102-.046-62

837

8373

	

8373	 102-046-62

84

840

8402

	

8402	 102-046-15

	

8402	 102—.046--67

	

—326—	 1

DIscRIMINAçA0

Ensino Primário,
Securidário e Corn-
plementar

MATERIAL PERMANENTE
45 - Móveis, maquinarlos e apa-

reLhos

Para o Ensino Prlmário
Para o Ensino Secundárlo
Para o Ensino Normal

MATERIAL DR CONSUMO

27 - Vestudrlo e alimenta,do

Para o Instituto Pestalozzi

52 - Material didàtico

Para o Enslno Prlmárlo .	 300:000$000
Para o En 

'q
	 Secundário	 15:000$000

Para o Ensino Normal ..	 30:000$000

62 - Expediente e utenslllos
Para o Instituto Pestalozzl

Orgãos Culturais
MATERIAL DE CONSUMO

62 - Expediente e utenstijo,
Pars o Conservatórjo Ml-

neiro de Müsica .....

Serviços Técnicos
e Especializados

MATERIAL DR CONSUMO
62	 Expediente e utensil jos

Para a Escola de Aper..
feicoamento ........

Saide Pithlica
Administraçào Su-

perior
MATERIAL PERMANENTE

15 - Môveis, rnaqutndrios e apa-
reihos

Para a Diretojig de Saüde
POblica ............

67 - Vet cubs
Pars •a Diretorla de SaAde

Pübllca ............

5:0008000

30:0008000 I	 5:0006000



6:4006000

19:000000

11:0005000
10:0005000

3:000$000

15:0005000 64:4006000

30:0005000

- 328 -	 - 329-

)D IGOS

Local

102-046-14

102-046-17

192-046-22

102-46-26

102-046-62

102-046-15

102-046-67

102-046-14

-	 DISCRJMINAcAO

MATERIAL DE CONSUMO

14 - Combustiveis, lubrificante e
accessdrjos

Para a Diretoria de Sa(ide
Pübijca ............

17 - Bncomenda 3 a Imprensa

Para a Diretorla de SaCide
Püblica ............

Id
22 - Fardarnen los, calçados e

equipamentoj

Para a Dlretorja de Sa(ide
P(zblica ............

26 - kedicamentos

Para a Dlretoria de Sa(ide
P*bllca ............

62 - Expedlente C utertslijos

Para a Diretorla de Sa(ide
Püblica ............

Assistência Hospitalar

MATERIAL PERMANENTE

15 - MOvels, maqulzthrios C cpa-
rethos

Para o Hospital CoIônia	 Ide Barbacena .......
Para o Instituto"Raul	 IlScares" ............

Para o Hospital Coiónia
de Oliveira ........

Para Hospitals Regionals
Para o Hospital "Cicero
Ferreira" ..........

Para o Serviço 1e Pro-
filaxia da Lepra .....

07 - Velculo,c

Para o Instituto "Raul
Scares" ...........

MATERIAL DE CONSTJMO
14	 Combustiveis, lubrificanfe, C access6r1

Para a Hospital Colónia
de Barhacena	

50:00I$000Para o Instituto "Raul
Soares"	

40:000$000Para o Hospital CoIônja
de Oliveira	

30:000$000Para o Serviço de Pro-
filaxia da Lepra .. .. 	 60:000$000

DE SPESA

Efettva	 1	 Mutaçles Patrimonlais
	

Totals

88:0006000

100:000$000

15:0006000

338:0006000

40:0005000
	

581:0006000
	

616:0006000 I

170:000$000



-330-

CODIGOS

D1SCRI MINA cAO

	

Padr6o	 Local

	

8413	 102-046-25 25 - FOrra gem. ferragem e pasw

Para o Hospital ColônIa
de Barbacena ........

8413 1 102-046-26 26 - Medicamento,

Para o Hospital Coiônia
de Barbacena

Pars o Instituto "Raul
Soares" ........

Pars o Hospital Colônia
de Oliveira ........

Para Hospitals Regionals
Pars o Hospital "Cicero
Ferreira" .........

Para o Servico de Pro-
filaxia da Lepra

27 - Vesluário e allmentoçdo

Para o Hospital Colônta
de Barbacena .....

Para o instituto "Haul
Soa rag" ..........

Para o Hospital Colônia
de Oliveira ........

Para Hospitals Regionals
Pars o Hospital "Cicero
Ferreira"

Para o Servlco de Pro-
filaxia da Lepra

41 - Fomento Is Agricullura

Para o Servico de Profila-
laxia da Lcpra ......

42 - Fomento Is Pecuária

Para o Servico de Proft-
laxia da Lepra ......

46 - Material medico dentdrio

Para o Hospital ColIsnla
de Barbacena ......

Para o Instituto	 "Haul
Soares" ..........

Para o Hospital ColIsnla
de Oliveira ........

Para Hospitals Regionals
Pars o Hospital "Cicero

Ferreira" ........
Parti o Servlco de Profi-

laxia da Lepra ......

82 - Expedienie e utensiIio

Para o Hospital ColIsnta
de Barhacena ......

Pars o Instituto 'Raul
Soares' ..........

Etetiva

1:0008000 I

96:000$0

84:000$00

36:000$00I
39:6008000

50 :0008000

	

184 :0008000	 489:6008000

1. 200 :000$0

440:000$

230 :0008000
165 :000$000

50:0008000

	

1.250:000$001	
8.385:0008000

10:0008000

10:0008000

12:0008000

20 :0008800

4 :0008000
20 :000$001

9 :000$000

	

25:000$000	 90:0008000

35-000$00

	

25:000$01	
3

- 331 -

DESPESA

MutacOes Patrimonlais
	

Totals

8413 I 102-046-27 I

8413
	

102-046-41

8413
	

102-046-42

8413
	

102-046-46

8413 I 102.-046--62 I



- 332

DISCRIMINAçAO

Para o Hospital Colónla
de Oliveira ........

Para Hospitais Regionals
Para o Hospital "Cicero

Ferreira" .........
Para o Servico de Profi-

laxia da Lepra ......

Ambulatórios

MATERIAL PARMANENTE

- Mdveis, znaquinários e
aparellios
Pars Centros de Sañde

MATERIAL DE CONSUMO

- Med icamentos
Pars a Inspetoria de Elgi.

ene Pré-Natal e Infantil
Pars Centros de Saisde

- Vestuó.rw e Al1mentat7o

Para a InspeIria de HigI.
ene Pré-Natal e Infantil

- Material mêdicr denlário

Pars a Inspetoria de Higi-
ene Pré-Natal e Infantil

Pars Centros de Saüde

- Expediente e utensitios

Pars a Inspetoria de Rig!-
ene Pré-Natal e Infantil

Pars Centros de Saiide

Assistência Püblica
MATERIAL PERMANENTE

- MdveIs, maqutndrios e apareihos

Para a Inspetorla de Rig!.
ne Medico Escolar

Pars a Assisténcia "E-
duardo de Meriezes"

Pars o Servico de Comba-
IC a Framboezia Tropi-
cal ...............

MATERIAL DE CONSUMO

- Medicamentos

Para a Inspetoria de HIgI-
ene Medico Escolar

COD100s

Padrao I	 Local

102-046--15

102-046--26

102-046--27

102-446--46

102-..446-62

102-046---15 I

102-046-26 I

- 333 -

D E S P E S A

4.239:600$000

10:00050
20:000$0

4000$

- 40:000$00	 134:000$000

692:8005000 I

18:000500*

	

592:8014001	 610:8006000

12:0006000

6:0005000

	

30 :000$000	 36:000$000

4 :000$000

	

30:0005000	 34:0005000

22:801	 L

Efetiva MutacOes pi

1:601

25:001

2:00(



—335-

DESPESA

Efetiva	
II	

MulacOes patrimontais	 Totals

12 :000H
20: 000$ON

96 :000$OO$

130 :000$ON

50:000001

25 :000$000

6:000$OO$

3S:000OO$

30 :000$000
6 :000$000

10 :000000

3:000$0OI

900$000

280:800$000

75:0001000

87: OC

5: 446:7001000 475:3"0$000 I

- 334 -

DIscRIMINAçA0

Para a Assistncla E-
duardo de Menezes

Para Saneamento Rural
Para 0 Serviço de Coinba-

te a Frarnboezla Tropi-
cal .............

Para o Servlço de Pro-
lilaxia da Malaria

27 - Veztudrio e Alimenlaçdo

Para a Inspetorla de Hi-
giene Medico Escolar

Para a Assisténcla	 E-
duardo de Menezes

46 - Material mêdico-dentdj-jo

Para a Inspetorla de III-
glene Medico Escolar

Para a Assistêncla E-
duardo de Menezes

Para a Inspetorla DentA-
rio Escolar ........

Para Saneamento Rural
Para o Serviço de Comba-

te a Framboezla Tropi-.
cal .............

62 - Expedlente e utensllios

Para a Inspetorla de RI-
giene Medico Escolar

Para a Inspetorla Dentâ-
rio Escolar .........

Serviços Técnicos

e Especializados

MATERIAL PERMANENTE

15 - Mdvefs, ma quindrios e apa-
i-ethos

Para o Centro de E.studos
ua Lepra ..........

MATERIAL DE CONSUMO

26 - Medicamezito.,

Para o Centro de Estudos
da Lepra ..........

46 - Material mèdico-dentdrjo

Para 0 Centro de Estudos
da Lepra

62 - Expediente e utensilios

Para o Centro de Estudos
da Lepra ..........

CODIO Os

Padrao I	 Local

102-046-2w

102-04646

102-046-62

102-046-15

102-046-26

102-046-46

102-046-62

I	 8:6006000

',0
	

14:41

6:01

3 01
	 23:400$000

	
27:0001000 I	 6.151:10118000



- 336 -

I SC RI M  NA cA 0

Fomento

Fomento a Produ-
ção Vegetal

MATERIAL PERMANENTE

70 - Fomento a Agricniiura, permanente

Para o Serviço de Produ-
cao Vegetal ........

MATERIAL DR CONSUMO

41 - Fomento a Agricuitura

Para o Servico de Produ-
cao Vegetal .........

Para o Servico de Expur-
go do Café ........

Fomento a Produ-
çãø Animal

MATERIAL PERMANENTE

71 - Foment o a Pecudria. permanente

Para 0 Serviço de Produ-
cáo Animal ........

MATERIAL DE CONSUMO

42 - Fomento a Pecuária

Para 0 Servico de Produ-
cáo Animal ........

Para o Pôsto Central de
Monta ............

Fomento a Produ-
çãø Mineral

MATERIAL PERMANENTE

15 - Mdveis, utensilios e apa-
reihos

Para o Servico de Produ-
cáo Mineral ........

72 - Fomento a Produgtlo Mineral, permanent.

Para a Serviço de Produ-
cáo Mineral ........

MATERIAL DR CONSUMO

43 - Fomento a ProdugOo Mineral

Para o Servico de Produ-
cáo Mineral ........

C DIGOS

Padrao
	

Local

85

851

8512

8512
	

102-046-70

8513

8513
	

102-046-41

852

8522

8522
	

102-046-71

8523

8523
	

102-045-42

853

8532

8532' 102-046-15

8582
	

102-046-72

8533

8533
	

102-046-43

MIJ	 - 337 -

DESPESA

Eletiva	 Mutacoes patrimonjais 	 Totals

--

100: 00030111)

600: 0003000

15:000$000
	

615:000$000
	

715:000$000

200:0003000

'J50:000$000

600O05000
	

410:000$000
	

610:006$000

300:0008000

20: 000$000

20:5005000

22

k



- 338 -	
- ,39 -

ID1GOS

DI SCR I MINA çAO

Local

102-046-65	 65 - Material de Lab oratorio

Para o Scrviço de Produ-
çbo Mineral ........

Fomento Econômi-
co em Geral

MATERIAL 1'ERMANENTR

102-046-15	 15 - MOuels, maquinarios e epa-
reihos

Para os Centros Agro Pa-
cuArios ..........

Para a Feima Permanente
de Amostras ........

MATERIAL DE CONSUMO

102.046-22	 22 - Fardamentos, calçados e equipamento:

Para a Feira Permanente
de Amostras ........

102-046-40	 40 - Fornento 0 IndOstria e Gomércto

Para a Feira Permanente
de Amostras ........

102-046--.6	 62 - Expedieizte e ulensliros

Para a Feira Permanente
de Amostras ......

Serviços Técnicos
e Especializados

MATERIAL DE CONSUMO

102---046---22 22 - Fardainentos, calçados a equipamentoa

Para 0 Departamento da

Fazenda de Minas Ge-
rais, em Sáo Paulo

Para o Departamento do
Servico do Café, no Rio

192-046-41 41 - Foinento a Agriculture

Para a Estaço Experi-
mental de Agricultura

DESPESA

Efetiva	 Totals

50:000$000	 70:000$000	 390:0001000

45:000$000

15:0005000
	

60:0005000

5:000$000

00:0065000

15:0001000
	

50:000$000	 110:000$00 I

I :000$G0$

4:000$000	
5:0001000

5O;00%000



-340--	 ______________________

DESPESA

C 6 D I U 0 S	

D I S C R I M I N A A0	
Efetiva	 MutacOes Pairjmonjajs 	 Tolaisç	 - 

Padr5o	 Local

102-046-62

Para o Departamento a

8573	

I

Fazenda de Minas Ge-	 109:0008000	 164:0008000	 I	 1	 164:000$000	 1.989:000$000rais, era São Paulo	 12 :000$000
Para o Servlco do Café,	

IRio	 97:0005000	
I	 H

8673

8673	 102-046-25

8673	 102-046-27

8673 1 102-046-62

Servicos Industriais

Scrviços de Comu-
nicacöcs

MATERIAL PERMANENTE

15 - Móveis, znaquinários e apa-
reihos

Para a Estacão Radio DI.
fusora

MATERIAL DE CONSUMO

49 - Matérial Radio Telegr&flco

Scrviços Técnicos
e Especializados

MATERIAL PERMANENTE

15 - Móveis, rnaqutnarios e apa.
reihos

Para o Instituto	 Bloló-
gico Ezequlel Dias

MATERIAL DE CONSUMO

25 - Forragern. fcrragem C pasta

Para o Instituto Ezequiel
Dias ............

27 - Vestoário e Alimentaçâo

Para o Instituto Ezequiel
Dias ............

62 - Expeiliente e utensilios
Para o Instituto Ezequiei
Dias ............

86

862

8622

8622	 102-046-15

8623

8623	 102-046-49

867

8672

8672	 102-046-15

30:0008000

120:000$000	 550:0001000

50:0008000

60:0008000

10:0008000

45:000$000



- 342 -

DI SCR I MINA cAO

65 - Material de LaboratOrjo

Para o Inatituto Eaequte1
Dias ...........

Serviços Diversos

MATERIAL PERMANENTE

15 - Mdveis, maquinàrjos e apa-
reihos

Para a Imprensa Oficiai

MATERIAL DE CONSUMO

14 - Combustiueis, lubrificantes e aeees,drf...

Para a Imprensa Oflciai

22 - Fardamentos, c&çados e equtpamxdoj

Para a Imprensa Oficial

44 - Material para a Impreasa

Para a Imprensa Oficial

62 - Expediente e r.ten8ilios

Para a Iniprensa Oficial

Encargos Diversos

Diversos

DESPESAS DIVERSAS

10 -. &ien(uajs

Para o Departatnento di
Compras e Fisealizaçao

54 - Alugueis de prédios

C61JIGOS

Padrio	 Local

$673 1 102-046-

6O

8692

	

$69!
	

102-046-15

8693

	

0893	 102-046-14

	

$693
	

102-046-22

	

0693
	

102-040-44

	

8693
	

102-04662

a,

S.

$314

	

$094	 102-046---10

	

$094	 102-046--54

—343—

DES PE SA

Eleliva	 Muta(;Ocs Patiirnonlais	 Totals

150: 00(J3100 I
	

265:000$000
	 315: 000$000

200:000$000

20: 000$000

10:000$000

1.055:0003000

20: 000$000
	

2.005:000$000
	 2.205:000$000 I

	
2.670:0003000

65: U00i5H}0

Para a Inspetorfa do Gasto
do Material	 1o•00000

Para o Departamento de
Compras e FiscalizaçAo	 10 :00OOO

Total do Orcamento do
Departarnento de Corn-

pras e Fiscalizaçao

0001)' I)) P	 85:0008000
	

85:000$00(

25.349:5203001



103-054

81)

804

8040
8040	 103-054-02

8040 1 103-054-03

8040 I 103-054-07

103-055

807

)70

1070 1 103-055-03

- 344 -

CODIGOS

DI SCRIM INAçA0
Padrao1	 Local	 -
- _L__

- 345 -

D E S P E S A

MutaçOes Patrimunials
	

Totals

ECRETARIA DA AGRICULTU-
RA, IND(TSTRJA, COMERCIO

IE TRABALHO
- GABINETE DO SE-

CRETARIO
Adininistxo çao Geral

Administraçao Su-
perior

PESSOAL FIXO

2 - RepresentaçOes
Representaçao do	 Secre-
tário ............

6 - Pessoal Efetivo
I Secretário de Estado
I Chefe de Gabinete
1 Oficial de Gabinete
3 Chefes de Servico	 Tee-

nico, a .............18:00000O
I Encarregado de Serviço

Técnico ..........
I Chefe de Serviço Admi-

flistrativo ..........
2 Prinjeiros oflciais, a	 ..	 11 :400$000
3 Segundos oficiais, a . . ..	 9:600$000
4 Quartos oficiai, a .. ..	 6:000000

QUADRO SUPLEMENTAR
1 Engenheiro de 1. classe

- GralifieacOes
Ao pessoal do Gabinete

de acOrdo corn a distri-buicao que 0 Secretário
determinar ........

Ao pessoal das Assistén-
cias	 ............

5— SERVJO DE COM-
MUNICAOES

Administi-açao Geral

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO
- Pessoal Efetivo

I Chefe de Serviço Adminis-
trativo ............

I Prirnefro oficl*I ......
2 Quartos oficials, a .	 .	 6:000$000
2 Praticantes, a ........3:6008000
2 Telefonistas, a .......3:650$000
I Porteiro de I.' classe ..
5 Contlnuos, a ........3:600$000

12:0008000 I

37:2008000
18:000$000
13:200$000

54:0008000

15:600$000

15:6008000
22:800$000
28:80080(0
24:0008000

13:2008000
	

242:4008000

35:1608000

31:2008000
	

66:3608000
	

320:7608000

15:600$000
11:4008000
12:000$000
7:200$000
7:2008000
4:800$000

18:0008000



- 347 -

D E S P E S A

MutacOes Patrimonjais Totals

153:6006000

20:4008000

1:560$000	 175:5603000

427:8008000

36:000$000
	

463:800$00)]

- 346 -

CODIGOS
DIscRIMINAcA0

Paclr3o	 Local

10 Servenles de 1.' classe, a 	 3 :000$000
2 Motoristas de 1. classe, a 	 6:600000
3 Motoristas de 2.9 classe, a	 5:400$000

103-055-07	 7 - GratiftcacOes
Ao pessoal do Serviço de

ComunicaçOes ......
103-055-09	 9 - Adicionais

Pars o Chefe do Servico
103-056	 56 - SERVIO DE

PESSOAL
Administiaçao Geral

Serviços Diversos
PESSOAL FIXO

103-056-03	 3- Pessoal Efetivo
1 Chefe de Serviço Adminis-

trativo ............
I Chefe de Seecao ......
I Prirneiro oficlal ......
4 Praticantes, a ........3:00$000

103-056-07	 7 - Gratificai,oes
Para substituicoes regula-

mentares, para toda a
Secretaria ..........

103-056-08	 g - Didrieis e ajuda de custo
Para toda a Secretaria

103-056-09	 9 - AdicionaLs
Para pagamento de adi-

cionais da let 425, de
1006	 ............

Pars pagamento de adi-
cionais de 4 %

PESSOAL VARIAVEL
103-056-18	 18 - Saldrtos

Pesoal diarlsta da In-
tendnc1a e Portarla

103-057	 57 -- SERVIO DE
CONTABILIDADE

Administraçao Geral
Serviços Técnicos

e Especializados
PESSOAL FIXO

103-057-03	 3 - Pessoal Efetivo
I Chefe de Servlco Admini-

trativo ............
I Chefe de SeccAo ......
2 Guarda-livros, a	 13:200$OOc..
2 Prirneiros oficiais, a .	 . -	 11:400$000
3 Segundos oficiais, a	 9:600$000
I Terceiro oficial ......
4 Praticantes, a	 3:6003000

-

Eletiva

48:0008000
13:2008000
16:200$000

15:600$000
14:400$000
11:4008000

	

14:400$300	 55:800$000

20:0008000

I	 100:0008000

2:0003300

	

250:000$000 1	 252:0008000

II

15:000$
14:40080)000)

()

20: 400300))
22:0003000
2:tfl0$000
7:2003000

•	 14:4001000	 129:6008000

ii
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CtDIGOS

DI SCR I MINA cAO

Padräo	 Local

809	 Servicos Diversos
8094	 DESPESAS DIVERSAS
8094	 103-057--11 ii - Transportes

Passes e transportes ens

	

-	 Estradas de Ferro, etc.
8094	 103-057-13 13 - Fdrça, tuz e agua

Para toda a Secretaria

8094	 103.-.057-64 64 - Goriduçdo
Despesas de conducSo a

funcionArios em viagem

87	 DIvida Pithlica
878	 ExercIcios Findos
8784	 DESPESAS DIVERSAS

8784	 103-057-30 30 - Exercicios Findos

89	 Ericargos Diversos
899

8994
8994
	

103-057-10

8994
	

103-057-54

8994
	

103-057--63

103-058

80

807

8070
8070
	

103-058-03 I

103-059

80

809

8090
8090	 103-059-03

- 349 -

DESPESA

MutaçOes Patrimonials	 Totals

649:6058000 I

20:0008000 I

	335:0008000 I	 1.004:6008001]

15:0008000
9 (1)01000
7:2008000

12:0008000

	

14:4008000
	

58:8008001

15:1001000
9:01)08000
7:lOUi5000

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuais
Para toda a Secretaria

54 - AlugneLc de PrEdios
Para diversas Repartiçoe

da Secretaria ........
GE - PubltcaCOes no "Minas Ge-

rais"
PublicaçOes da Secretaria

58 - ARQUIVO
CENTRAL

Administraçao Geral
Serviços Técnicos

e Especializados
PESSOAL FIXO

3 - Pesoaj Efeuivo

I Chefe do Serv. Adminja-
trativo ............

I Segundo Oficial ........
I Terceiro oficial ........
2 Quartos oficiais, a	 ..	 6:000$000
4 Praticantes, a ........3:600$000

59 - INTENDENCIA
A dministraçao Geral

Serviços Diversos
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
I Chefe de Ser's-. Admjnla-

trativo ............
I Segundo oficial ........
I Terceiro oficial ......



8:4008000

6:0000800
4:20080110 51:000$00(

- 350 -

DISH R.IMINAcAO

QUADRO SUPLEMENTAR
I l)espachante da 1nlend-

cia	 ..............
I Armazenjsta da Intendn-

cia	 ..............
I Expeditor de Mercadorias

60— SERVIO DE PRO-
DUAO VEGETAL

Fornento
Fomento a Produ-

çãø Vegetal
PESSOAL FIXO

3	 Pe.csoal Efcliuo
I Encarregado do Serv. Té-

cnico	 ............
1 Chefe de Seccao Eper1.

mentaçSo Vegetal
1 Chefe do SeccSo da Defe-

sa Sanitária Vegetal
1 Chefe de Seccoo do Fo-

mento da Produçao Ve-
getal	 ............

I Mestre de cultura de 3.'
classe ............

QUADRO SUPLEMENTAR

I TOcnico de Entomologia e
Fitolo1ogia ........

I Técnic1dc Fruticultura de
Zona Tropical ......

I Técnico do Semeistes a
Mudas ............

I Auxiliar Tcnico da Se-
ccSo de Agronomia

4 - Pessoal Con fratado
QUADRO SUPLEMENTAR
I Encarregado da Seccao de

Produçao Vegetal
I Auxiliar Técnlco de Agra

nornia ...........
1 Auxiliar Técnlco da So-

ccao de ProduçAo Te
getal	 ............

I Tcnico de Fruticultura

8 - Didrias e A/ucla de Cu.,to
Para funcionérios, em

viagern ............
9 - Adicionais

Para o Técnico de Semei-
tes o Mudas ........

PESSOAL VARLkVEL
4 - Pessoal Contratado

Para contratar pessoal pa.
ra Fomento it Agricul-
tura	 .............

Idem, par o Servlco de
Fumo .............

CODIOOS

Padr8o I	 Local

103-060

85

851

8510
8510	 103-060--03

8510
	

103-060-04 I

8510
	

103-060-08

8510
	

103-060-09

8511
8511
	

103-060-04 It

351

DESPESA

Efetiva	 MutacOcs Patrimoniais 	 Totals

1:60O$OOO

14:400$000

14:400$000

14:400$000

4:800$000

15:600$000

15:600$000

I2:000$000

9:600$000	 116:4008000

	

9:600$000	 .

8:400$000

4:800$000

	

8:400$000	 31:2008000

60:0008000

1:200',000
	 208:8008000

135:160$000

219:720$900



- 353 -

DESPESA

Efetiva	 MuIacOeS Patrimoniais	 Totals

- 352 -

D I SCR I M I NA QAO

Idem, Para o Servico de
Algodao ..........

Idem, Para diversos Ser-
vicos	 ............

18 - Saldrios

Ao pessoal diarista do fo-
menlo it cuittira do a!-
godao (Escrltório Cen-
tral, Laboratório, Ca-
maras de Expurgo de
Belo Horizonte, Itajubá,
Pará de Minas, UberlSn-
dia c Viçosa, Postos de
ClassificaçSo, Campos
de Cultina Fiscalizados,
Serviço de Tratores, etc.)

183:

178:
	 716:2408000

300:00

COD JIOS

Paclrao	 Local

8511 I 103-060-18

8513

8513	 103-060--41

Ao pessoal diarisfa do
serviço de combate Ss
pragas e mollstias, con-
sertos de máquinas agri-
colas, exposiçSes, Res-is-
ta da Produçao, etc.

Ao pessoal diarjsta do Fo-
menlo a Cultura do Fumo
(Escritório Central, Cfs-
maras de cura, Campos
de Cooperaçao, classifi-
caçSo de fumo em fOiha
e em cordas, experimen-
tacao, etc.........

AO pessoal diarista do
foniento a cultura do

frigo	 .............
An pessoal diarista (to

fomenfo e outras cultu-
ras diversas ........

MATERIAL, DE CONSUMO

41 - Foment0 a Agriculfura

Despesas de pronto paga-
menlo, aquisiçSo de
mudss ............

Fomento a cultura do at-
godSo (Para exposiçSes
regionais, Resista da
Prodnçao, conibate as
pragas e molOstias, con-
sertos de máquinas agri-
colas a outras despesas
de caráter urgente)

Fornerito a cultura do fu-
mo (Para eXpOSiçOes,
auxtlios a cxposiçSes re-
gionais, Revista da Pro-
ducao, combate as pra-
gas, etc.) ..........

150 :000$000

200 :000$000

30 :000$000

100 :000$000
	 810:0008000	 1.526:2408000

30:000$000

200:0008000

100:0008

23



- -

-	 I)ISCRIMINAcAO	 -

Fonienlo 3 cultura do tn-
go (aquisiçSo dc mudas
e Semontes, material
de elnbalagcm, Irans-
portes e consertos de
nilquinas, etc.)

Fomento do diversas cu!.	 20:0009000
turas (exposicoes auxi-
lios a eXpoSicOes regio-
nais, aquisiçao de Se-
mentes e Inudas, comba-
to as pragas e moles-
tias c outras despesas
de caráter urgente)	

50:000$000Scrviços Diversos
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efelivo

3 Quartos oficiais, a .. 	 6:0008000	 18 :000$0002 Praticantes, a ........3:6005000	 7:200$000
QUADRO SUPLEMENTAR
I Encarregado	

5 :400$000I Encarregado	
3:600$000	 34:2009000

4 - Pessoal Coniratado

QUADRO SUPLEMENTAR
I Zelaor	

4:8008000Eizcargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS
10 - Euenluais

Para diversas despesas
Crefltuajs ..........

61 - ESTAcAO EXPE-
RIMENTAL DE
AGHICULTURA

Fornepto
Serviços Técnicos

e Especializados
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
I Encarregado da EstaçSo

Experimental ........
1 Segundo Escriturário

PESSOAL VARIAVEL
18 - Saldrios

Para pagamento ao pessoal
diarjsta dos trabalhos de
campo, embalagem de
inudas, seleçOo de plan
tas, etc...........

CODIGOS

Padrao	 Local

859

8590
8590	 103-060-03

8590	 103-060-04

89

899

8994
8994	 103-060-10

103-061

85

857

8570
8570	 103-061-03

8571
8571	 103-061-18

- 355

DESPESA

MutacOcs Patrimonlais	 Totals

400:0005000

39:000$000 I
	

2.174:040$000 I

20:000$000
	

2.194:040$000

15:600$000
6:600$000
	

22:200$000 I

Efetiva

I	 II	 I	
144:000$000



8:0008000
8:0008000
8:000$000
8:0008000
6:000$(100

16:0008(0)0
4:400$000 58:4008000 I	 372:4008000

-356—

CODIGOS

	

	 -

DISCRIMINAçA0
PadrSo	 Local	 -

8573	 MATERIAL BE CONSUMO

8573 1 103-061-41 41 - Fomenfo a Agricullura
Para aquisiçSo de material

consertos, etc. e despe-
sas de pronto pagamen-
to................

103-062

	

	 62 - CAMPOS DE SE-
MENTES

85	 Fom#iito
851

	

	 Fornento a Produ-
ção Vegetal

8510	 PESSOAL FIXO

8510	 103-01203	 3 - Pessoal Efetivo

	6 Encarregados de campos, a	 9:600$000

	

6 Terceiros Escritnrários, a	 4:800$000

8511	 PESSOAL VARIAVEL

8511	 103-062-18 18 - Saldrios
Para pagamento so pes-

soal diarista empregado
na lavoura, no benefi-

	

ciaminto,	 embalagem,
transporte e despaclio de
mudas e semente, dos

Campos de Sementes, de:
Nova Baden ..........
Carmo da Mata ......
Patos ..............
Maria da Fe ........
São Francisco .......
Governaclor Valadares
Caeté ..............

8513	 MATERIAL BE CONSUMO

8513	 103-062-41 it - Foinento a Agricullura

Para aquisicSo dc caixas.
balainhos para mudas,
sacos usados, harbantes,
pequenos consertos em
mIquinas, transportes e
outras despesas de pron-
to pagamento dos cam-
pos de sementes de:

Nova Bawden ........
Carmo da Mata ......
Patos ..........
Maria da Fl ........
São Francisco ........
Governador Valadares
Caste ..............

-- 357 -

D E S 16 S A

Efetiva	 MutaçOes Patrimoniais	 Totals

30:0008000 I	 196:2008000

57:6008000
28:8008000
	

86:4008000 I

32:0008000
32:001 $000
32:000$000
32:00080(10
18:0008000
64:000$000
17:6008000	 .27:000$000 I



CODIOOS

Padr3o /Local

103-063

85

851

8511
8511	 103-013-18

8513
8513	 103-063-41

- 358 -

DISCIIIMINAcAO

63 - HORTO FLORES-
TAL DE CATA-
GUAZES

Fom ento
Foinento a Produ..

çãø Vegetal
PESSOAT. VARIAVEL

18 - Salárjos
Para pagamenjo no pes-.

soal diarista empregado
nas lavouras, no bene-
ficiamento, ernbalagem,
transportes e dospnehos

do iuudas e sernentes
MATERIAL DE CONSUMO

41 - Fomento a Agriculture
Para aquisicao de caixas,

balainhos para mudas,
sacos usados, harbante,
pequenos coDsertols de
rnlquinas, transporles e
outras semeihantes .

64 - JARDIM BOTA-	 HNICO
Fomento

Fomento a Produ_
çãø Vegetal

PESSOAL VARIAVEL
18 - Salárirs.s

Para pagamento no pes-
soal diarista empregado
nos trabaihos do earn-
pa e preparo e fliudas .

65 - SERVIçO DO EX-
PURGO DO CAFE'

Fomento

Fomento a Produ,
cão Vegetal

PESSOAL FIXO
3 - Pessoat Efetjvo

I EncarregO do Servlço
do Café	

15:60050002 Técnicos de Café, a .. 	 6:000$005	 12:601i$0001 Terceiro Oficial	 7:230$0001 Quarto oficial	 6:00050001 Pratjcant,	 3:60(1$000I Servente de 4.' classe	 1:500$000

- 359 -

DESPESA

Efetiva	 MutacOes Patrjrnonjajs 	 Totais

600$000

2:400$0(0)103-064

85

851

8511
8511	 103-064-18

103-065

85

851

8510

8510	 103-065-03

45:0005000 1

12:000$000

30:000$000



ISEfetiva	 Mutaçcs Patritnonlais Tot

39:4003000

20:0008000

42:0008000

200:0001000 242:0001000 It 340:3001000 I

98:3008000

I	 10:0008000 350:3008000

60:0008000

15:0001000 75:0008000

—361-

D E S P E S A

- 360

CODIQOS

DISCRIMINAcAO
Padr8o	 Local

8510	 103-065-04	 4 - Peswijj contratado

QUADRO SUPLEMENTAR

3 Encarrcgados de Expurgo
de 1.1 classe, a	 4:800$000	 14:4

3 Encarregados de Expurgo
de 2.a classe, a	 3:600$000	 10:8

3 Encarregados de Expurgo
de 3. classe, a	 2:400$000	 7:2

8510	 103-065-08	 8 -- Didrias e Ajuda de Custo

Para os funcionários do
servico, quando em via-
gem ............

8511	 PESSOAL VARIAVEL
8511	 103-065-04	 4 - Pessoal contratado

Para contratar pessoal en-
carregado da criaçao da
vespa Uganda ......

8511	 103-065-18	 18 - Salãrios
Ao pessoal diarista en-

carregado do servico de
repasse de cânsaras de

expurgo ..........

89	 Ericargos Diversos

Diversos
8904	 DESPESAS DIVERSAS

8994	 103-065-10	 10 - Fuenluats
Para diversas despesas

eventuais ..........

103-066	 66 - PACKING HOUSE
DE LEOPOLDINA

85	 Fomento

851	 Fomento a Produ-
çãø Vegetal

8511	 PESSOAL VARIAVEL

8511	 103-066-18	 18 - Saldrios
Para pagamenlo ao pes-

soal diarista empregado
nas Iavouras, no bene-
ficiamento, embalagem,
transportes e despachos
de mudas e sementes

8513	 MATERIAL DE CONSUMO

8513	 103-066-41	 41 - Foxnento a Agricultura
Para aquisiçao de caixas e

lalainhos para mudas,
sacos usados, barbantes,
conserlos de maquinas,
transportes, etc ......



11
15:1006000

4 :800$OO

14 :400$O5

14 :4006000

11:4006000

	

7 :200$000	 14:4006000

	

3:600$000	 7 :200$000

13:6006000

1:1006000
0:1006000

9 :600$000

8:1001000
6 :000$0O
3 :00OuO0

4 :200$000

.1
50 :000$00

60:000$000

117:600$000

31:800$000

50:0005000

720$000	 200:1208000

100:0008000

110:000$000 I	 210:000$000

- 362 -	 -. 363 -

	

CODIGOS	 D E S P E S A

Padrâo	 Local
	 DISC I1IMINA cÁO	

Efetiva
	

MutatOes Patrimonfals	 Totals

	

103-007	 ('	 c' r'i	 r ,- , s	 -• ui — on" V1L DE PRO-
DUAO ANIMAL

Fornerifo
Fomento a Produ-

cão Animal
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efeljpo
I Encarrega 0 de Serviço

Técnico ..........
I Mostre de cultura de 3.'

classe	 ...........
I Chefe de Seccoo do Fo-

mento da ProducOo	 iAn-
mal	 .............

1 Chefe dc SeccSo de Expe-
rimentaçoo animal

I Chefe de SecçSo de Defesa
Sanitdrki Animal

2 Tereeiros oficais, a
2 Praticantes, a .........

QUADItO SUPLEMENTAR
I Inspetor do Pecu:Oria
I Fncarregacio de Apicultu-

turn e Cunicujiura
I Encarregado de Avicultura

4 - Pessoal contra/ado
I Encarrvgaio de Laticinios

QUADIIO SUPLEMENTAR
I Encarregao do Forragens
I Encarregado do LaboratOrjo
I Atixiliar do Sericicultura
I Auxiliar do Campo Expe-

rimental ..........
8 - Didrias e Ajuda do Cucto

Para funcionOrios, quando
em servico .........

9 - Adicionais

Para um terceiro ofiejal
PESSOAL VAFIIAVEL

4 - Pessoaf con tratado
Para contratar pessoal pa-

ra o Foment0 0 Pecuárja
08 - Saldejos

Pars despesas corn 0 pes-
Soal extrantimerrto da
110. ExposiçSo Nacional
de Animals ........

Para pessoal diartsta pa-
ra vacinaçOo, trabalho e
ferraçiio, serviço de as-

SistOncia e defesa sanit-
na, registo genealogico,
etc................

85

852

8520

8520
	

103-067-03

8520 I 103-067-04

8520
	

103-067-08

8520
	

103-067-09

8521

8521
	

103-067-04

8521
	

103-037--18



- 364 -

DIscRIMINAcA0

DESNSAS DIVEIISAS

- Fonicnto it Pecuaria.
i'ara aquisicao de repro-

dLl(ores (aquisic5o feita
no local per llcnicos en-
carregados da conipra)

Para trarisporte, propa-
ganda, auxilios a lix-
poSiçoeS Regionals, Ira-
laniento (Ia animais em
trInsito, etc ........

Para auxilios, pela cons-
trucOo do banheiros car-
rapaticidas, - estrumei-
ras, etc...........

Para despesas corn o 
Para do defesa sanitá-

na animal, combate a
epizotia e outras

Auxilio porn transportes
de reprodutore .....

Encwqos Diversos
I) iv C PSOS

DESPEsAS DIVERSAS

10 - Evcntuais
Para diversas despesas

eveiituais ..........

- PUS TOS DE
MONTA

Fomento
Fomento a Produ-

ção Animal
PESSOAL FIXO

3 - Pessoat Efelivo
	2 Encarregados de Postos, a	 9:600$000

	

2 Terceiros Escriturários, a	 4:800$000

PESSOAL VARIAVEL

18 - Salitrios
Para pagamento a pessoal

diarista do	 Pôsto de
Monta de Cambuquira

1(1cm, para	 o Pôsto ale
Monta de Leopoldina

MATERIAL DE CONSUMO

42 - Fomento it Pecuaria..
Para despesas de pronto

paganlenbo a compra de
produtos locals, pars o
Pôsto de Monta de Cam-
buquira ..........

Ideas, de Leopodina

I - 365-

DESPESA

Etetiva	 MutaçOes Patrimoniais	 Totals

150:000$000

50:0009000

100:0008500

250:0009000

50:0009000	 600:000$000

19:200$000
9:60090(10

15:000$OR

15:0009000

10:0085(10
10:000001

CO DIGOS

Padräo	 Local

8524
8b24	 103-0(;7--

89

899

8994
8994
	

103-067-10

103-068

85

852

8520
8520
	

103-068-03 I

8521
8521
	

103-06S-18 II

8523

8523	 13-068--42

1.010:1208000

50:0009000 I

28:800$000

1.060:1209000

30:0009000

20:000$000	 78:8009000



16:200000

960$01:0

9:11005000
l:600$uOO

- 367 -

DES PESA

MutaçOes Pat rimonials Totals

17:160$1100

120:0005000

30:0005000 I	 167:160$000

42:600$000

12:000$1100

12:000$000

12:0005100
6:604000

I
- 366 -

)DlGOs

DISCRIMINAcAO
Local

103-069 69 - POSTO CENTRAL
DE MONTA DA-
GAMELLEIRA

Fomento

Fomento da Pro.-
dução Animal

PESSOAL FIXO

103-060-03 3	 Pessoal Efetivo
1 Encarregado .........
I Segundo escriturário

103-069--09 9 - Adicionajs
Da lei 425, para o en-

carregado ........

PESSOAL VARIAVEL
163-063-18 18 - Saldrios

Para pagamento do p,es-
soal assalariado do
POsto ........

MATERIAL DE CONSUMO
103-069-42 42 Fomento a Pecudria

Para despesas de pronto
pagamento e compra de
produtos locais .

103-070	 70 - FAZENDA ESCO-
LA DE FLO-

RESTAL
Educação Piblica

E n s i n 0
Prof issional

PESSOAL FIXO
103-070-03 3 - Pessoat Efetivo

I Encarregado da Adminis.- -
traçSo.......

1 Encarregado da Seccao
de Peculria .....

1 Encarregado da Secco
Agricola .......

I Segundo Escriturário

PESSOAL VARIAVEL

103-070-18 18 - Salários
Para pagamento an pes-

soal assalariado da I.'
divisOo ........

Para pagamento ao pea.--
seal assalariado da 2.'
divisSo ........

200:000$000

60:0005000



368 -	 369 -

	CODIG0S	
DISCRIMINAcAO

	 DESPESA

Padrao I	 Local
	 Efetiva

	
MutaçOes Patrimonla	 Totals

8323
8323	 103-070-41

8323	 103-070-12

8530 I	 jQ3 --- 1J1—()

Para pagarnentO no pes-
soal assalariado •da 3.
divisSo ........

Para pagamento no pes-
soal assalariado da 4.
divisão ........

MATERIAL DE CONSUMO

41 - Fomento a Agricultura
Para custeio das clespesas

do Hotel dos Fazendei-
ros ...........

42 - Famento a Pecudria
Para compra de produtos

locais (rnilhO em palha,
man(lioca, batata a ou-
tras despesas de pronto
pagansento)

71 - sERvlco DE PRO-
DUAO MINERAL

Fomenlo

Fomento a Produ-

çio Mineral
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal' Efetivo
I Chefe iC Servico Técnico	 10:000
4 Assistentes, a .....15 :600$000	 62:10
I Perilo Contador . .	 .	 14:40
4 Sub-Assistentes, a . . .	 14:400$000	 57 :60
2 Gologos, a ....... 1 4 :400$000	 28:808
1 Pelrógrafo	 14 :40
I Metalurgista	 14 :40
1 OCtal do Registro de Mi-

nas	 8 :40
I Oficial do Registro de Con-

traIns	 8:4
1 De',enhista de 1." classe 	 10:
2Desenhistas de 2.i classe, a 	 8:400$000	 16:8
5 Engenheiros de I . clas-

	

so, a .........14:400$000	 72:0
2 Qulmicos de 1.- classC, a	 10:800$000	 21:0
2 Topografos, a.......10 :800$000	 21:6
2 Curtdores Auxiliares, a 	 8:400$000	 16:
2 Nivelistas, a ......8:400$000	 16:
3 Aiixliares de FiscalizacSo

de 1 .	 classe, a	 7:200$000	 21:
5 Auxilinres de FiscalizaCSO

	

de 2. 8 class?, a4:800$000	 24:
1 Piparadol de PIrografia	 4:

I Preparadc-r de Qulmica	 4:

I Chafe de Secciio14:4
2 PraticanteS, a ......3:600$000	 7:2

4 - Pessoal confratadO
QUADRO SUPLEMENTAR

I Desenhsta	 6:000$000

103-071

85

853

8530
8530	 103-071-03

90:000$000

	

90:000$000
	

I	 460:0008000

100: 000$000

	

50:0008000
	

185:0008000
	

652:600$000

24



60:00050001

40:0005000

30:0008000 70:000$000 I

60:0005000

60:0005000
30:0 05000

—370-

D!SCRIMINAcAO

7 - GratificaçOes
Ao pssoa1 designado para

tralalhar em zona palu-
dosa.........

8 - Didrias e Ajuda de Custo
Ao pessoal do Servico de

Geologia e Minas, quando
em viagem so :011115000

Ao pessoal do Servico 	 de
Energia Hidráulica e Con-

cessão do Aguas, quan-

	

do em viagern . . . .	 50:000$000

PESSOAL VARIAVEL

18 - Saldrios
Desoesas corn o nessoal

diarista do Servlço de
Geologia a Minas .

	

Despesas corn o pessoal	 50:0005000
diarista dos Serviços de
Energia HidráuIica e
ConcessSo de Aguas

	

Despesas corn o pessoal 	 40:0005000
.diarista dos Servlcos de
Sondagens Minerals .

	

Despesas corn o pessoal 	 -	 80:0005000
encarregado dc fléguas .

MATERIAL DR CONSUMO	 -	
10:000$001)	 180:000$000

43 - Fomento a Produçdo -Mineral
Para conserto-s de sondas

e outras rnlquinas de
pesquisas, transportes e
outras drepesas de pron_
to pagamento . . . .

DESPESAS IMVERSAS

64 - COnduSo

	Despesas de conduc5o de	 4
funclonlrios em viagern,
dos Sers'iços de Geolo-
a Minas ........

Despesas de conduc5o de
fcincionlrios em viagem,
dos Servicos de Energia
Hidráiilica e Concessâo
de Aguas .......

Encargos Diversos

Diversos

DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventual:	 - - -

Despesas corn exploracoes
geolOgicas ......

Custelo de trabaihos de
campo	 - -

Outras despesas diversas

IL

CODIGOS

Local

103-071 --07

103-071 —00

103-071-18

108-071-43

103-071-64

103-4171-10

Efetiva

20:000$000

100:0005000	 605:0005000

- 371 -

DR S P E S A

MutacOes Pairlinoniats	 Totals

016:0005000

150:000$000
	

1. 066: 00O0OC



I Calculista ........
22 Agrirnensores, a .....
9 Segundos Escriturários, a
I Chefe de Seccao .
I Primeiro oficial
I Terceiro oficial .....
I Quarto oficial ......
I Praticante .......

	

103-072-07	 7 - Grat(f(cafôes
Ao pessoal deslgnado par*

trabaihar em zona pa-
Judosa ........

Percentagens regulamen..
tar ao pessoal técnico

	

103-072-08	 8 - Didrias e Ajuda de Custo
Ao	 pessoal do servlço,
quando em vlagern

	

103-072-09	 9 - Adicionais
A urn primeiro oficlal

Eneargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS

	

103-072-10	 10 - Evenluais
Despesas corn turmas do

rnedicao de terras

103-073 73 - SERVIO DE
COMERCIO

Fomento
Serviços Técnicos

e Especializados
PESSOAL FIXO

	

103-073--03	 3 - Pessoctl Efetioo
I Chefe de servlço Técnico
I Assistente Auxiliar
I Terceiro oficial .
R Praticantes, a ......

8070

8070

8070

89

890

8994
8994

85

857

8570
8570

7:200$000
6:600$000

18 :000$800
14:101)8000

7:200$000
3:6000$000	 7:200$000

-372—

COD IGOS

--	 DISC RIMINAcA0
Padrâo	 Local	 -

103-072 72— SERV1O DE TER-
RAS DEVOLUTAS

so	 Administraçao Geral

807	 Serviços Técnicos
e Especializados

8070	 PESSOAL FIXO
3070	 103-072-03	 3 - Pessoal Efetivo	

1800118000I Chefe de Scrviço Técnico	
2881108(002 Chefes de Turmas, a . .	 14:400$000	 1
	

64:800S00
2881108(00

6 TopOgrafos, a	 . . .	 I0:800$000	 8:4' 050(101	
-	 8:40(($005

158:4008000
59:4008000
14:400$000
11:400$000
7:2, 0$000
6:000:000
3:6008000

- 373 -

I) E S P E S A

Efutiva	 MuttçOes Patrimonjais	 Totals

388:8009000

469940$000 I

280:0008000 I	 74 9:940900

20:0005000

30:9009000	 50:0008000

30:0008000

1:1408000

46: 80(180(1(1



18 :000$000
14:400$600

7 :2005000
6:000$000

3:8005000	 7 200500$ 52:800$000

20:0005000	 72:800$000

36:000$000

84:0005000 I
	 - 120:000$00))
	

192:8)11)5000

24:0005000

	

MOWN	 38:4005000 I	 231:2005000

—374—	 '1 !
D I Q O S DESPESA

DISCRIMINAcAO

Local	 Efetiva	 MutaçOes Patrimonials 	 Totals

	

103_073—l)S	 8 - Didrias e Ajuda de Cusfo
Para funcionários, quan-

do em viagem .	 18:0005000	 64:8008000

PESSOAL VARIAVEL

	

103-073-18	 18 - Salarios
Ao pessoal diarista dos

serviços de inforxna•
çoes,	 divulgacoes	 e
propaganda	 38:000$00))	 102:800$000.....

Eiicargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS

	

103-073-10	 10 - Even loafs
Diversas	 despesas	 de

pronto pagamento	 10 00)151)00	 112:8005000

103-074 74 - SERVIO DE
INDUSTRIA

Fomento
erviços Técnicos
e Especializados

PESSOXL nAy
	103—.074-03

	
3 - Pessoal Efetivo

I Chefe Serviço Técnlco.
I Engenheiro Auxiliar
I Terceiro alicia! .....
1 Quarto oficial
2 Praticantes, a ......

	

103-074-08
	

8 - DUsrias e Ajuda de Cusfo
Para funclo.nSrlos quan

do em viagem .

PESSOAL VARIAVEL

103-074-18 18 - Saldrios
Ao	 pessoal diarista do
servico .......

Para pagamento a técni-
cos especializadcs em
servlco de fiacao e te
celagem, estudos e ex-
ploracao de minas. etc.

Serviços Industrials
Indüstrias Fabris e

Manufatureiras
PESSOAL FIXO

	

103-074-03
	

3 - Pessoal Efelivo
1 Diretor ticnico (Usina de

Divinópolis) ......
I Encarregado da Usina

(Fiscal da Usina de Dl-
vinópolis)

Co

Padr10

8570

5871
5871

89

899
8994
8994

85

857

8570

8570

8570

8571
8571

86

864

8640
8640



-376- 	- 377 -

	CODIQOS
	 DESPESA

DI SCR IMINAcAO	 -

Padr6o	 Local
	 Efetiva	 MutaçOes Patrinionials	 Totals

80

807

8070

8070

8070 I

8070

89

899

8994

8994

103-075 75 - SERVIO METEO-
ROLOGICO

Administracão Geral

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

103-075-03 3 - Pessoal Efetioo

I Encarregado	 de Servlco
Técnlco .......

2 Assistcntes de Meteorolo-
gia , a .........

1 Fiscal de Rede Meteo-
logica ........

I Observador .......
2 Aux Mares Técnicos, a
I Fiscal Auxiliar .
I Observador (le Aerologia
2 Ajudantes de obrvador

de Aerologia, a
1 Encarregado de Pôsto de

do 1. classe
31 Encarregados de Pósto de

2a classe, a .....
20 Encarregados de Pôsto de

3.	 classe, a
6 Encarregados de Pôsto de

Tlrmo Pluviométrico. a
I Quarto oficlal .....
3 Praticantes, a .....

103-075-07 7 - GratificaOes

A 6 encarregados de Poe-
tos Para leitura de Re-
gua ........

Ao encarregado da Pre-
vlsão ........

Ao pessoal dos frabaihos
Aeroldgicos .....

Ao pessoal dos trabathos
de normals .....

103-075-08 8 - Dldr(as e Ajuda de Custo

Para os funcionlrlos, quan-
do em viagem .....

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

103-075-10 10 - Ev;entuais

Despesas corn conservaçfto
e reparac5o de Postos

15:6001000

	

12:000$000
	

24:000$000

9: OCO$000
4:800$010

	

6:000$000
	

12:0003000
6:000$000
0:0003000

	

4:8003000
	

9:i00$000

4:2003000

	

3:000$000
	

93: 000$000

	

2:400$000
	

48:0003000

	

1:200$000
	

7:200$000
6:00080011

	

3:6003000
	

10:8001$00	 256:800$000

1:800$000

4:680$000

4:000$000

	

2:000$000	 12:4808000

20:00080(10
	 289:2808000

	

10:0008000
	

299:2808000

I



18 :00fl$0O
15:1100$000
15 600$000
11 :41)0$000
0 :600$000
6:000$000
3 :600OOG

14 :400$000

13:8008000

12 :200$000
12 :2008000

12 :2008000
12 :0008000

9:600900
9 :600$000

97:2008000

81:6008000

20:0008000	 108:8003000

- 378 -

D ES C ItEM IN AcAO

76 - ESTANCIAS HI-
DRO MINERAlS

Forneizlo

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efefivo

1 Chefe de Serviço Técnlco
I Assistente Engenhelro
I Assistente Medico
I Chefe de Secçao .
I Segundo of!cal .
I Quarto oficial ......
1 Praticante ......

QUADRO SUPLEMENTAR

1 Medico de Estáncias.

7 - Gratificaçoes

Ao Prefeito de Caxamb
Ao Prefejlo de Cambu-
quira ........

Ao Prefeito de Lambari
An Prefeito de S. Louren..
go.........

Ao Prefeito de Araxâ
Ao Prefeito de Pocos	 de

Caldas .. .
Ao Prefeito de Parreiras

8 - Dldrjas e A judo de Custo

A funcionárlos, quando
em viagem ......

PESSOAL VARIAVEL

18 - Saidrios

Pessoal contratado e dia-
rista de servicos de es-
ems	 ............

Pessoal contratado e dia
rlsta das termns do Bal..
nelrlo "Antonio Car-
los", de Poços de Caldas

Pessoal contratado e dEs-
rista das termas do Bal.
neOrlo de Araxá

34 - Percentagen.e

Aos massagistas clas ler-
snas "Antonio Carlos",
de Poços de Caldas

CODIGOS

Padro	 Local

103-076

85

857

8570

8570
	

103-076-03

8570 I 103-076-07

8570
	

103-076-08

8571

8571
	

103-076-18 I

8571 I 103-076-34

—379-

DESPESA

Efetiva	 Mutac5eS Patrimonlais	 ITotais

SO :000$000

200 :000$000

55 :000$000
	

305:0000000

tL
10:0008000	 315:0008000



9 123:6008000

j

89

899
8994
8994 103-076-10

85

855

8550
8550 103-077-03 I

•1
—381-

DESPESA

Efetiva	 II	 MutacOes Patrimonjais	 Totals

Dl scRIMINAcA0

- 380 -

200:000$0(J0

40:0008000

10:0008000

20:000$000 7811:8003000 I270:000$000

7:5008000

2:0008000 38:5008000 I	 822:3008000

DESPESAS DIVERSAS
57 - Apareihamento de E.stdncias

Para reparacoes, servicos
de sondagens e servi-
cos de urbanismo nas
estâncias .......

Aquisicao de material pa-
ra astermas "Antonio
Carlos", de Pocos de
Caldas ........

Aquisiçao de material pa-
ra as termas do Bal-
neário de Araxá

Aguisicao de lenha e cus-
tcio d outras despesas
de pronto pagamento do
Balneário de Araxá

Encargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVEJISAS

10 - Evenivais
Dos Serviços de Estân-
cias ............

Conservaçao e consertos de
mhquinas das termas
"AntOnio Carlos", de
Po cos de Caldas

ConservaçSo e consertos de
maquinas das termas do
Balneário de Araxá
Quota no Instituto dos
Industrilrios, para 0
pessoal (las termas "An_.
tônio Carlos", de Pocos
de Caldas ......

Quota no Instituto do
Industriários, para 0
pessoal do Balneário de
de Araxá ......

77 - SERVIO DE CO...
LONIZAAO

Fom ento
Fomento Ecônomico em

geral
PESSOAL FIXO

3- Pessoal efelivo
I Encarregado de servlco

técnico .........
I Fiscal de CoIOnlaa
4 Administradores do Colô..

nias Agricolas, a
2 TopOgrafos, a ......
3 Mestres de Culturas de 3.'

classe, a .......
I Chefe de SeccSo .....
2 Segundos oficlais, a
I Quarto oficlal .......

15:600$000
8:400$000

	

6:000$000	 24:000$000

	

10:800$000	 21:600$000

	

4:800$000	 14:4008000
14:400$000

	

9 : 600$000	 19:2008000
6:0008000

COnicoos

Padrão	 Local

8574
8574 1 103-070-5

103-077

6:0008000

20:000$000

3:000$000



20:0003000

10:000$000

I	 200:0003000
230:0003000	 411:080$000

- 382 -

DIsCRIMINAcAO

14 Q Pessoat contratado
UADRO SUPLEMENTAR

I Desenhista auxiliar . 	 6:000$0004 Zeladoj-es de CoiSnia g a .	 3:120$000	 12:480$000

8 - Diárias e Ajuda de Cusio
Para funcionIrlos, quan-

do em viagem
PESSOAL VAOUAVEL

18 - Salários
Para pagamento ao pes-.

soal assalarlado das
Colónias ......

Encargos Diversos
Dive rsos

DESPESAS DIVERSAS
10 - uenruals

Custelo de ColOnias
Conservaçao e benfeitorias

e outras despesas das
Co1Onas emancipadas

Pars estabelecimento de
uma Colônia em Flores..
tal	 ........

78 - ORGANIZAcAO,
ASSISTENCIA E

FISCALIZAcAO
DO TRABALHO

Segurança Pblica c As-
sistêncja Social
Serviços Divei'so

de Segiirança
Püblica e Assis-
tência Social

PESSOAL FIXO
3 - Pessoat efet too

4 Seguncios ofleials, a . .	 9 flOnfl5 Praticantes, a . . -	 3 :(UUUU0

Servicos de Ins-
peçäo

PESSOAL FIXO
3 - Pessoaj clef too

I Encarregado de Scrviço
Técnlco	 15 :100$000I Assistent Auxlljar	 •.	 14:400$0002 Fiscais, a .....	

,
..9:6003000	 19:200$0002 Flscals auxillares, a . . 	 7:200$000	 14:400$000

CC) DIcIOS

Padräo	 Local

8550 103-077-0

550 103-077-08

8551

8551	 103-077-18

89

899

8994
8994	 103-077-10

103-078

82

825

8250

8250 103-07-03

826

8260

8260 103-078-03

- 383

DESPESA

Efetiva	
Mutaçôes Patujrnuiiiais 	 Totals

18:480$009

15:000$000 f	 157:080$000

24:000$000
181:0803000 I

/ ,

38:400$000
18:00(38009	 56:4003000 I

\

63:600$000 1



166:0008000 I

15:000$000 I

78:760$000

(0:0005000

181:000$000

88:7608900

36:000801)1)

67:2008000

10:0008000

1:560$000 I

18:0008000

15:6008000
9:0008000

10:800$0(10

1:3:200$0(10

7, 385—
—384—

	

	 __________________

D E S P E S A

cODloos
I) IS C 11 1 M IN AC, A 0	 Efeliva	 Mutaçöes Patrimoniats	 Totals

	

Padr8o	 Local 

	

8260	 103-078-08	 8 - Diárias e Ajuda de Cuslo
10:0008000	 73:6008000Para funcionários, quan-

do em viagem .....

8261PESSOAL VAJUAVEL

	

8261	 103078-18	 18 - Saldrios

I

Para pagamento ao pes
soal assalariado dos
Servicos de Fiscaliza-
cSo de Trabaiho e do
Cooperativas .....

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuais
Para diversas despesas
eventtiais ..........

79 - ENSINO AGRI-
COLA

Educação Pb1ica
E n s i n o

Prof issional
PESSOAL FIXO

3 - Pessoat Efetivo

1 Chefe de Servico TtOcnlco
I Fiscal dog Institutos do

Ensino Agricola .
I Segundo olicial .......
3 Praticantes, a ......3:600$000

QUADRO SUPLEMENTAR

1 1)entista dos Institutos

8 - Diarias e Ajuda de Costa

Para os funcionârlos do
Serviço

9 - Adicionats
Para o Fiscal dos Institu-

tos de Ensino Agricola

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuais

Para diversas despesas
eventuals

89

899

8994
8994
	

103-078-10

103-079

83

832

8320
8320
	

103-079-03

8320
	

103-079-08

8320
	

103-079-09

89

899

8094

8994 I 103-079-10



- 386 -

CODIQOS
-	 DIscRIMINAcA0

Fadr8o	 Local

103-080

	

	 80 INSTITUTO "JOAO
PINHEIRO"

Educaçäo Püblica
E n s i n o

832	 Profissional
8320	 PESSOAL FIXO

8320	 103-080---03	 3 - Pessoat Efetivo

I	 Diretor ...........
I Encarregado de oficinas
1 Ecônorno de 1. classe
I Mestre do cultura de 2.

classe ............
I Auxiliar de escrita	 de

1.	 classe ...........
1 Auxiliar tic &scrita de 2.

classe ............
I Professor de desenho

QLJAI)RO SUPLEMENTAR

I Medico ............
6 Chefes de PavilhOo, a	 4:200$000
I Professor tie Müsica
2 Aiixiliares de Mestre	 de

Cui titra, a ..........3:000$000
1	 Giiarda ............

320	 103-080-04	 4 - Pessoal eon fralado

QUAI)RC) SUPLEMENTAR

I Meslre (le oficinas de sa-
pateiro ...........

I Mestre de oficina de funi-
leiro	 ...........

I Mestre tie oficina de al-
faiate ............

I Mestrr de oficina de ser-
raria ............

I Mestre (10 oficina de car-
pitifeiro ..........

I Professor de cultura fisica

8321	 PESSOAJ. VARIAVEL

8321	 103-080-18 IS - Salàrios

Empregados Internos

8323	 MATERIAL DE CONSUMO

8323	 103-080---41 41 - Fomenlo a Agricultura

Para as despesas de pronto
pagamento (aquisicSo de
niedicamentos de urgen-
cia, pecns acessôrias e
pequenos conserlos)

- 387 -

DESPESA

Eietfva	 MutacOes patrimonjals 	 Totals

10:800901)0
10:8009000

9:6008000
6:0008000

4:2006000

3:0009000
3:0009000

I	 4:8009000I	 25: 2009(1()0

1	
30009000

I
	

6:0(10$000

	

L 3:11009000	 89:4009000 I

5:400$000

4:2009000

2:1608000

4:200S000

4:2009000

	

2:040$000	 22:2008000	 111:600$000

36:2006000

	

20:0008000	 167:8008000



CODI QOS

Padr3o	 Local

103-081

II

103-082	 I

- 388 -

DISCRJMINAcA0

81 - ESCOLA AGRICO-
LA "ADELAIDE
ANDRADE"

Educaçao P'üblica
E n s i n o

Pro f i s s i o nal
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Etetivo

I	 Diretor ............
1 Ecônomo de 2. classe
I Mestre de cullura de 3.

classe ............
I Porteiro de 2. 4 classe

QUADRO SUPLEMENTAR
I	 MOdico ............
1 Chefe de Pavilhäo ......
1 Mestre de oficina ......
2 Guardas, a ..........2:4003000

PESSOAL VARIAVEL
18 - Saldr(os

Empregados internos
Para pagamento ao peg-

soal operlrio ......

MATERIAL DE CONSUMO

41 - Fornento a Agricultura
Para compra do tecidos

Para vcstuOrio dos alu-
flos, roupa de cama e
mesa e de mattria pri-
ma para p-equenas ofici-
nas, etc...........

82 ESCOLA AGRICO.
LA "PADRE SA-
CRAMENTO"

Edueação Pâblica
E n s I n o

Pro fissional
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

1	 Diretor ............
I Ecônomo de 2. classe
1 Mestre de cultura de 3.

clas.se ............
1 I'ortciro de 2.a clase

—389---
=----- ----

D E S P 14 S A

-	 Efetiva	 MuleçOes Patrimonjais	 Totals

8:4003000
6:600$060

4:8008000
3:600$000

4:200$000
3:360$000
3:360$000
4:800$000

9:360$000

4:9803000

8:400$000
6:600$000

4:800$004
3:600$000

83

832

8320

8320
	

103-081--03 I

8321

8321
	

103-081-18 I

:8323
8323
	

103-081-41 I

83

832

8320
8320
	

103-082-03 I

39:1203000

14:3403000

15:0603000	 68:460$000



- 390 -
391 -

COD JUOS

Padrao I	 Local

103.-082-18

103-082---41

103-083

103-083-03

103-083-04

103-083-18

Dl SCR IMINAcA0

QUADRO SUPLEMENThR
I	 Medico ............
3 Chefs do PavilhSo, a .. 	 3:360$000
2 Meshes do oficina, a .	 3:360$000
2 Guardas, a ..........2:4003000

PESSOAL VARIAVEL
18 -. Saldrios

Empregados internos 	 .
Para pagamento ao pessoal

operario. .........

MATERIAL DE CONSUMO

41 - Fomenlo ii Agricultura
Para compra do tecidos

para vestuário dos alu-
nos, roupa do coma e
mesa e do matéria prima
para pequenas oficinas,
etc	 ..............

83— ESCOLA DE HOR-
TICULTURA DE
ITAJUBA'

Educacao Pzblica

E n s i n o
Prof i s s ional

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
I	 Diretor ............
I Professor do culturais
I Professor Assistente .
2 Professores, a ........7:2003000
I Professor do Geomefrma e

desenho ..........
I Professor auxiliar de Geo-

metria e desenho
1 Professor donoçoes	 de

Fisica, Quinsica e Ele-
mentos do Matemática

I EcOnomo de 2. classe .

4 - Pesscsal contratado

QUADRO SUPLEMENTAII

1 Medico
1	 Dentista ...........
I Professor de MOsica
4 Inspetores Vigilantes, a	 4:800$000
I	 Zelador ............
2 Guardas, a ..........3:000$000

PESSOAL VARIAVEL

18 - SaLinas
Empregados internos .. .

D E S P E S A

Efetiva	 MutaçOes Patrinionlais

4:200$000
10:0806000
6:720$000
4:8001000

6:000$000

5:0001000

12:000$000
($001000

0: -1001000
11:400$000

7:2(101000

4:2001000

(1:0001000
-.	 I:(ilJ0S(l0()
	

68:400$000

7:200$000
7:200$000
4:200$000

19:2003000
4:201(3001)
1:0001001)	 48:000$000

Totals

49: 200$000

	

MI

11:000$000

15:00()$0))))
	

75:200,3000

116: 4003000

20:000$000



- 392 -

DIuOS

	

	 -
DISCRIMINAcAO

Local

MATERIAL DE CONSUMO
103-083-41 41 - Fomento a Agricultura

Despesas do pronto paga-
macito, medicarnentos do
urgência, consertos de
fliáqtiifla, etc .......

103-084	 84 - INSTITUTO "BA-
RAO DE CA-
MARGOS"

Educaçao P'Coblica
E n s i n o

P r o f i s s i o n a 1
PESSOAL FIXO

103-084-03 3 - Pessoal Efetivo
I	 Diretor ............
2 Mestres do cultnra, de 3.ft

	

classe, a .......	 :800$000
I Auxiliar do escrita de 2.

classe ............
103-084-04 4 - Pesscial contratado

QUADRO SUPLEMENTAR

	

2 Chefes de Pavilhão, a ..	 3:360$000
I	 Guarda ............

PESSOAL VARIAVEL
103-084-18 18 - Salarios

Empregados internos
Para pagamento ao pessoal
..................

MATERIAL DE CONSUMO
10308441 41	 Fornenlo a Agricultura

Para colupra do tecidos pa-
ra vestuário dos alunos,
roupa do cama e mesa
o do niatéria prima pa-
ra pequellaS oficinas,
etc...............

103-085

	

	 85— INSTITUTO "CAR-
LOS PRATES"

Educaçao Pilblica
E n s i n o

Profissional
PESSOAL FIXO

103-085-03 3 - Pessoat Efetivo
1	 Diretr ............
1 Mestra de Cultura de 3.

classe ............
I Auxiliar do 2.a classe

0 -

DES PESA

Efetiva
	 MutacOes Patrimonials	 Totals

	

3)): 000$000
	

166:4008000

8:400$000

9:600$000

	

3:000$000	 21:000$000

6:720$000

	

2:4008000	 9:120$000
	

30:120$000

21:000$000

	

10:000$000
	

31:0003000

	

25:000$000	 86:120$000

8:4008000

4:800$000

	

3:000$000
	

16:200$000



- 395 -

DES PE SA

MutacOes Pal rinjonlals Totals

33:0008000

12:0008000

15:000$000	 60:0008000

41:640$000

8:000$000

Eletiva

3.3601000
13:4401000	 16:8008000

6:0008000

6:0008000

0

8:4008000

4:8008000

3:3608000
3:0008000

	

3:0001000	 22:5608000

4:200$000
3:3601000
6:7208000
2:400$000

	

2:4008000	 19:0808000

4:000$000

4:000$000

- 394 -

DIscRIMINAcA0

4 - Pessoal Contratado
QUADRO SUPLEMENTAR

1 Chelede PavilhOo

	

4 Mestres de oficinas, a . .	 3:360$000
PESSOAL VARIAVEL

18 - Saiários
Empregados internos
Parapagamento ao pes-
sos! operário ........

MATERIAL DE CONSUPIO

41 - Fomento a Agricullura
Para compra do tecidos
Para vcstuOrio de alunos,
roupa de caina a mesa

e de matlria prima para
pequenas	 oficinas, etc.

86— INSTITUTO "BUE-
NO BRANDAO

Educaçao Pzbliea

E n s I n o
Profissional

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
1	 Diretor	 ............
1 Mestre de cultura, de 3.

classe
1 Professor de trabaihos

nanuais	 ..........
1 Professor de desenho
I Auxiliar de escrila,	 de

2.classe ..........

4 - Pessoal Contratacto
QUADRO SUPLEMENTAR

I	 Medico ............
I Chefe de Pavilhão

	

2 Mestres de oficina, a .	 3:300$000
I Professor de mCisica
1 Guarda ............

PESSOAL VAIUAVEL
18 - Saldrios

Empregados internos
Para pagamento ao pes-

soal operario .......

MATERIAL DE CONSUMO
41 - Fornenlo a Agricultura

Para compra de tecidos
Para vestuário de alu-
nos, roupa de cama e
mesa e de matCria pri-
ma para pequenas ofi-
cinas, etc.........

CODIQO S

Padrllo	 Local

8320	 103-085--0

8321
8321	 103-085--P

8323
8323	 103-085-41

103-086

83

832

8320

8320 103-086-03

8320 103-086-04

8321

8321 103-086-18

8323

323 103-086-41

12:0008000
	

61:640800))

I



- 397 -

DESPESA

MutaçOes PatrimoniaisEfetiva Totals

17:400$000

8:000100(1

12:(100$000	 37:4001000

8: 40000(11

4:8001000

3:3001000 16:5601000

811)1000

4:0001000

4:0110$000

I

—396--

DISCRIMINAçAO

87 --- APRENDIZADO
AGRICOLA "JO-

SE' G0NçALvEs"
Educaçao Pliblica

E n s i n o	 H
Prof issional

PESSOAL FIXO
3	 Pessoal Efetivo

1	 Diretor ............
I Mestre de cultura, de 3.'

classe ..........

QUAD 00 SUPLEMENTAR

1 Chefe de PavilhSo
9 - Adicionais

Para o Diretor ......

PESSOAL VARIAVEL,

18 - Saldrias
Empregados internos ....
Para pagauiento ao pea-

soal	 operário ......

MATERIAL DE CONSUMO

41 - FozueiOo a Agricultura
Para compra de lecidos

para vs(u1rio de atu-
nos, roupa de carna e

mesa e de matlria pr1-
ma para pequenas ofi-
cmos,	 rOe .........

88— FISCALTZAAO DE
TERRAS E MATAS

Foinenlo
Serviços de Ins-

pecçao
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal r'fetivo
I Encarregacto de Serviço
TOcnjco .........

1 Agrhnensor ........
9 Chefes de Distritos	 de

Fiscalizaçflo, a	 7:260$000
8 Fiscais	 Auxiliares, a	 4:200$000
2 Praticantes, a ........:600090
1 Auxiliar de Serviço

8 - Dtdrlas e ajuda tie custo
Para funcionários, quasi-

do em viagein .......

CODIGOS

Local

10887

103-08—O3

103-087-09

103-087-18

103-087-41

l03-088

103-088--03

103-088-08

15:600$000
7:200$000

64:,900$000
33:600$000

7:200$000
4:800$000	 33:2001000

20:10)05009	 153:200101IL.



- 398 -

DISCRIMINAçAO

PESSOAL VARIAVEL
18 - Saldrios

Para pagamento ao pes-
soal caiista dos distri-
tos ............

DESPESAS DIVERSAS

64 - Condução
Para	 fiincionârios, em

servico ..........

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVEIISAS

10 - Euentuais
Para c1i'crsas despess

"vcnt9ais ..........

54	 AIuguis de prédios
Alugilel de salas para os

distcitos de fiscaliza-
cao ..............

89 - ESCOLA SUPE-
RIOR DE AGRI-
CULTURA DO ES-
TADO DE MINAS
GERAIS

Educação P'(tblica

Ensino Superior
PESSOAL FIXO

4 - Pessoal Con fralado
Para pagalnento ao pes-

soal administrativo do
Estabelecimento

Para pagamento ao 1na1
técnico ..........

8 - Diàrias e ajuda de custo
ExcursOes e diârias

PESSOAL VARIAVEL

18 - Saldrios
Para pagamento ao pes-

sosl diarista e de ron-
da de diversos servicos

DESPESAS DIVERSAS

11 - Tro.nsportes
Pequenos fretes ferroviA-
rios ............

13 - FOrça, luz e d9ua
Para a Eco1* ........

- 399 -

40:0008000

30:0005000

15:000(

10:800)

	

332 :700$000	 I
	736:200$00	

1,968:9603000

	

11:0005000	 1.080:9608000

243:000$000

4:0008000

19:060$(0)0	 23:0608000

D I QO.S

Local

103-088--18

103-088-64

103-088-10

103-088-54

103-089

103-089--04

103-089-08

103-089-18

103-089-11

103-089-13

Totals

I	 223:2005000

25:800$000
	

249:0005000

1.353:

I) E S P E S A

Efetiva	 11
MuhtcOes Patrimonjais



I I—401--

DESPESA

MulacOcs Patrimonjais Totals

1.397:020$00044:0003000

Efetiva

8:0008000

6:0008000	 14:0008000

6:0008000
24:0008000	 30:0008000

68:4008000

15:0008000	 83:4003000

II	 I
26	

96:0008000
U 

-400-

CODIQO	 (I
DscR1M'NAcAo

Padrao	 Local

so	 Erwargos Diversos

894	
Prêmios de Segu-

ros e Indeniza-
cöes P' Acci-
dentes

8944	 DESPESAS DIVERSAS

8944	 103-089-20 20 - Seguros
Auxillo do seguro coletivo

do todo o pessoal da
Escola e pagarnonto do
seguro contra acidentes

Seguro	 contra logo	 no
edilIclo e mobiliário

899	 Diversos
8994	 DESPESAS DIVERSAS

8994	 103-039-10 10 - Euen1uas
Semana dos Fazendeiros

a Exposicoes ........
Outras despesas cventuaiS

103-090	 90 - FEIRA PERi\IA-
NENTE DE
AMOSTRAS

85	 Porn crib

853

	

	 Fomento Econômi-
co em Geral

8550	 PESSOAL FIXO

8550	 103-090-03 3 - Pessoal Efetivo
I Chefe de Seccao	 11:100$0
1 Terceiro olLcial	 7 :200$0
3 Quartos oficiais, a . . .	 6:000$000	 18 :000$0
1 Praticante	 :00050
2 Porleiros do 1.	 classe, a	 4:830.3000	 9:66(40
3 Ascensoristas, a	 2:040$000	 Ii 12O9

QUADRa SUPLEMENTAII

I Zelador	 4 :200$0
1 Ajiiclante do Porteiro	 do

i.. ciasse	 5 :280$0

8550	 103-090-08 8 - Didrias e ajuda cia custo
Para funcionários, quan-

do em viagein ......

8551	 PESSOAL VAIUAVEL

8551	 103-090-48 18 - Saldrios
Para pagamento so pei-

soal contratado e dia-

- -	
rista	 ............



-402—	 IF
DIGOS

DI SCR I MINA cAO

Local

DESPESAS DIVERSAS

103-090-13 13 - Fôrça, az e àgua
Para a Feira e dependên- 100:0008000
cias 

103-090-40 40 - Fomento a Ind6stria e Comérclo
Para compra de leite para

a seccSo de laticimos,
tratameuto de aquaro,
ornamentacOes, organi-
zucdes de festas popula-
res, rccepcUes e outras
despesas de pronto pa- 60:000
ganiento	

8000

Encargos Diversos
Diverso

DESPESAS DIVEESAS

103-090-10 10 - Eventunis
Para diversas despesaa

103-091	 91 - ESTAAO RADIO-
DIFUSORA

Serviços Industrials
Serviços de Comu-

nicaçöes
PESSOAL VARIAVEL

103-091-18 18 -. Salàrios
Para pagamentO no pea-

soal diarista ........

MATERIAL DE CONSUMO

103-091--49 49 - Material Radio Telegrd [Leo e Itàdlo TetefOnico

Para aqiiisicAo de peque-
nas peças sobressalen
tes, material de pronto
pagarnentO Para conser-
to. etc ............

DESPESAS DIVERSAS

10391-13 15 - Fdrça, Luz r Agua
Luz e energia para a Ra-
dio .........

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS IMVERSAS

103 .-091—l0 10 - Eventuals
Para diversas despesal

eventuali ..........

160:0008000
	

39:400$000 I

20:0008000 I
	

859:4001000

500:0008000 I

50:0008000 I

100:0008000 I	 650:0000800

20:0008000
	

760:0001000

- 403 -

DESPESA

Efetiva	 MutaçOes patrimonlats 	
H	

Totals



7T	
79

- 404 -	 - 405 -

CODIGOS
	 DESPESA

Padr5o	 Local
	 DISCRIMINAcAO	

Efetiva	 Mutaçoes Patrimonjals	 Totals

103-092 92 - CENTROS AGRO
PECUARIOS

	85	 Fomerito
	855	 Fomento Econômi-

co em Geral
	8550	 PESSOAL FIXO

	

8550	 103-092-03 3 - Pe.ssoal Efetivo	
312:000$00026 AgrOnomos, a ........12:000$000	 112:000300026 Vetcrinários, a ........12 :000$000	 109:200300026 Escieventes, a ........4 :200000

	

8551	 PESSOAL VARIAVEL

	

8551	 103-092-18 IS - Saldrios
Para pagamento de capa-

tazes e guardas	 I
	89	 Eneargos Diversos
	899	 Diversos
	8991	 DESPESAS DIVERSAS

	

8994	 103-092-10 10 - Epentuais

103-093

85

852

8521

	

8521
	

103-093-08

	

8521
	

103-093-18

89

899

8994

	

8994
	

103-093-10 I

733:200$000

296:400$000 1.029:6008000 I

I	 30:0003000 I
	

1.059:600$000

58:000$000

6:000$000
	

64:000$000

15.747:540$000

Para diversas despesai
eventuais .........

93 - FEIRA PERMA-
NENTEDE
ANIMAlS

Fomento
Fomento a Produ-

çâø Animal
PESSOAL VARIAVEL

8	 Djdrias e Ajuda de Gusto
Para os funcionArfo g da

Peira, quando em per-
vico	 10:0008000..............

1$ -- Salários
Para pagamento no pes-

soal assalarlado	 48:0008000

Encargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVEIISAS
10 - Evenjuajs

Para diversas despesas
CVCntua js ..........

TOTAL das despeans da
Secretarja ..........



12:0008000

37:2(03000
18:0003 Dl)
26:41 0$000

18:0003000	 99:6008000

50:000$00

14:400$000
22:800$5119
28:8003000
1:00(13000
12:0003009
28:80(1300 142:8005000

35:000$003
	

177:800$000 I

19:8005000
1Q:800$000

—407—

DES FE SA

DISCRIMINAcAO
Efetiva	 Mutaçoes patrlmonials 	 Totais

SECRETAREA DA EDUCAçAO
E SA1JDE PIJBLICA

94 - GABINETE DO
SECRETARIO

Administração Geral

Administração Su-
perior

FESSOAL FIXO
2 - RepresentaçOes

RepresentaçSo do Secretárlo

3 - Pessoal Efelivo
I Secretário de Estado
I Chefe de Gahinete .....
2 Oficlais de Gabinete, a . 	 13:200$000
I Auxiliar Técnico do Secre-

tário ............
7 - Gratificacdes

Aos auxiliares de Gabinete

95 - SERVI(0 DE CO-
MUNICAçOES

Administraçao Geral

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
I Chefe de Secc5o .....
2 Prirneiros oficais, a	 .	 11 :4008000
3 Segundos ofociais, a .	 9:600$000	 H5 Terceiros oficais, a	 7:2008000
2 Quartos oficiais, a	 6:000$000
8 Praticantes, a ........3:600$000

7 - GratificaçOes
Ao pessoal de plant6o do

Servico de ComunicacSes

Servicos Diversos

PESSOAL FIXO

3 -- Pessoal Efetivo

3 Motorlstae de 1. 2 Hasse, a	 6:600$000
2 Motorita de 2. classe, a	 5:400$000

CODIGOS

Padro I	 Local

104-094

80

804

8040
8040	 104-094-02

8040	 104-094-03

8040	 104-094-07

104-095

80

807

8070
8070	 104-095-03

8070	 104-095-07

809

8090

$090
	

104-095---03

- 406 -

161:600$000



Totalsl)fetiva

4:800$4)00
7:20080))))

21:60010110
90:(;00$000 154:2003000 332:000$000

101-091

80

807

8070

8070	 104-096-03

186:120$000

8070

8070

10:0008000

104-096-07

104-096-09

505:0008000 I	 701:120$00
809

8094
b094

8U94
310:0008000

104-096—Il

104-096-13

1.0811:2453000

I Porteiro de 1.	 classe
2 Telefonistas, a	 3:600$000
6 Continuos, a ......3:6003000

30 Serventes do 1. 1 classe, a	 8:0003000

96 - SERVIO DE EX-
PEDIENTE, CONTA-
BILIDADE E MATE-
RIAL

Administração Geral
Serviços Técnicos

e Especializados
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Xfettuo

I Inspetor	 18:000$000
3 Chefes de Seecao, a . .	 14:4003000	 43:200$000

I Primeiro oficial 	 11:400$000
3 Segundos oficais, a	 .	 9:600$000	 28:800$000
1 Terceiro oficial	 7:200$000

10 Quartos oficals, a .	 .	 6:000$000	 60:000$000
4 Praticantes, a ........3:6003000	 14:400$000

QUAD11O SUPLEMENTAR

I Expeditor..	 3:120$000

7 - Grattflcaç6es

Para sub.stlttilçoes regula-
snentares ..........

9 - Adicionals

Para pagamento de adiclo-
oats a funcionlrios da
Secretarla	 5:000$000

Pare pagamento de adiclo-
flats de 4 %	 500:000$000

Serviços Diversos
DESPESAS DIVERSAS

11 - Trans portes
Da Secretarla	 300 :000$000
Dos ftincionários removi-

dos "ex-oficio" . . . .	 10:000$000

13 - FOrça, Luz c Agua
fluniinaçSo da Secretarla

e dos Eslabelecimentos
de Ensino	 50:000$000

Pornecimento de lgua a
estabelecimentos de Ensi-.
no

	

22:125$000	 I 	 I	 72:1253000	 382:1253000

- 408 -

CODIGOS
D1scRI MINA çA0

Pacträo	 Local

- 409 -

1) E S P E S A

MutacOes patrtmonlais

-



- 411 -

DESPESA

MutacOes PatrimonlalsEfetiva

24:0008000
21:6008000
7:2011$000

18:000$000

Totals

IL

2.053:2458000

70:8008000 I

300:0008000

250:0008000

120:000$000

300:0008000 I

670:0005000

- 410 -

DIGOS
DISCRIMiNACAO

Local

Divida Pitblica -
Flutuante

ExercIcios Findos
DESPESAS DIVERSAS

104-096-30 30 - Exercicios Findos

Diversas despesas da Se-
cretaria ..........

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

104-096-10 10 - Ilvenluais

Para toda a Secretaria

104-096-54 54 - Aluguéis de prëdio.c
Aluguéis de prédios para

estabelecimentOs de en-
3100 e outras dependOn-
cias ........

104-096-63	 63 - Publicaçdes no Minas Gerais"

Publicaçôes da Secretarla

104-097	 97 - DEPARTAMENTO
DE EDUCAAO

Educação Püblica

Administração Su-
perior

PESSOAL FIXO

104-097-03	 3 - Pessoal efetivo

I Chefe do Departamento
2 Assislentes, a......10:8001000
I Terceiro oficlal
5 Praticantes, a	 3:600$000..

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

104-097-16 86 - Propaganda e Pub licidade

Para o servlço de propa-
ganda e d1fuSo cultu-
ral do Departamento de
Educacao .......

Co

Padr5o

87

878

8784

8784

89

899

8994

8994

8994

8994 I

83

830

8300

8300

89

899

8994
8994

50:0008000 I
	

120:800$000



- 412 -
- 413 -

Dl SCRIMINAcAO

98 - 1NSIETORIA DO
ENSINO PRI-
MARIO

Educaçäo Pblica

Ensino Primário,
Secundârio e
Complementar

PESSOAL FIXO

* - Pessoal efetivo

I Inspetor ........
& Chefes de seccSo, a
5 Primeiros oficials, a
7 Segundos oficlais, a
8 Terceiros oficlais, a
9 Quartos oflclais, a

12 Praticantes, a .....
25 Diretores de Grupos da

Capital, a .........
253 Diretores de Grupos de

Cidade. a .......
48 Diretores de Grupos Es-

colares de Vila, a
23 Auxiliares de Diretores de

Griipos da Capital, a
89 Auxiliares de Diretores de

Grupos de Cidade, a
631 Professores de 1.' clas-

so, da Capital, a
2.985 Professores dc 1.' ciasse,

de Cidade, a ......
1.417 Prfessores de 1.' classe,

de Vila, a .....
91 Professores de Trabaihos

Manuals, de 1.' classe,
da Capital, a .

144 Professores de Trabathos
Manuals do Cidade, a

121 Professores de 2.' classe,
da Capital, a

561 Professores de 2.' classe,
de Ciciade, a .

121 Professores de 2.' ciasse,
de Vila, a .......

230 Professores de 3.' classe,
da Capital, a .

874 Professores de 3.' classe,
de Cidade, a .....

301 Professores de 3.' ciasse,
de Vila, a ........

PESSOAL SUBALTERNO

25 Portelros do 2.' dasse, a
253 Porteiros de 3.' classe, a
60 Porteiros do 4.' clssse. a
196 Serventes do 2.' classe, a

535 Serventes de 3.' classe, a
44 Serventes de 4.' ciasse, a

Aw

COD100S

Padrao	 Local

W4—O98

83

833

8330

104-096--t13

DESPESA

18:000$000

	

14:400$000	 72:000$000

	

11:400$000	 57:000$000

	

9:600000	 67:200$000

	

7:200$000	 57:600$000

	

8:0005000	 54 :000000

	

3:600$000	 43:200$000

	

7:560$000	 189:000$000

	

6:480$000	 1.639:440$000

	

4:680$0 00	224:640$000

	

5:160$000	 118 :080$000

	

4:440$000	 395:160$000

	

4:440$000	 2.801:640$,100

3:720$000 11.104 :200$000

	

2:760$000	 3.910 :920$000

	

4:440$000	 404:040$000

	

3:720$000	 535:680$000

	

2:520$000	 304 :920$000

	

2:280$000	 1.279:0805000

	

1:800$000	 217 :800$000

	

2:160$000	 496:8005000

	

1:800$000	 1.573:2005000

	

1:440$000	 433:4405000

	

3:6005000	 90:000$000

	

2:4005000	 607:200000

	

1:800$000	 100 :0008000

	

2:4008900	 470 :4008010

	

1:8005000	 963 :0005000

	

1:500$000	 66:000$000



3:696$000

2:178$000

3:3608000
8:9608000

2:160$000

6:336$000

14:784$000

4 :356$000

299:040$000
47:520$000

r3:400$000
8:6408000

2:1788000

1:452$000
28.691:9468000

- 414 -	 - 415 -

	CODIGOS
	

DESPESA
DISCRIMINAcAO

Padr5o	 Local
	

Efetiva	 MutacOes patritnonials	 Totals

QUADRO SUPLEMENTAR

1 fliretor do Grupo Escolar
tie Venda Nova .

4 Professoras do Grupo Es-
colar de Venda Nova, a

2 Estagiârias do Grupo Es-
colar de Venda Nova, a

	

89 Professoras	 de Escolas
Noturnas de Cidade, a

12 Professores PrimIrios, a

PESSOAL SUBALTERNO

1 Encarregado tie Jardins
4 Jardlijeiros, a ......
1 Portelro do Grupo tie V.

da Nova ..........
1 Servente do Grupo de

Venda Nova ......

4 - Pessoal contratado

QUADRO SUPLEMENTAR

29 Professores de Grupos do
Capital.........

3 Professores tie Jardins de
Jnfâncla, da Capital. a.

5 Professors de Trabalhos
Manuals, de Grupos do
Capital, a .....

70 Professores tie Grupos tie
Cidade, a .......

1 Professora do Jardlm de
Ir.fância, de Juz tie
Fore

157 Professoras de Trabalhos
Manuals, .de Grupos de
Cidades, a .......

14 Professores de Grupos tie
Vilas, a .........

10 Professores tie Trabaihos
Manuals, tie Grupos de
Vilas, a ........

45 Eslagiárias de Grupos Es-
colares urbanos, da
Capital, a ......

5 Estagilrias de Jardins da
InfSncia, la Capital, a

5 Estagiárias de Grupo Es-
colar tic Venda Nova, a

22 Estagiárins tie Escolas
Urbanas, da Capital, a

8 Estagitirias tie Escolas Su-
burbanas, da Capital, a

509 Estagiarlas de Grup3. do
Cidade, a ......

9 Estagiárlas do Jardim do
Infâncla, de Juiz tie Fo-
raj a ............

50 Estaglárlas tie Grupos do
Vllas, a ........

6 Professores Primârios, a
3 Professores Primárlos, a
I Adjunta de Professora

Primàrla .......
2 Professoras Aidjuntas, a

	

3:360$000	 97:440$000

	

3:360$000	 10:080$000

	

3:360$000	 16:800$000

	

2:7808000	 193:200$000

2:760$000

	

2:760$000	 433:320$001

	

2:280$000	 31 :920$000

	

2:280$000	 22:800$001.1

	

1:980$000	 89:100$000

	

1:980$000	 9:900$ 001

	

1:518$000	 7 :590$000

	

1:980$000	 43:560$000

	

1:518$000	 9 :108$000

	

1:518$000	 772 :6615000

	

1:518$000	 13:662$0001

	

1:188$000	 59 :400$000

	

3:960$000	 23 :7005000

	

2:160$000	 6 :480$000

3:360$000

	

3:360$000	 6:720$000	 1.8

am I 104-4396-04 I



-416-

CODIGOS

______	
DI SCR 1 MINA cAO

Padr8o 
J	

Local

8330	 104-098-07 7 - Graiificaöes

Aos Diretores, auxlllarei a
professores técnicos, assis-

	

teiites e regentes de classes 	 100:000$001
Aos substitutos de fun-

cionários que percebern
vencimentos Integrals.. .	 150:0008001

Ao pessoal comissionado

	

no Instituto PeltalozzI. 	 40 :200$00

8330	 104-098-09 9 - Adicionais

Para pagamento de adi-
cionais, de acôrdo coni
0 artigo 110, do decre-
to-lel 77 .......

8334	
DESPESAS DIVERSAS

8334	 104.-098--11 ii - Trarrsportes
Para transporle de mate-

rial escolar a mobiliá-
rio ..........

8334	 104-098-52 52 - Material diddtico
Para dislribulçâo aos

Grupos Escolares a Es-
colas Reunidas, em quo-
tas semestrais para a
ccmpra de artigos de

	

expediente e de higiene	 150 :000$00I
Pare reparos de móveiø
escolares .......30:0008001

Eneargos Diversos

899	 Diversos
8994	 DESPESAS DIVOIRSAS

8994	 104-098-10 10 - Even luais
Para instalac6o e conser-

vacSo de pracas esporti-
vas ...........

Para cilversas despesas
eventuals do Instituto
Pestalozzi .......

104-099	 99 - INSPETORIA DO
ENSINO SECUN-
DARIO E SU-
PERIOR

83	 Educação PiTh lica

831	 Ensino Superior
PESSOAL FIXO

104-099-03 3 - Pessoal e[ettpo

I Inspetor	 18 :0008001

	

2 Chef.es do Secc8o, a . . 	 14:400$00i	 28:8008001

	

I }r1meli, oficial, a , . ,	 11 :400$001

'I

- 417 -

DESPESA

Efetiva	 MutacOes patrimonfaja	 Totals

290:2008000

21:5005000 30.860:268$000

30:C00$000

200:0008000
	

230:0008000	
31.0944:2688000 I

1
[27

10:000$000

1
	 2:000$000	 12:600S000 I 31.102:2688000



	9:600$000	 28:800$000

	

7:200$000	 21 :1005000

	

6:0005000	 24:000$000

	

3:6005000	 18:000$000

14:400$000
9:000$000
4:800$000

	

10:800$000	 118:800$000
4:800$000
3:000$(100
4:800$000
3:3005000

	

3:000$000	 15:000$000 328:8008000

1:0005000

1:440$000	 331:2408000

6:000$000	 66:000$000

1:900$000
3:000$000

	

1:800$000
	

72:0005000

1:200800))	 73:8005000

18:000$000
14:400$000

418- 419 -

C

	

	
DESPESA

ODIGOS 

___________	
DIscRIMINAcA0

Padräo I	 Local	
Efetiva	 MtitaçOes patrimonials 	 Totais

8320	 104-099-07

833

8330

8330	 104-099-03

3 Segundos oficlais, a
3 Terceiros oficlais. a
4 Quartos oficiais, a
5 PralicanteS, a .....

ESCOL/t DE FAIIMACIA DE OURO
PRETO

IDiretor .........
I Secretárlo .........
I Terceiro Escriturárlo

11 Professores, a ......
1 Conservador .......
I Zelador de Biblioteca
I Portelto de 1. 1 classe
1 Continuo .........
5 Serventes de 1.' classe, a

7 - Gratificacóes

Para substituicöes regula-
meotares us Escola do
Farmácia de Ouro Preto

9 - 4dicionais

Ao Dlretor da Escola de
Farmácla de Ouro Preto

E n s i n o
Pro fission al

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal efetwo

ESCOLA COMPLEMENTAR DE
SETE LAGOAS

11 Professores. a .....
I Auxlliar do Escrita de 3•5

classe	 ........
I Servente de 1. classe

QUADIIO SUPLEMENTAR
1 Chefe de discipllna

- Grattfica'Oes
ESCOLA COMPLEMENTAR DE

SETE LAGOAS

Ao professor diretor

Ensino Primário,
Secundário e
Complementar

PESSOAL FIXO

3 - Pessoat ffetivo

GINASIO MINEIRO DR BELO
HORIZONTE

I	 Reitor ............
I Vice-Reitor ..........

8310	 104-099-07

8310	 104-099-09

832

8320

8320
	

104-099-03



-420-	 1
CODIGOS

1) IS C R I MINA ç A 0

PadrAo	 Local

1Secretárlo ..........
I Aux. de Secretário	 ..	 sOflflOOO

3 Preparadores. a 3:960$000
I Bihliotecário ........
I Auxiliar de Biblio teeárlo
I Terceiro	 EscriturArio
I Aux. de Escrita de	 1.

classe ............
1 Dactilografo de 1. classe
I Dactilógrafo do 2	 classe
5 Inspetores de alunos, a

4:200$000 ..........
I Aux. de Inspetores do

alunos, a 3:000000
1 Portelro de 1.' classe
8 Serventes de 1.' classe, a

3:000$000 ...........
21 Professores, a 12:00,0$000

QUADRO SUPLEMENTAR

I	 Zelador ............
I Jardineiro hortelão
2 Serventes de Iaboratórios,

a 3:300$000 ........

GINASTO DR BARBACENA

QUADRO SUPLEMENTAII

I ileitor ............
ISecretário ..........
1 Amanuense ..........
I Prparador ........

18 Professores, a 11 :220$000
3 inspetores. a 3:960$000
6 Aux. do Inspetores, a

3:300$000 ..........
1 Portelro ..........
I	 Zelador ............
7 Serventes, a 1:848$000
I	 Jardineiro ..........
2 Rondantes, a 1:188$000

GINASIO DR UBERLANDIA

QIJADRO SUPLEMENTAR

I	 Reltor ............
IAmanuense ........
1 Dactllografo arqulvlsta

13 ProLssores, a 7:920$000
3 Inspetores, a 2:970$000
2 Serventes, a 1:584$000
I Porteiro ..........

GINASIOS DR OLIVEIRA, TEOFI-
LO OTONI E UBA'

QUADRO SUPLEMENTAR

46 Professores. a 6:600$000
1	 Secretário ..........
I Preparador ..........
3 Amanuenses, a 2:640$000

11:880$000
4:800$000
3:00W00
4 :800$000

4:200$000
3:600$000
2:400000

21:000$000

25:200$00,0
4:800$000

24:000$000
252:000$000

3 :360$000
2:760$000

6:720$000

El

13:200,000
8:580$000
4 :620$000
3:960$000

201-.960$000
11:880$000

19:800$000
3:960$000
2:640$0,00

12:936$000
2:112$000
2:37600O

13:200$00,0
3:960$000
2:640$000

102:960$000
8:910$000
3:168$000
2:904$000

303-.600$000
5:016$000
3:960$000
7:920$000

- 421 -

DESPESA

Elctiva	 MutaçOes patrirnonlais	 Totals



3 Dactllógrafos Arqulvistas,
a	 2:640$000 .......

7 Inspetores do alunos,	 a
a 1:980$000 ..........

4 Aux. do Inspetores, a
1:584$000 ..........

3 Porteiros, a 1:936$000
5 Serventes, a 1:056$000

ESCOLA NORMAL DR BELO HORI-
ZONTE

I	 Diretor ............
I Vice-diretor
I Seeretárlo
I Aux. de Secretário
2 Amanuenses, a 4 :800$000
I Porteiro zelador ......
I Aux. de Porteiro ......
I Continuo

15 Serventes, a 2:160$000
1 Bibliotecário
I Bihiiotecãrio do Curso de

Adaplac5o ..........
I Preparadora
9 Inspetoras do alunas,	 a

3:600$000 ..........
3 Aux. de Inspetoras, a

3:000000 ..........
30 Professores do Curso Nor-

nial e Adaptaçao, a
I0:200000 ..........

I Professora de Socializac8o
I Diretora	 do Curso	 de

AdaptacSo ..........
1 Aux, de Diretora do Curso

de Adaptacão ........
20 Professoras do Curso de

Adaptacao, a 4:800$000
I Diretora do Grupo "Ale-

xandre Drumond"
6 Professoras	 do	 Grupo

"Alexandre Drumond", a
4:800$000

7 Professoras	 do	 Grupo
"Alexandre Drumond", a
3:960$00 ..........

ESCOLA NORMAL DE JUIZ DR
FORA

I	 Diretor ..........
1	 Secrctário .........

18 Professores do Curso Nor-
mal e Aplcaç3o, a 8:400$

16 Prolessores do Curso de
Adaptacao a 4:200$000

4 Professores	 de	 Classes
Anexas, a 4:200$000 .

I Socializadora
6 Inspetores de Alunas, a

3:000$000	 ..........
2 Aux. de Inspetores, a

2:100$000	 ..........
I Porteiro
1	 Continuo ............
9 Serventes, a 1:800$000

CODIGOS

PadrAo	 Local

- 422

1) scRIMINAcA0

7:920$000

13:860$0,00

6:336$000
5:809$000
5280$th00

15:600$000
12:000$000

7:800$00D
3:600$000
9:600$000
4:800$000
2:400$000
2:400$000

32:4008000
4:8008000

3:6008000
3:600$000

32:400$000

9:00.0$000

306:000$000

6:0908000

10:200$090

4:800$000

96:000$000

6:600$000

28:800$000

27:720$000

12:000$000
7:800$000

151:200$000

67:200$000

16:800$000
6:000$000

18:0008000

4-800$000
3:000$000
2:160$000

16:200$000

I - 423 -

D E S P E S A
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	CODIGOS
	

DESPESA

DISC RIMINAcA0

Padrao I	 Local
	

Efeliva	 IvlulaçOes patriunonials	 Totais

ESCOLAS NORMAlS DE BOM SIJ-
CESSO, DORES DO INDAIA',
FOJIMIGA, JANUARIA, MA-
NIIUASSIJ, MONTE SANTO,
OURO FINO, OURO PRETO,
PASSOS, PATOS, PARACATU',
PEcANI-IA, PITANGU!, RIO
BRANCO, RIO PRETO, SANTA
RITA DO SAPUCA! E SAO
GONCALO DO SAPUCA!.

150 Professoras do Curso Nor-
mal, a 4:800$0,00 ......720 :0008000

87 Professoras do Curso de
AdnptacOo, a 3:6008000	 313:2008000

42 Professoras	 de	 classes
anexas, a 3:600000 .. 	 151:200$000

11 Xnspetoras de alunas, a
1:8008000 ..........30:600$000

9 Auxiliares do	 Inspetora,
a 1:440$000 ..........12:960$000

17 Porteiros, a 1:760$000	 29:920$000

	

3 Continuos, a 1:200$000	 3:600$000
24 Serventes, a 960$000 ..	 23:040$000	 3.424:180$000

7 - (jratificaOes

A 3 Professores Reltores, a
3:000800 ............9:000$000
Para paganiento de grati-

ficacSo nos casos de
abonos regulamentares do

Ensino	 Secundário	 20:000$000
Para pagamento de aulas
extraniimerárias nos GI-

nsios oficials ......200 :000$000
A 17 Professores-DIreto-

res do Ensino Normal,
a 3:6008080 ........61:200$000

A 17 Professores-Seeretá-
rios do Ensino Normal,
a 1:200$000 ........20:4008000

A urns professora Tee-
nlca ............600$000

Para suihstltuiçOes nos
casos de ahonos regula-
mentares, para o Ens!-
slno Normal	 30:000$000	 341:200$000

9 - Adiclonafs
Pars pagamento de ndl-
cionais do Ensino Normal	 3:300$009

DESPESAS IMVERSAS

13 - FOrça, Iuz c Cgua
Para o GinCsio de Bar-

bacena	 4:000$000
Pars o Glnásio de Uber-

lândla	 1:000$000
Pars o Gnâsio de TeófIIo

Otoni	 1:00n$600
Para o Glnâslo de Vbã	 1:,000$000

8330 I 104-099--07

81330	 104-099.--03

8334

8334 104-099-13

3.768:686$000

7:000$000
	

3.775:6868000



:
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Orgãos Culturais
PESSO/tL FIXO

S - Pessoal Efetivo

CONSERVATORIO MINBIRO DE
MUSICA

1 I)irelor ............
I Secretárlo ..........

26 Professores, a ........
I Afinador c	 Conservador
I Acompanhadora ......
4 Inspetores de Alunos, a
I	 Praticante ..........
I Porteiro de 1. classe
2 Serventes de 2.* classe, a

7 - GratificaçOes
Para substltulcoeg regula-

mentares ..........

Serviços Técnicos
e Especializados

PRSSOAL FIXO

3 - Pessoat Efettvo

ESCOLA DR APERFEICOAMENTO

I	 Direlor ............
3 Professoras, a ......
2 Inspetocas de	 alunas, a
I Auxiliar de AdminlstraçSo
I	 Porleiro	 ..........
1 Bibliotccârlo ........
2 DatilOgrafos, a ......
2 Piofessoras	 de	 classes

anexas, a ..........
II Assistentes de Laboratô-

rio, a ............
1 Estagiaria
9 Serventes, a ..........

4 - Pessoal Contratado

ESCOLA DR APERFEIOAMENTO

Para pagamento a 2 pro-
fessoras técnicas, es-
trangeiras ........

7 - Gratificaçoes
ESCOLA DE APERFEICOAMENTO

Ao auxillar técnlco, regen-
to da cadeira de Mob-
dologia ..........

Para substituiçOes nos
casos de ahonos regula-
Inentares ..........

tr

15 :600$000

	

10:200$000	 30 :000$000

	

3:600$000	 7:200$000
6:000$000
3 :600.000
3:600$000

	

3:000$000	 6:000$000

	

5:4 00$000	 10:800$000

	

6:600$000	 72 :600$000
3:000$000

	

2:1603000	 19 :440$000

15:600$000
9:000$000

	

10:800000	 280:800$000
4:800$000
6 :000$000

	

4:200$000	 16:800$000
3 :600$000
4:800$000

	

2:40,0$000	 4:800$000

2:520$000

3:000$000

DIsc RIM INAçA0

CODIGOS

Padrao	 Local

834

8340

8340 104-099-03

8340	 104-099---07

837

8370

8370 104-099-03

8370 104-099-04

8370 104-099-07

- 427 -
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1) 1 S C R I M I N A ç A 0

SubvençOes, Con-
tribuiçöes e Au-
xIlios

DESPESAS DIVERSAS

31 - Auxilios, Subvençôes e Con-
lribuicOes

Para custear a Flscaliza-
çâo Federal dos Ginásios

Para custear a Fiscaliza-
zacao Federal do Es-
cola Compiementar de
Sete Lagoas ......

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuals

ESCOLA DE FAIIMACIA DE OURO
PRETO

Para custelo de Gabinetes,
LaboratOrios, oficinas e
remonta do material
ticnico ..........

ESCOLA COMPLEMENTAR DE SE-
TE LAGOAS

Para	 diversas despesas
eventuals cia Escola

ENSINO SECUNDARIO

Para diversas despesas
eventuals dos Escola
Normals ......

Hem, idem, idem, para as
glnáslos .......

ESCOLA DE APERFEIOAMENTO

Para diversas despesas
eventuals do Escola

CONSERVATORTO MINEIRO DE

MUSICA

Para	 dlversas despesas
eventuals .......

CODIGOS

Padrao	 Local

838

8884

8384 104-099—.3

89

899

8994

8994 104-099-10 I

- 429 -

DESPESA

Efetiva	 lutaçOes patrimonlals 	 Totals

96:0008000
I

2:400$4)00
	

98:4005000	 4.868:2865000 I

28:0005000 I

4:000$000 I

18:000$000

11:000$000
	

29:0005000

1:000$00

	

3:200$000	 65:200$000
	

4.933:48654100



10;800$000

11:400$000

6:000$000
3:600$000

13:200$000

18:000$000
12:(100$000
86:100000
14 :101)8003
34 :2008000

9:600$000
7:200$000

24 :000$000
25 :2008003

356:400$000

10 :000$000

- 100 :000$000

25:000$000

80:000$000

u:
—430— 	 —431—

CODIGOS
DIscRIMINAcA0

Pndrao	 Local

	

104-100	 tOO -- INSPETORIA TE-
CNICA DO EN-

8364
8364	 104-100-11

837

8370
8370	 104--100-03

SINO
Educação PItblica

Serviços de Ins-
peccão

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

1 Insp' tor ..........
I Auxiliar de inspetor
8 Assistentes, a .....
I Chef e de Seccao ......
3 Prirneiros oficials, a
I Segundo oficlal .....
I Terceiro oficlal ......
4 Quartos oficials, a
7 Praticantes, a ........
27 Inspetores, a .....

8 - Didrias e A judo de Gusto
INSPETORIA DE ASSJSTNCIA

TECNICA DO ENSINO

Aos membros do Cona-
Iho Superior de Instru-
çao .........

Aos Inspetores Técnlcos,

T
uando em viagem
os Fiscats de Examei
nas Eseolas Normals

Para pagarnento dos fis-
cals perrnarientes das Es-
colas Notrnais reconhe- -
cidas que forarn dis
pensadas da quota de
Fiscalizacão, (Ic acOrdo
corn o artigo 181, § 2°
do decreto 11.501, de
1934 ...........

DESPESAS DIVERSAS

11 - Transportes

INSPETORIA DR ASSISTENCIA
TECNICA DO ENSINO

Para condução a Inspeto-
res técnicos regionals

Serviços Técriicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
QUADRO SUPLEMENTAR

10 Professores do Ensino Téc-
nico, a

83

836

8360

8360
	

104-100--03

88601 104-100-08

6:360$000 Ill



10:800$000
9:600$000
7:200$000

3:600$000

7:920$000
5:400$000
4:200$000

4:200$000

2:400$000

4:200$000

12 :000$000
4 :S0O0fl0
6 :0003001

10 :560$000
23 :7603000
16 :200$000
25 :200$000

2 1003000

4 :200$000
8 fl 03091
4 :200$000
2 :100$000

12 :000$000

3:960$000
8 I 0119000
2:1003000
1:380$000
2 :100$000
1 :080.3000
2: 100$000

j I

CODIGOS

Padr3o	 Local

I104-101

104-102

Ltd
)1 - INSPETORIA DE

PROPAGANDA E
DIFUSAO CUL-
TURAL

Educação Th2blica

Serviços Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

- Pessoat Efethso
IInspetor ............
1 Bedator da Rvista do

Ensino ........
2 Ass istentes, a .....
3 Segundos oficials, a
3 Terceiros oficiais, a
IQuarto oficial ......
5 Praticantes, a ......

02 - INSTITUTO SAO
RAFAEL

Educaçäo PoThlica

En sin o
Pro fissional

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
I Diretor .........
I Terceiro escrlturârlo
I EcOnnmo de 2.' clasa
1 Professor prlmário e me.-

tre da Seccao Gráfica
3 Professores, a .....
3 Professores, a .....
6Professores, a
I Mestre do alfabeto Brailer
I Mestre da oficina de en-

cadernaçSo ......
2 Mestres de oficlo, a
IDitante coplsta .....
I Porteiro de 3.' clnose
5 Serventes de 2.' classe, a

QUADRO SUPLEMENTAIt

1 Dentista ........
2 Inspetores, a ......
I Costureira .......
I Lavadeira ........
1 Ajudante de cozinha
I Ajudante de lavadelra
I Copeira ........

Efetiva

153:840$000

28

83

837

8370

8370
	

104-101---03 I

83

832

8320

8320
	 104-102-03

- 432 -

DOSCRIMINAcAO

- 433 -

D E S P E S A

MutaçOes patritnonlais
	

Totals

18:0001000

it: 41)05108)
21:11(18(06)
28.8(0(010111)
21:00151010

6:0)1)5)1)1
18: 010)$11111)	 128:400$000



-434-

CODIcOOS

DISCRIMINAcAO

	

PadrAo	 Local

	

8320	 204-102--07

8321
8321 104-102-04

89

899

8994

8994 104-102-10

104-103

7 - Grotificaçoes
Para substituiçSes flOS Ca-

SOS de abonos regu1a_
mentares .......

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal contratado
Para contratar professores,

criados, empregados,
subalternos, corn grati-.
ficacSes variáveis

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Euentuais

Pars diversas despesas
eventuais ......

103 - DIHETORIA DE
SAUDE 1UBLICA

SaMe 13blica
Adrninistração Su-

perior
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efefiuo
I Direlor .......30 :000$000
2 Chrfes de Seccao, a

14:400$ ........28:800$000
2 Prinairos oficiais,

a 11:400$000	 22:800$000
4 Ssgtiiidos oliciais, a

9:600$ ........38:400$000
10 Teirriros oficiais, a

7:200$ ...........72:000$009
12 Quartos oficiais, a

6:000$ .........72:000$000
18 Pralicanles, a 3:60Q$ .	 64:800$000
I Porfejro de I.: classe	 4:800$000

18 Serventes de 1. class, a
3:000$ .........54:000$000

3 Serventes de 2. a classe, a
2:400$ ........7:200$000

4 Motoristas de 2.' classe, a
5:400$ .........21:600$000

6 Motoristas de 3.' classe, a
4:200$ .........25:200$000

1 Encarregado de Garage	 4:200$000
3 Auxiliares do Encarrega_

do de Garage, a 3:300$	 10:080$000
QUADRO SUPLEMENTAR
2 Da tilógrafos, a 3:960$	 7:920$000
1 Da tiiógrafo Arquivlsta 3:960$000
1 Amanuense .........7 :560$000
1 Praticante ......3 :900$000

— 435 -

DESPESA

Etetiva	 MutacOes patrimonlals	 Totals

1:0008000 1	 154:8408000

84

840

8400

8400 104-103-03

44: 6208000	 199: 460$000

25:0(0)8000 I
	

224:460$000



582: 5S4$000

194:4006000

45-OOOSODO

144:000$000

67:2006000

66:000$000

45:0008000
52:8(0$000

6:0008000

821:984$000

211:200$000

169:8008000 1.202:0848000 I

-	 -

- 436 -

CODIQOS

Dl S CRI MINA çAO

Padrao 
J	

Local

1 Zclador de carros	 3:360$000
1 Operário Mula COos	 . .	 2:640$000	 485 :280000

8400 104-101-04	 4 - Pessoal contratado

—437-

I) E S P E S A

Efel va	 MutaçOes Patrimonials 	 Totals

QUADIIO SUPLEMENTAR

I Carpinteiro	 3:120$008

7 - Gratificacoes
Para substituicoes regula-

mentares	 15 :000$000
8 - Didrias e Ajuda de Custo

Para a Diretoria e outras
idependOncias	 77 :000$000

9 - Adicionais
Para pagamento de adi-

cionais	 2 :184$000

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal conlratado
Para pagamento ao pes_

soal extranumerOrlo do
Servico de Policia de
Focos de Mosquitos

DESPESAS DIVERSAS

11 - Transportes
Para a Diretoria e De-

pendOncias	 20 000$000

13 - Fdrça, luz e agua
Para a Diretoria e De-

pend8ncias	 25 :000$000

Serviços de Ins-
pecção

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
8 Inspetores técnicos, a .	 18:000$000
4 Ajudanles de Inspetores

TOcnicos, a	 16:800$000

Servicos Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
5 Medicos Auxiliares, a . 	 13:200$000
5 Medicos de Saüde Publi.-

Ca, a .........9:000$000
4 Fiscais Farmactoticos, a 13:200$000
I Farmactutico dc 2. alas-

se,a .........

8400	 104-10:3-07

8400 104-103-08

8400 104-103-09

8401

8401	 104-103---04

8404
8404
	

104-10:3-11

8404
	

104-103-13

846

8460
8460
	

104-103-03 I

847

8470

8470 I 104-103-03



CODIGOS

	

Padráo	 Local

87

878

8784

8784 1 104-103-30

89

899

8994

8994 104-103-40

	

8994	 104-103--54

	

8994
	

104-103--63

104-104

104-104-03

84

847

8470

8470

14:4008000
10:8008000
16:8008000
12:000$000
10:8001000 64:8001000

- 438 -

Dl SCR I MINA cA0

Dividu Pzb1ica -
Flutuante

ExercIcios Fin dos
DESPESAS DIVERSAS

30 - Exercicios Findos

Para iliversas despesas da
Diretoria e depend8nclas

Ericargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS

10 - 1ventua(s

Para diversas despesas da
ventuais da Diretoria eal ,

as de silas depen-
dIncias ..........

54 - Aluguéis de prédios

Para algurnas de suas do-
pend8ncias ........

63 - Publicaçöes no "Minas Gerais"

Puhflcacoes da Diretoria e
suas dependências

104 - LABORATORIO
BROMATOLOGI-
CO E DE PES-
QUISAS CL!-
NICAS

Sade Pblica

Servicos Técnicos
e Especializados

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

I	 Diretor ............
1 Qulmico de 1. classe

	

2 Quimicos de 2. classe, a	 8:400$000

	

2 Qulmicos de 3. classe, a	 6:000$000
2 Fiacais de banha, mantel-

ga e generos, a	 5:400$000

- 439 -

D E S P ESA

-	 Efetiva	 MutaçOes Patrimonlais	
j	 Totals

IL

20:0001000

101:000$000

141:420$000

22:0001000
	

264:42010001	 1.487:4041000



DIGOS

Local

104-105

104-105--03

104-106

104-106-03

1041018

104-101O

—440-

DIscRIMINAcA0

105 - sERvlcO SANI-
TARIO DO MA-
TADOURO

Saz'tde Pblica

Serviços de Ins-
peccão

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal E!cfiuo

I Veterinário Chefe ......
I	 Vctcrinlrio ..........

Auxiliar de Veterinrio
3 Guardas Sanitários, de 2.

classe, a ......... . 3:30$00G

106 - HOSPITAL "CICE-
RO FERREIRA"

Sa(de Pb1ica

Assistência Hos-
pitalar

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
I	 Diretor ............
I Medico Auxiliar .....

	

6 Enfermeiros de 2. 1 classe,	 a	 4:200$000
I Administrador de 2. classe
1 Ecônomo de 3. classe
I	 Praticante ..........

	5 Serventes de 2. classe, a	 2:400$000

QUADIOO SUPLEMENTA1I

I Cozinheiro ..........
2 Lavadeiras, a ....... . 1:740*000
I Jorna 

lei
ro ..........

I Cocheiro hortelSo ....
I Passadeira ..........
I Jardineiro ..........
PESSOAL VARIAVEL

18 - Satdrios
Para pagamento no pes-

aoal diarista e outrG$
servidores ........

Erzcargos Diversos
Diversos

DESPESAS DIVERSAS

10 - Event eats
Para cliversas despesa.

	

II
ventuais .. ... .. .. .. 	 I

- 441 -

DES PE SA

MutaçUes Patrimoniais
	

Totals

K;

8:4006000
6:0006000
4:920$000

10:0806000
	

29:4006000

14:40061
13:2006'
25:200$1
4:800$
4:200'
3:6006

12:000$

2:160$
3:480S
1:620S
2:4606
1:620$
1:5606
	

90:3006000

5:6406000
	

95:940$000

- -__2:5006000
	

98:44000



- 442 -

D 1  cRIMINAcA0

107 - ESCOLA DE EN-
FERMA GEM
" C A H I 0 S
C H A G A S"

Educaçäo Pithilca

E n s i n o
Profi ssionai

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

1 Superintendeflte e Direto-
ra da Escola12:0008000

1 Enfermeira assistente	 10:5608000
4 Enfermeiras, a 6:600$000	 26:4008000
I Servente de 3.' classe	 1:8008000

I Ecônorno de 3.' claus .	 :	
4:2008000	 54:9608000

PESSOAL VARIAVEL

7 - Gratificacôes

Para pagamento de 2.880 46:0808000
aulas a 16000	 . . . 

Encargos Diversos

fliversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuais

Para diversas daspesas
eventuals .........

108 - ASSIST1NCIA
"EDUARDO DE
MENEZES"

Sao2de Pblica

Assistência Püblica
PESSOAL FIXO

3 - Pessoat Efeti'o

I Diretor	 13:2008000

SERVICO ANTI-RARICO

I Md1co9:0006000

2 Serventes de 1.' classe, a	 3:000000	 6:0008000	 150006000

CODIGOS

	

Padrao	 Local

104-107

83

832

8320

8320 104-107-03

8321

8321 104-107-07

89

899

8994

8994 104-107-10

104-108

84

843

8430

	

8430
	

104-108-03

11
	

- 443 -

D E S P l S A

Efetiva	 MutaçOes Patrimonials Totals

-'

101:0408000 I

15:000$00f)
	

116:0403000



Totals

64:8008000

12: 09050)9) I 76:8008000

CODIQOS

Padrao 
J	

Local

/

849

8994
8994	 104-108—lI)

104-10))

84

843

8430
8430	 104-109-03

DIscRIMINAçA0

LABORATORIO CENTRAL
"sERvlco ANTI-OFt-
DICO

I	 Medico ............
I Servente de 1. classe

DISPENSARIO ANTI-TU-
BERCULOSO

I	 Medico ............
I	 Assistente ..........
1 Enfermeiro de 2 .a classe..
I Auxiliar de dispensCrio
I Servente de 1. classe

Encargos Diversos

D.-versos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuais

Para diversas despeas
eventuais ..........

109 - INSPETORIA DE
II1GIENE MDI-
Co ESCOLAR

Sade Piblica

Assistência PiThlica

PESSOAL FIXO

3 - Pe.soa! E[efiio
BELO HORIZONTE

12 Medicos, a ..........13:200$000
17 Enfermeiros Escolares, de

2. classe, a ........4:2008000
I Enfermeiro de 2.* cla5e.
I Auxiliar do LaboratCrio
1 Porteiro de 2. classe . .

QUADHO SUPIEMENTAR
BELO HOBIZONTE

I Auxiliar das CI1nica
JUIZ DE FORA

I MedicoEscolar Chefe
2 Medicos Escolares, a . .	 9:600$000
1 Medico do Servico de

Olhos, Garganta, Ouvido
e Narlz ..........

7 Enferme)ros Escolares, de
2. classe, a ........4:200$000

1 Servente de 1.	 classe
SAO JOAO DEL REI

1 M9djco escolar chefe es-
pecialista ..........

I Medico escolar ........
1 Auxiliar de escrita de 2.

classe ............

- 445 -

II	 I)ESPESA

Efetiva

111)051)01
:1: 000$001)	 12:0008000

1)01)8000
1(11)5000

4:20. 5000
1101111910

3:000$000	 24:6008000

158:4008)110)

71:40i $ ) 0
4:2005110
4:2))( 8000

61)1)5)0 hI
	

241:8008000

4:20080011

14:4511113111
9:20)0)11)11

.8:11)03000

-11108000
0008000
	

74:400$000

1: (190500)
1)1115090

:1.0)115000



CODI€IOS

- 446 -

DIcRIMINAcA0	
El

2 Enfermeiras escolares de	 6:0008000
3. classe, a ........3 :000$000	 2:4008000

I Servente de 2.1 classe .. .

1 Medico Escolar chefe ..	 96008000
I Medico Escolar9:600$000

ITAJUBA

2 Enfermeiras escolares de	 60003. classe, a .......3:000$000	 240080001 Servente de A. classe

Encargos Diversos

I)iversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuais
Para diversas despesal

eventuals ..........

110 - I N S P E T 0 R I A
DENTARIO ES-
C()LAR

Saüde Po'tblica

Assistência Püblica
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

BELO HO1UZONTE

I Inspetor Dentário Escolar 	 182000$000
13 Denthsta Escolares de I.

classe, a ..........12 :000$000	 156:000$000
4 Enfermeiras Escolares de

2. classe, a ........4 :200$000	 16:800$000
I Porteiro tie 2. ft classe ..	 3:600$000

QUADRO SUPLEMENTAR

1 Enfermeiro Assistente . ..	 4:300$000

JUIZ DE FORA

6 Dentistas Escolares de 2.
classe, a ..........8 :400$000	 50:400$000

6 Enfermeiros Escolares de
2.a c1asse, a ......4;200000	 25:200000

SAO JOXO DEL RE!

QUADRO SUPLEMENTAR

2 Dentistas, a ..........6:600$000	 13:200$000

ITAJTJBA

QUADItO SIJPLEMENTA1I
301:2005000

2 Dentislas, a ..........6:600$000	 13:200000

	

Padrao	 Local

89

899

8994

	

8994	 104-109-00

104-110

- 447 -

DES P E SA

MutacOes Pairlinonials	 Totals

84

843

8430

8430	 104-110 -03

30:600S000

27:6008000
	

378:600$000

2:	 380:9608000

U



- 448 -

DIscRIMINAcAO

4 - Pessoal Contratado
QUADRO SUPLEMENTAR

10 DentistaS de Grupos Esco-
lares, do interior, a ..	 3:960$000

DESPESAS DIVERSAS

13 - FOrca, tuz e agUa

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuais

Para diversaS despesas
eventliatS ..........

111 - CENTROS DE
SAME

Sade Pblica

Ambulatórios
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

BELO I-IORIZONTE

I Mdico EpidemiOlogista
2 Medicos EpidemiOlOgistas

auxiliareS, a ........9:0008000
1 Medico RadiologiSta (Ser-

vico Anli_TubcrCUlOso)
uxi1 Aliar do Medico Radio-
logista(ServicO Anti-
Tube 

'cu 
lOSO) ........

17 EnferifleiraS de 1.' clas-
se, a ............8:6005000

2 EnfermetrOS de 2.' clas-
se a ............4:2005000

4 AuxiliareS de Dispensâ-
rios, a ............	 :0005000

10 Fiscais de Wide ThThli-
Ca, a ............4:8005000

2 AuxiliareS AcadOnhiCOs, a 	 4:200$000

3 AuxiTiares de Laboratd-
rio, a	 4:200$000

I Porteiro de 1.' classe
QUADR() SUPLEMENTAR

2 Chefes de Carro-PôStG
(Adidos), a ........14:4008000

2 Guardas SanitáriOs de 2.'
classe (adidos), a .	 3:360$000

2 ServenteS do 2.' classe
(adidos), a ........2:400$000

I Enfermeiro ..........

CODIGOS

-

	

PadrAo	 Local

	

8430	 104-110--04

8434

	

8434	 104-110-13

89

899

8994

	

8994	 104-110-10

104-111

84

842

8420

	

8420
	

104-111--03

449 -

DES P ESA

Eletiva	 MutacOes Patrimonlals	 Totals

39:0008000	 340:8008000

	

I

	 1:280$000
	

342:0805000

I

	

H1

	 4:200$000 I
	

346:280$000

15:0008000

18:0008000

7:2008000

4:2008000

112:2008000

8:4008000

12:000$000

48:0008000
8:4008000

12:6008000
4:8008000

28:800$000

6:720$000

4:8008000
4:800$000	 296:5208000

29



248:640$000

14:400$000

4:800$000

4:200$000

3:000$000

3:360$000
2:400$000

1.370:040$000

100:8008000

33 :6008000

29:400$000

21:000$000

47:040$000
16:800$000

4:200$000

3:000$000

3:360$000

8:4008000
4:2008000
4: 2006000
4:8(03000

8:4008000

12:000$000

13:440$000
2:400$000 57:840$000

UI

15:600$000

8:400$000

4:800$000

4:200$000

3:000$000

3:360$000
2:400$000

25:200$00

142:8003000

81:600$000

71:400$000

51:000$010

114:2403000
40:800$000 767:040$000

-450 -
	

- 451 -.

	CODIQOS	 DESPESA
-	 DIscRIMINAcA0 

Podräo	 Local	 Eletiva	 Mutaces Pal,imonials	 Totals

89

899

899

899

JUIZ DE FORA

1	 Medico ............
1 Medico Especialista
1	 Escreventc ..........
I Microscopista ........
2 Enlermeiros de 2.' clas-

Se,	 a	 ............
4 Auxiliares de Dispensá-

sârio, a	 ..........
4 Guardas Sanitârlos, de 2.'

classe, a ..........
I Servente de 2.' classe

Tipo I - Ubd, Varginha,
Jiarbacena, Guaxupé, ha-
iajubá, Uberaba, Ponie
Nova, Gouernador Vala-
dares, S3o João del Rei,
Parà de Minas, Monies
Ciaros, Leopoidina, Te6-
filo Otoni, DivinOpolis,
Pirapora, Uberidndia,
Salinas

17 Chefes, a ..........
	17 Medicos	 Epidemlologla-

tas, a ............
17 Escreventes Microscopis-

tas, a	 ............
17 Enfermeiras de 2.' clas-

se,	 a	 ...........
17 Auxiliares de Dispensá-

rio, a	 ...........
34 Guardas Sanitárlos de 2.'

classe, a ..........
17 Serventes de 2.' classe, a

Tipo II - Carangola, Ca-
xa,nbü, Curuebo, Dia-
inanhina, Guanhdes, Pa-
los e Poços de Caldas.

7	 Chefes, a ............
7 Escreventes Microcop1s-

tas, a	 ............
7 Enfermelras de 2.' clas-

Se,	 a	 ............
7 Auxiliares de Dispen8á-

rio, a	 ............
14 Guardas Sanitários de 2.'

classe, a ..........
7 Serventes de 2.' classe, a

tncargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10411110	 10 - Euenbuais

Para diversas t-iespesas
dos Centros de Saüde

70:000$000
	

1.440:0403000

-



CODIGOS

- 452 -

DISCRIMINAcAO

il - 453 -

DES PES A

Efetiva	 II	 MutacOes Patrimonlais Totals

112 - SANEAMENTO
RURAL

- Sade Pblica

Assistência Püblica
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
3 MedicoS, a ......... 9 :000$000

4 Auxiliares de Dispens-
rio, a ............3:000$000

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal Contratado

Para pagamentO ao pes-
soal extraflUmerârlo do
Servico de SaneameiltO

113 - CENTROS DE ES-
TUDOS DA
LEPRA

Sw2de PiTh lica

Servicos Técnicos
e EspecializadOS

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

CENTROS DE ESTUDOS

I Diretor de Centro

INSTITUTO "GASPAR VIANA"

I Bacteriologists ........
I Medico Anátomo-patolO-

gista residente ......
I Segundo EscrituráriO
2 Auxiliares de Laboratório

(Serviço da Lepra), a ..	 4:8004000
I Porteiro de 2. classe

Encarqos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Eventuals
Pars diversas despesas

eventuals ..........

Local

104-112

104-112-03

104-112-04

104-1111

104-113-03

I 104-113-10

27:0004000

	

12:0004000	 39:0004000

U	 50:0004000
	

89:0004000

r
28:8004000

20:4004000

16:800$000
6:6004000

0:6004000
3:6004000
	 57:0004000	 85:8004000

6:000400')
	

91:8004000

1 'AIM



84

841

8410
8410 104-114-03

DTSPENSARIO CENTRAL
2 Medicos Auxiliares, a

13:200$ ...........
2 Aux. de Laboratário (Ser-

vico da Lcpra, a 4 :800$
2 Aux. de Dispensário (Ser-

vico da Lepra), a 4:2008
I Fotografo de 2. classe
I Guarda sanitário do 1.

classe ............
1 Porteiro de 2. classe

COLONIA SANTA IZABEL

1 Diretor Chefe dos Servicos
Clinicos .........

4 Medicos Auxiliares resi-
dentes, a 1Q:800$

I M5dico encarregado de Fl-
sioterapia ..........

I Medico Oculista .....
I Medico Otorrinolaringolo-

gista ..............
I Dentista de 1 .a classe
1 FarmacOulico de 1. classe
I Ajudante de Fisioterapia
I Auxiliar de Farrnácia
I Enfermeira de 1. classe
4 Enfermeiras de 2. ft classe,

a 4:200$ ..........
I Aclininistrador de 1. clas-

so, de ColOnla ......
1 Irma Superintendente

15 Irrnãs Auxiliares, a 1:440$
I Primeiro Escriturário
1 Auxiliar de Escrita do 1.

classe	 . . .
I Auxiliar do Administrador

da CoIônia ........
I Mestre de Cultura de 1.'

classe	 ............
2 Serventes de 2. classe, a

2:400$	 ...........

QUADRO SUPLEMENTAR
I Praticanto de Amanuense
1	 Eletricista	 ..........
1	 Telefonjsta ..........
I	 Pedreiro ............
I	 Betireiro	 ..........
I Encarregado de Motores

28:800$000
14:400$000

26:400$000

9:600$000

8:400$000
4:800$000

4:200$000
3:600$000

24:000$000

67:200$000

12:000$000
12:000$000

12:000$000
12:000$000
10:200$000
5:400$000
4:200$000
6:600$000

16:800$000

10:200$000
1:800$000

21:600$000
8:640$000

4:200$000

4:200$000

9:000$000

4:800$000

3:960$000
3:3608000
3:360$000
2:700$000
2:040$000
4:680$000

114—SERVIcO DE
PROFILAXIA DA
LEPRA

Saide Pith lica
Assistência Hospitalar

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
I	 Diretor .............
I M1dico Chefe ........

C ODIOOS

Padrao	 Local

104-114

- 454 -

F) IS C R I MINA c A 0

- 455 -

DESPESAII

43:200$000

57:000$000



456- 	- 457 -

	CODIQOS
	 DESPESA

DISCRIMINAcAO	 -

Padr8o I	 Local
	 Etetiva

	 MutacOes Patrimonlais
	 Totals

8410	 104-114-07

8411
8411	 104-114-04

1 Guarda Chefe ........4 :260$000
1 Encarregado de Bombas	 2:700$000
I Horteldo jardineiro ..	 2:040$000
I Cozinheiro ..........2:7008000
2 Auxiliares de Cozinha, a

2:4008 ............4:8008000
4 Copeiros, a 2 :040$ .. 8:1608000
I Maquinista ..........4 :020$000
I Lavadeira ..........I 620$000
1 Costureira ..........1 ;620$000
5 Jornaleiros, a 1:620$	 8:100$000
2 Vigias, a 2:0408	 4:080$000
2 Serventes, a 3:360$ ..	 6:720$000	 317:760$000

HOSPITAL DE LAZAROS
DR SABARA'

1 Diretor ............16:800$000
I Dentista de 2. classe.. 8:400$000
I Administrador de Z. clas-

se	 4:800$000
I Escrevente Microscoplsta	 4:800$000
I Auxiliar de Dlspensuflo	 4:200$000
4 Enfermeiros de 2.& classe,

a 4:2008 ..........16:8008000
I Servente de 1.' classe	 3:0008000

QUADRO SUPLEMENTAR

1 Vigia ........2:0408000
I Cozinheiro ..........I :440000
1 AJudante de Cozinha	 720$000
1 Lavadeira ..........2:0408000
3 Diaristas de Lavoura, a

840*500 ............2:520$000
I Servente de cozinha ..	 2:040$000	 69:600$000

7 - GrafificacOes

Para a ColAnla Santa Isa-
bel	 5:000$000

Para rernunerar servlco de
especialidade otorrino-
oftalmologia e fisiote-
rapia, no Hospital de
Lázaros de Sahara . ..	 10:800$000

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal Contratado
Para pagamento de diâ-

ristas medicos, ajudan-
tes de enfermeiros e
outros servidores

18 - Saldrios
Para paganiento aos ope-

rários e outros Servido-
rca da Colônia Santa

8411
	

104-114-18 I

487: 5608000

15:8008000	 503:3608000

85:4008000

Isabel	 60:180$000
Para pagamento aos ope-

rios diaristas e outros
servidores do Hospital
de Lázaros de Sabarâ . 	 13:920$000	 74:1008000 159:5008000

9 ""^ ^



DES P ESA

Efetiva
	

MutacOes Patrimonials
	

Totals

20:0003000

12:0001000 1	 32:0003000 694:8803000

29:000$000

5:000$000

11:0008000

30:0003000

24:000$000 99:0003000 I 793:86113000

15:6001000

60:0001000
4:8003000
6:600$000
2:4001000	 89:400$000

148:475$600

80:000$000 1	 228:4751600

- 458
	 WN	 - 459 -

)DIGOS
DISCRIMINAcA0

PadrOc
	

Local

8414
	 DESPESAS DIVERSAS

8414
	

104-114-13 13 - FOrca, luz e dgua
Porn os servlcos e outras

dependêuclas ........

8414
	

104-114-29 29 - Funerais
Para a ColOnia Santa Isa-
bel ...............

89
	 Encarqos Diversos

899
	 Iiiversos

8994
	 DESPESAS DIVERSAS

8994
	

104-114-10 10 - Euenluais

Para o Servico de Profi-.
laxia da Lepra ......

Para 0 Servico de Itine-
rantes

Pain a Hospital de Láza-
ros de Sahara
Para a Colônia Santa isa-
bel ..............
Para despesas de pronto

pagamento par a Cold-
nia Santa Isabel

104-115	 115 - SERVIQ 0 DE
PROFILAXIA DA
DA MALARIA

84
	 Sthde Pblica

843
	 Assistência Páblica

8430
	 PESSOAL FIXO

8430
	

104-115-03 3 - Pessoal àlfetivo
I Assistente Inspetor
4 AJudantes TOcnicos, junto

	

a Centros de Saüde, a	 15:000$000
1 Escrevcnte Microscopista
I Guarda Geral ........
I Servente do 2. dasse

8431
	

PESSOAL VARIAVEL
8431
	

104-115-04	 4 - Pessoal ConIraodo
Para pagamento a ecre-

ventes microscopista,
guardas-chefes, guardas,
serventes	 outros servi-
cabs extranumerárlos

8431
	

104-115-18 18 - Saidrios
Para pagamento aos ope-

rlrios, diaristas e ou-
tros servidores ......



57:6008000

19:200$000

16:800$000
9:600$00 103:2008000

4:200$00

	

-460—	

E
CODIGOS

DISCRIMJNAcAO

Padräo	 Local

Efetiva
8434	 DESPESAS DIVERSAS

8134	 104-115-11 ii - Transportes

Para o servico ........

8434	 104-115-23 23 - Semovenfes	 5:0008000

Para 0 aervico ........

Encargos Diversos	 5:000$000 -

890	 Diversos
8994	 DESPESAS DIVERSAS

8994	 104-115-10 10 - Euentuais

—461-

DESPESA

MutaçOes Patrimonlals	 Totals

10:0008000
	

327:8758600

Para diverias despesas
eventuais do servico

116—sERvIçO DE
COMBATE A
FRAMBOEZIA
TROPICAL

Saide Th2blica

Assistência Püblica

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

4 Chefes, a	 ......	 14:4008006
4 Escreventes Microscopis-

tas, a ............4:800$OaO
4 Guardas Sanitárlos de 1.'

elasse, a	 ..........4:2008000
4 Serventes de 2.& classe, a	 2:400$00

7 - Gratificaçeles

Para 0 servico ........

Encarqos Div ersos

Diversos

DESPESAS DIVEIISAS

10 - Eventuais

Pars diversas despesal
eventuais ..........

104-116

84

8430

8430	 104-116-03

8430
	

104-116-07 I

89

899

8994

8994 I 104-116-10

63:0008000 I	 390:8758600

107:4008900

II	 II	 I	 II	
15:0008000	 122:4008000



—462-

CODIGOS
DISCRJMLNAcAo	 ...	 -

Padr5o 
j	

Loc&	
J	 -

104-117	 117 - INSPETORIA DE
HIGIENE PR-
NATAL E IN-
FANTIL

.	 84	 Sazde Pblica

842	 Ambulatórios
8420	 PESSOAL FIXO

8420	 104-117-03 3 - Pessoat Efelivo

3 Medicos, a ..........
I Auxillar de Dispensário

	

1 Conservadora do	 Lactâ-
rio ..............

104-118 118 - HOSPITAlS RE-
GIONAIS DE
PATOS, PIRA-
PORA E POUSO
ALEGRE

84	 Saüde Ptblica

841	 Assistência Hospitalar
8410	 PESSOAL FIXO

8410	 104-118-03 3 - Pessoal Eletivo

3 Dlretores, a ........
3 Medicos ,a .....
3 Farmac8uticos de 2.' ems-

Se, a	 ............

	

I Adininistrador de	 Hos-
pital de 2.' classe .....

9 Enfermeiros de 3.' classe,
a..............

QUADRO SUPLEMENTAR

I Dentista ............

8410	 104-118-04	 4 - Pessoat Contratado
QIJADRO SUPLEMENTAR

5 Serventes, a .....
2 Cozinheiras, a
2 Lavadeiras, a ........
1 Jardineiro ..........
2 Ajudantes de cozinha, a

8411	 PESSOAL VARIAVEL
8411	 104-118-18 18 - Salaries

Paracontratar serventes,
cozinheira, lavadelra a
ajudante de coziuha

- 463 -

I) It S P E S A

Efetiva
	

leT utaçOes Patrinion ais
	

Totais

27:0004000
3:00114000

	

8:0004000
	

83:0008000

39:600,$000
21:6004000

18:0004000

4:8004000

27:0004000

3:9604000 I	 114:9604000

5:400401)0
1: 9 204000
1:920401)0
1:3801000

0604000	 11:5804000
	

126:5404000

8:8804000

9:000$000

23:2034000
7:200$000

6:000000
I.

3 :000$00O

1:080$000
060$000
9604000

4804040

.^Oj 'Ll



- 465 -
-464---

DISCRIMINA(;AO

DESPESAS DIVERSAS

13 - Förça, luz e água

119 -HOSPITAL CO-
LONIA DE BAR-
BACENA

Sa(ide Pblica

Assistência Hospitalar
PESSOAL FIXO

3 - Pessoat Efetivo

I Diretor, em comissSo ..	 15:600$000
5 Medicos, a ..........10 :200$000	 51:00(,1$000
2 Assistentes, a 	 8:400900	 10:b00$00
1 Farmacêutico de 2. clas-se6:000$000
I Ecônomo Almoxarife	 10:8011$000
1 Segundo Escriturário	 6:600$000
2 Terceiros Escri1urário, a	 4:800000	 9:6001000
1 Administrador de Colônia,

de 2.	 classe .	 6:6008300
I Auxiliar de Aclministra-

	

dor de Colônia	 3:36081)00
12 Enfermeiros de 2.* classe,

	

a................ 4:2 0 0 $ 0 00	50:400$000
I Irma Superintendente .	 1 :000$0U0

10 Irrnãs Auxiliares, a ..	 1:440000	 14:4008800
2 Porteiros de 2. classe, a	 3:690$000	 7.200$C,00

QUADIIO SUPLEMENTAII
I Cirurgifto Dentista 	 8:400$00

4 - Pessoat Contratado

QUADRO SUPLEMENTAR
2 Pedreiros, a ........3:3l30$000	 6:720000

57 Guardas, a ..........I :3008000 	 85:500$000
10 Serventes, a ........I :020$000	 10:200$000
1 Carpinteiro	 3:360$900
1 Cocheiro	 2:040$000
I Carroceiro	 2 :0,40$000
I HortelSo	 2:040$000
I Mecànico	 3:540$000
1 Jardineiro	 1:680$000
7 Lavadeiras, a ........1740$000	 12:180$000
1Inspetora de Costura	 2:040$000
1 Barbeiro	 1:080$00
2 Cozinheiras, a ........2:1668000	 4:320$000
3 Ajudantes de cozinha, a	 1:200$000	 3:600$000
I Chauffeur	 5:3608000

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal Contratado

Para pagamento ao pes-

sot extranumerário, en-
carregado	 de	 diversos

	

servicos ..........	

j

I

CODIGOS

	

Padr5o	 Local

8414

	

8414	 104-118-13

104-119

84

841
8410

	

8410
	 104-119-03 II

8410 I 104-119---04 I

8411

8411 I 104-119--04

DESPESA

Efetiva	 MutacOes Patrimonials Totals

2:2808000 I	 137:706g000

20:560O00

143:7008000 I	 352:260J00

17:0t0$000

30



- 466 -

)DIGOS

1) 1 S C R I M IN A QAO

Local

104-119-18 18 -. Saldrios

Para contratar guardas e
servenles ..........

DESPESAS DIVERSAS

104-119-13 13 - Fôrça, tnz C dgua

Para o Hospital Colónia

101-110-23 29 - Fnnerais

Para o Hospital ColOnla

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

104-119-10	 10 - Eventccais

Para diversas despesaB
eventuais ......

104-121)

104-120--03

10:200$000

120 - INSTITUTO
"RAUL SOARES"

Sa'(de Ptblica

Assistência Hospitalar
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

1 Diretor, em comissão
it Medicos Alieciistas, a
1 Chefe de Servico de Psi_

cologia Experimental
I M&Iico de Serviço de Mo-

léstias Intercurrentes
1 Oftalmologista .....
I Otorrinolaringologista
1 Cirurgiiio .......
I AnCtomo Patologista
I Chefe de Serviço Radiolo-.

gin e Eletricidade Mci-
dicas	 ..........

I Chefe de Laboratcirio de
Pesquisas a Produtos
Farmacciuticos .

Assistente ........
I Ecónomo Atmoxarife
I Farmacciutico cia 2. 8 clas-

Se...........
I Administrador de Hospi-

tal de 1. • classe
I Terceiro ofirial .....
I Segundo Escriturâilo

*

DESPESAI
Efetiva	 MutiçOes patrimonials	 Totals

	

24:600$000	 202:600100

35:000E)00

	

6:000$000	 41:000$000
	

595:86061100 I

45:000$000 I

16:800$000
30:600$000

10:200$000

10:200$000
10:2006000
10:200$000
10:200$000
10:200$000

10:200$000

10:200$000
8:400$000

10:800$000

6:000$000

9:000$000
7:200$000
6:6006000

JL

640: 860OOO



I
Eletiva Totals

- 469 -

D E S 11 S A

Mutaccs Palrinioninjs
CO Dl GOS

Padrao I	 Local

468 -

DISCRIMINAcAO

2 Enferneiras de 1.' clas-
Se, especializadas, a	 6:600$000	 13:200$000

2 Enfermeiros de 2.' clas-

	

se, a .........4:2008400	 8:4001000	 2100005000I Porteiro de 2.' classe . .	 3:6001000
QUADRO SUPLEMENTAR
I CirurgiSo Dentista . . .	 8:400$000

4 - Pess oat con Iratado

QUADRO SUPLEMIINTAR

I Duchista zelador .	 3:3608400
I Duchista, muiher	 1:380$000
1 Dispenseira	 2:160$000
2 Inspetones, a ......2:040$000	 4:080$000
1 Cozinheiro	 2:160$000	 18:540S000229:1408000
I Carpinteiro ..........
I •Fnguista	 2:0401000

PESSOAL VARIASTEL

4 .- Pessoal contratado

Para pagamento an pea- 	 145:7008000
snal interno cxtranumerá-
rio, do Instituto .

18 -- Saldrios	 7:4408000	 153:1408000
Para pagamento a Ins-

petores e Pedreiros

DESPESAS DIVERSAS	
27:000$000

13 - FOrca, luz e agua
Para o Instituto .

Encarqos Diuez'sos

Dversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Eueietuais
Para diversas despeaae

eventuals do Instituto

121 - HOSPITAL COLO-
NIA DE OLI-

VEIRA

Saide PlThlica

Assistência Hospitalar
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

I Diretor, em comIsso . .	 15:600$000
2 Mdicos allenistas, a . . 	 I0:210$000	 20:400$000

8410 I 104-120-04

8411

8411
	

104-120-04

8411
	

104-120-18

8414

8414
	

104-120-13 I

89

899

8994

8994
	

104..-.120-10

104-121

84

841

8410

8410
	

104-121-03

IL

409:280$000 I

30:0008000 I
	

439:280$000



-
DES

tiva	 Mutaçes

103:320â000

90:0011100

16:4008000

171 -

P E S A

E'atrimonjajs To

209:7201000

20:0001000

COD JOOS

Padrao	 Local

104-121---04 II

104-121----04 11

104-121-13 ^j

104-121-29

104-121-10 I

104-122

I 104-122-0

—470—	 1 ____

D!scRIMINAcA0 1 Ef

i cirurgiao	 10:200$000
I Assistente8:4001000
I FarmacOutico de 2. classe	 6:0001000
I Ecônomo de 2. classe	 6:600$000
1 Terceiro Escriturário . 	 4:8001000
2 EnfermeiroS de 2. 8 clas-

s, a .........4 :200$000	 8:4001000
2 Enfermeiras de 2. 4 c1as

Se, a .........4:200$000	 8:4001000
1 Porteiro de 2. a classe	 3:600$000

QUADRO SUPLEMENTAR

1 Cirurgião dentists... . 	 8:4001000	
100:S00$000

4 - PessoIZi contratado
QUAD1IO SUPLEMENTAR

1 Continuo	
2:5201000

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal caniratado

Para pagamento an pea
soal extranumerárlO

DESPESAS DIVERSAS

13 - Forca, lu: e agne
8:1001000

Para o Hospital .. . . 

29 - FwLerais

Para despesas de funerals	 80001000

Encargos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

10 - Event uats

Para diversas despe.aø
eventuais .......

122 - INSTITUTO
BIOLOGICO
"E7EQUIEL
DIAS"

Serviços Industrials	 •

Serviços Técnicos	 •
e Especializados

PESSOAL FIXO

-. Pessoal Efetivo

1 Diretor	 34:000$000

I



50:0001000 562:340$000
47.569:2581600

- 473

Efetiva

) E S P E S A

MulaçOes Putrlmonlais Totals

464:34i$000

12:0001000

24:0001000	 500:3401000

12:0001000 512:3401000

D1€IOS

Local

104-122--07

104 —122--08

104-122—il

104-122-10

- 472

D I I SCR I MINA c A 0

4 Chefes dc Servlco, a	 30:000$000	 120:000$000
5 Chefes de Laboratório, a 	 24:000$000	 120:000$600
2 Assistentes, a ......15 :600$000	 31 :2(0$000
1 Administrador	 9:600$000
I Preparador	 10:800$000
1 Segundos oficiais, a	 9:600$000	 19 :200$000
I Terceiro oficial	 7:200$000
2 Auxiliares da SeccSo An-

	

ti-Ofldica, a ......5 :400$000	 10:800$000

3 Auxiliares de Laboratórlo
de 1. classe, a . . . 	 6:600$000	 19:800$000

2 Auxiliares de Laboratôrio
de 2. classe, a . .	 6:000$000	 12:000$000

5 Auxiliares de Laboratório,
de 3. classe, a	 5:400$000	 27:000$000

1 Conservador de Museus .	 4:200$000
I Motorista de 3 . a classe .	 4:200$000

QUADRO SUPLEMENTAR

I Carpinteiro	 4:020$000
I Jardineiro	 3:960000
i porteiro	 6:600$000
1 Trabalhaelor .......3:9601000
1 Rondante ..........3 :960$000
I Desenhista	 2:640009
1 Lavadeira .......2:6401000
I Servente	 da SeccOo B.

C. G	 3:960$000

7 - GratificacOes

Ao pessoal de plantOo

8 - Didria.s e Ajuda de Custo

Para viagens de estudos,
excursOes clentificas, etc.

DESPESAS DIVERSAS

13 - FOrça, liiz e agua

Para o Instituto .....

Ericar,qos Diversos

Diversos

DESPESAS DIVERSAS

10 - Euentuats

Para diversas despesaa
eventuais .....

Total da Secretarla



CODIG Os

Padrao I	 Local

105-124

80

807

8070
8070	 105-124--03

—474-

1) 1 S C R I M I N A ç A 0
Efetiva

SECNETAIRIA DA VIAçAO E
OBRAS PUBLICAS

123 - GABINETE DO
SECRETARI 0

Adminislração Gerai
Administração Su-

perior
PESSOAL FIXO

2 - Representac6es
RepresentacSo do Secretâ-
rio ...........

3 - Pessoal Efetivo
1 Secretlrio de Estado
1 Chefe de Gabinete
I Oficial de Gabinete
2 Chefes de Servico Técnl-

18:000$000co, a ..........
1 Terceiro oficial .....
2 Quartos ofiejais, a . .	 6:000$000

QIJADliO SUPLEMENTAR
2 Auxiliares de 3. clase, a	 3:960$000

7 - Gralifieacöes
Ao pessoal do Gabinete, dc

acOrdo corn a distribul-
ço que o Secrethrio de-
terminar .......

124—sERvIcO DE
CONTABILIDADE

Administração Geral
Serviços Técnicos

e Especializados
PESSOAL FIXO

S - Pessoal Efetivo
I Chefe de Servico Adminls

trativo15:600$OOt
1 Primeiro oficial 	 11 :400$000
3 Segundos oficiais, a ..	 9:600$000	 28:800$000
I Terceiro oficial	 7:200$000
I Quarto oficial	 6:000$000	 60:000800

4 - Pessoal Contratado
QUADRO SUPLEMENTAR

1 Auxiliar	 4:620$000
1 Auxiliar	 3:960$000	 8:580$00

Totais

12:0005000 I

U31:320$000 I

d:000$000
	 193:520$000

:0	 105-121

80

804

8040
8040
	 105-123-02

8040
	

105-123-03

- 475 -

DES P ESA

MutacOes Patrimonials

37:200$000
18:0005000
13;200$000

36:0008000
7:200$000

12:0008000

7:920$000

8040 I 105-123-07 1

8070
	

105-124---04 I



-476-

COD100S

Dl OCR lMiNAcAo

Padrao	 Local

8070	 105-124-07	 7 - Gralificacdes
A' Chefe do Servico de

CornunicacOes, aos en-
carregados do Arquivo
Central e Almoxarifado
Geral, a 3 Chefes Admi-
nistrativos e a auxilia-
res do Servico de Co-

municaçSes ..........
Aos Assistentes Técnicos e

Administrativo ......
Aos substilutos quando os

substituldos nada per-
dens	 ..............

Ao pessoal diarista en-
carregado do servico de
enceramento e limpeza
da Secretaria ........

8070	 105 •-124--(	 8 - Diárias e .ljuda de Gusto
Diárias no pessoal do Se-

cretaria, em viagem a
servico	 ..........

ConducOo e ajuda de custo

8070	 105-124--lI	 9 - Adicionais
Porn pagarnento de ad!-

cionais de 4 % ......
Para pagalnento de adi-

rionais do Lei 425, de
1906	 ............

5074	 DESPESAS DIVERSAS

8074	 105--124--it 11 - Transportes
Passes e transportes para

0 servlco da Secretaria

8074	 iDJi241:	 13 - Fdrça, luz e dgua
Para toda a Secretaria e

dependências ........

87	
DIvida Pi2blica

878	 Exercicios Findos

8784	 DESPESAS DIVERSAS

8784	 105-124--30 30 - Exercicios Findos

so	 Enca?gos Diversos
899	 Diversos

8994	 DESPESAS DIVERSAS

8994	 105-124-10 10 - Eventuais
Para toda a Secretarla

8994	 105-124-54 54 - Aluguèts de Prédios
Para aluguiis de prédlos

necessérios ao servlco

8994	 105-124-63 6 - Publicaçöes no "Minas Ge-
rais

Publicaç5es da Secretaria

31
- 477 -

D E S-P ES A

Efetiva
	

MutaçOes Patrinonials
	

Totais

30:000$000

12:000$000

20:0005000

15:000$000

77:000$000

300:000$000
100:000$000

400:000$000

300:000$000

1:800$000

	

301:800$000
	

856:380$000

300:0008000

	

30:0008000
	

T30:000$000
	

1.186:3805000

130:000$00

300:0005000

26:000$000

50:0005000
	

376:0005000 I	 1,692:880$000



18:000$000

14:400$000

12:000$000

11:400*009
7:200$000
6:000$000
3:600*000

8:400$000

9:600$000
6:000*000
3:600$000
3-.600$000
6:600$000
5:400*000

3:600$000
3:000$000
2:040$000

90:000*000

15:608*000

28:800$000

30:0005000
14: 400800))
22:800*000
21:6008000
30: 0000300
54: 0008000

16: 6008000

18:00110300
7: 261)9001)
3:96(!$000

16S:U0{)$(J00

3:9100300

3:11)108000

15:600$000
19:200$000
12:111198000
14:4111)81)00

7:20680011
13:20009060
16:2000300

4:6008000
19:6008000
45:0008000

6:12(18000

Ow

359:160*000 I

174:960*000 534:1208000

L 164:520*000

L
479 -- 478 -

DES P ESA

	

CODIGO S	
Dl SCRIMINAcAO	 Eletiva	 II MulacOes Patrirnonlais 11	 Totals

Padr3o	 Local

80

807

8070

8070

8070 I

80]

809

8090
8090

035-125	 125 - sERvico DE
PESSOAL

AdministracãO Gera!
Servicos Técnicos

e EspecializadoS
PESSOAL FIXO

105-125-43	 3 - Pessoal Efetivo

5 Chefes do Serviço Técni-
cos, a	 ............

1 Chefe do ServicO Adminis-
trativO ..........

2 Engenheiros de 1.' clas-
Sc.............

3 EngenheiroS de 2 c...las-
so,a	 ............

I Chefe do Seccão ........
2 Prieneiros oficiais, a
3 Tercelros oficiais, a
5 Quartos oficiais, a

15 PraticanteS, a ........
2 DesenhistaS de 2. 1 clas-

so,	 a	 ............

QUADRO SUPLEMENTAR

1 Inspetor do Rendas (Dc-
creto-Ici 48) .. .

I Condutor de obras
I Auxiliar de 3." classe

105-125-04	 4 - Pessoat Con tralado
14 EngenheirOS (art. 36, do

dec.-lei 194) ........
QUADRO SUPLEMENTAR

I	 Auxiliar ...........
1 Zeladorn da sala das Fun-

cionOrias ..........

105-120

	

	 126— SERVIcO DE
COMUNI CAçOES

AdiniriistracãO Geral
Serviços Diversos
PESSOAL FIXO

105-126-03	 3 -. Pessoal Efelivo
I Chefe do Serviço Admi-

nistrativO ..........
2 Segundos oficlaiS, a
2 Quartos oficiais, a
4 PraticanleS, a ........
2 TelefoniStaS, a ........
2 MotoristaS do 1.' classe, a
3 Motoristas de 2.' classe, a
1 POrt(irO de 1.' classe
3 Coutlnuos, a ........

15 Serventes do 1." classe, a
3 AscensoristaS, a ......



- 481 -

DES p E SA

Efetiva	 MulaçOes Patrimonials 	 Totals

2:4008000

1:200$000

2:701)81)00
1:200$000
	

5:160$0)10
	

172:080$M

- 480

COD 1 CIO S

105-128

D I S cRIMINAcA0

4 - Pessocti Contratado
QUADR() SUPLEMENTA.R

1	 Lavador ............

7 - Gratificacöes
A unia telefonista substi-

tuta	 ..............
A dois motoristas da Se-

eretaria ............
Ao porteiro da Secretaria

127 - ALMOXARIFADO,
ARQUIVO CEN-
TRAL E ARQUI-
VO GERAL

Admiriistração Genii
Serviços Técnicos

e Especializados
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
ALMOXARIFADO

I Chefe de Seccão ......

QUADRO SUPLEMENTAR

1 Encarregado do material
de cngenharia ........

ARQUIVO CENTRAL

I Chefe de SeccSo ......
3 Terceiros oficiais, a ....7:200$000
I Quarto oficial ........
3 Praticantes, a ........3:600$000

ARQUIVO GERAL
I Chefe de Secci.o ......
I Segundo oficial ........

128 - SERVIO DO
CADASTRO

Admiriisiraçäo Genii
Serviços Técnicos

e Especializados
PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo
I Chefe de Seccfso ......
I Terceiro oficial ......
I Desenhista de 1. c1ase

QUADRO SU PLEMENTAR
1 Condutor de obras

	

3 Condutores itinerantes, a	 8:600$000

14:400$000

7:200$000
	

21:6008)5)10 I
14:4008000
21:601$000
6:000$000

10:8065000	
52:800$000

14:4008000
9:6001)100	

24:0005000

14:4005000
7:200800))

10:800$000

7:200$1)00
19:8001000

98:4008000

59:400$000

	

Padrao	 Local

	

8090	 105-128-04

	

8090	 105-128-07

10.5-127

80

807

8070
8070
	

105-127-03

80

807

8070
8070
	

105-128-03

31



- 482 -	
- 483 -

CODIO0S

Padr'to	 Local	
/

	 DISCRIMINAcAO

	

105-129	 129—SER\'IçO DE
FISCALIZAAO
DE CONCOR-
RENCIA E CON-
TRATOS

80
	 Adrninisiiaeão Geral

806
	 Scrviços de Ins-

Iecco
8060
	

PESSOAL FIXO
8060
	

105—i2-1	 3 - Pessoal Efe!iuo
1 Chefe de Servico Tcnco
1 Engenheiro de I.a classc
I Segundo oficial ......
I	 Praticante .........

105—t:9	 130— SERVIO DE
AHQUITETURA

80
	 Administraçao Geral

807
	 Scrviços Técnicos

e Esjeciz:os
8070
	 PESSOAL FIX()

8070
	 1))5-13--	 3 - Fe soul Efetivo

I	 Arquiteto	 ..........
1 Desenhista de 1. 4 class
I	 Praticn1e ..........

105 --- 131 - SERVIO DE
ELETRIC1DADE

80
	

Admiiiistraçao Geral
807
	 Serviços Fécnicos

e Esnccializados
8070
	

PESSOAL FI0
8070
	 105fl1 —U:	 3 - Pessoal Efelivo

I Chefe de Ser vico Tcnteo
I Engenheiro Ce 2. class
I	 Piaticante ........

105-12	 132 -- SERVI() DE
SANEA)IENT()

80
	 AdrninLsii'acãi Geja!

807
	 Serviços Técnicos

e Es;ci:ia1izados
8070
	 1 1 lT'OAi. lIXO

8070
	 103 .-E2-03	 3 - Pessoai Efelivo

1 Engenheiro de 1. classe
1 Engenheiro de 2. classe

D E S P E S A

Efetiva	 Mutac(ies Patrjjnonjajs	 Totals

1.5;	 Ii).hHl0
II

OJI)SUIl')	 45:6008000

14:100500))
I 0: 8)1)1500))

1: 0005)ftl))
	

28:8008000

IS: 0005000
12:1)008000
5:65050)9)	 83:600800

14:40t)$IJ00
12:0008000



on
	

484—	

T-7	
—485—

—

CODIG Os
M I N A ç A 0	 Efetiva	 MutaçOes Patrlrnonlais	 Totals

	

Padräo	 Local 11:4008000
6:0008000

I Prirneiro oficial 3.6008000

I Quarto oficial 
1 Praticante ..........

'	 QUADRO SUPLEMENTAR 7:200$000
5:280$000	 59:8808000

I Condutor de obras .. .. 
1 Auxiliar de desenhista

	

8070	 105-132-01 4 - Pessoai coiitralado

	QUADRO SUPLEMENTAR	 10:8008000

	

I Engenheiro Auxiliar .. .. 	 17200$000

1 Topografo do Servlço de 

	1 AuxiiardoSe;Vico	

..	 6:6008000	 24600$0l)	 84480$000

Estradas ..........

105-133	 133 - CON SERVAcAO E
MELHORAMENTOS

DE ESTRADAS

88	
Serviços de Utilidade

Pzb1ica

882 
Construcão e Con-

servação de ro-
dovias

	8820	 PESSOAL FIXO

	

8820	 105-133-03	 3 - Pessoal Efetivo	 18:0008000
9:6008000

I Chefe de Servico Técuico 
1 Segundo oficial 	

7:2008800
3:6008000

1 Terceiro oujclal	

38:4008000

1 Praticante ...........

	

8821	 PESSOAL VAIIIAVEL

8821	 105 133-04	 4 -- PessoaL cotiulado

Para pagamento a funcio-
náries e operários pare 2.500:0008000
oserviço de conserva-
çao permanente .
Para pagamento a fun-
cionários e operários
para 0 servico de re- 200:0008000	 2.700:0008000
construçäo e meihora-

8823	 MATERIAL DR CONSUMO

8823	 105-133-45 45 - Material para constrUção
1.000:0008000

Material para conServacão 

Material parR reconstru-	
300000$000	 1.100:0088000	 4.088:4008800

permanente 

	

cOo e melhoramentOs	 I

I



or

—486—	 —487--

CODIGOS I	 DESPESA
DIscRI MINA cA0	 -..	 -

	

Padrilo	 Local	 Efetiva	 MutacOes Patrinionjals 	 Totals

134 - CONSTRUcA0
DE ESTRADAS

88	 Seruiços de Utilidade
Pi'iblica

	882	 Construção e Con-
scrvação de ro-
dovias

	8820	 PESSOAL FIXO

	

8820	 105-134-03 3 - Pessoal Efelivo
I Chefe de Servico Técalco	 18:00010(11)
2 Engenheiro de 2. clas-

Se, a ............12 :000$000	 21 : 0001000
I Desenhista de 2. classe .	 84004000

QUADRO SIJPLEMENTAR

I Auxiliar desenhista	 •.	 5:280$00	 55:6808000

	

8820	 105-134-04 4 - Pessoal conlratado
QUADRO SUPLEMENTAR

2 Engenheiros, a	 9:240$000	 18:4808000	 74:160$000

	

8821	 PESSOAL VARL&VEL	 _________ 

	

8821	 105-134-04 4 - Pessoa! contralado
Para pagamento de estu-

dos e fiscalizacao de
construcOes ......

	

8823	 MATERIAL DE CONSUMO	 300:0008000

	

8823	 105-134---45 45 - Material para. construçdo
	6.000:0008000	 6.374:1608000

105-135	 135 - PONTES

88	
Serviças de Utilidade

P'âblica
887 Construção e Con-

servaçiio de Pro-
prios Püblicos,
em Geral

	8870	 PESSOAL FIXO	 -

	8870	 105-133-03 3 - Pessoal Efetiuo
I Chefe de Servico Técnlco	 1800033))))1 Engenheiro calculista . 	 .	 156)11)400
I Engenheiro de 1. classe	 1448)1)0
IDesenhista de 3. classe 	 8:40080880
I Quarto oficial	 6:1)00800))

-	 62:4008000

	

8873	 MATERIAL DE CONSUMO

	

8873	 105-135-45 45 - Material para construção

Para constrocSo C COn-

servacao

	

	 2.000:000$000	 2.062:0004400
I



- 488 -

CODIGOS
DIScRIMINAcA0

Padrao	 Local

1-105-136 136 - CONSTRUCAO,

- 489 -

DESPESA

Eletiva
	

MutaçOes Patritnontals
	 Totals

80

887

8870
8870 1	 103136-0:;

8870	 105-136-09

8871
8871	 105-136-01

coNsEnvAcAo
E MELHORA-
MENTOS DE
EDIFICIOS PU-
BLICOS

Serviços de Utilidade
Piblica

ConstruçIo c Con-
serva(:ao de PrO-
piios Püblicos,
em Geral

PESSOAL FIXO

3 - Pessoal Efetivo

EDIFICIOS ESCOLARES
I Chefe de Servico Técnlco	 18:000$000
2 Engenheiros de 2. a clas-

so, a	 12:000$000	 24:000$000
1 Primeiro oficial	 11 :4005000
1 Quarto oficial
	

6:000$000
I Praticante	 3:600$000
I Desenhista do 1. clas.,e •	 10:800$000

QUADRO SUPLEMENTAP

1 Condutor itinerante . .	 6:600$000

ED1FICiOS E CONSTIIU-
COES DIVERSOS

1 Chefe de Servico TOcnico	 18:000$000
1 Engenheiro de 1. classe	 14:400$000
1 Engenheiro dc 2. classe	 12:000$000
I Primeiro oficial	 11:400$000
I Quarto oficial	 6:000$000
2 Praticantes, a ........3 :600$000	 7:200$000

QUADRO SUPLEMENTAR

I Condutor itinerante . .	 6:600$000
I Encarregado de ferrarla	 6:000$000
I Encarregado de carpintaria	 5:400$000

9 - Adicionais
Para pagainento de adicio-

nais ao encarregado da
ferraria e an engenhel-
ro de 1.1 classe ......

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal contrufado
Para pagamento aos en-

carregados dos Edifi-.
dos PUblicos da Capi-
tal e respectivos jardins

Para pagamento so pes-
soal encarregado da con-
servação do Edificios
Püblicos .......

167:40(1$000

	

2:040$000	 169:440$000

120:0006000

	

200:000$000	 320:000$000



400:98000
230:1)1000)8000

1.500:000$000
1.5011:000$000 3.650:890800)) II 	 4.130: -1-108000 I

129:6008000

180:000$090

18:4603000
14:400$000
13:200$000
14:400$000

18:4808000
6:6008000
4:620$000

370:080$000

29:7008000 399:7808000
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CODIUOS

DISCRI MINA cAO
Padr8o	 Local

8872	 j	 MATERIAL l'EIIMANENTE

8872	 103-136-43 45 	 Material para cons tru cáo
Para a conservacãO	 de

Ediflcios PCiblicos .
Para Oficinas ........
Para FórunS, Cadeias	 e

Quartéis ..........
Para ConstrucUeS diversas

Educacão Pblica

839	 Serviços Diversos

8392	 MATERIAL PERMANENTE

8392	 105-136-45 45 - Material para consirU cáo
Para edificios escolaros

e de Saüde Püblica

84	 Saude Pztb1ica

849	
Serviços Diversos

8492	
MATERIAL PERMANENTE

8492	 105-136 45 45 - Material para construcdo
Para Edificios na Colôni*

Santa Isabel ........

105--137	 137 - ciRcuNsciucoEs
DE vIAçAo E
OBRAS PU-
BLICAS	 -

88	 Services de Ulilidade
1b1iea

889	 Servicos Diversos

8890	 PESSOAL FIXO

8890	 105-137-03	 ii - Pe.'soal Efetliw
9 Engenheiros de L a classe, a	 14:400$000

-	 15 Engenheiros de 2. clas-
Se, a ............12:000$000

QUADRO SUPLEMENTAR

2 Engenhelros de 3., des-
a ............9:240$000

2 Condutores de obras, a 	 7:200$000
2 Condutores itinerantes, a	 6:600$000

- 3 Cantoneiros chefes, a .	 4:800000
8890	 10.)-157-01 4 - Pessoal contrafado

QUADRO SUPLEMENTAR

2 Engenheiros, a .....9 :240$000
I Auxiliar do servico de es-

traclas ............
1 Auxiliar de escrita .. ..

0!,
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D E S P E S A

Efetiva
	 Mutacs patrirnonials

	 Totais

2.000:000$000 II 	 2.000:0008000 I

200:0)1)180)))) II	 200
	

6.339:440$000
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CODIGOS	 -
DISCR 184 IN A cAo

- 493

80
807

86)70
8070

Local

	

105-138	 138 - NAVEGAçAO
FLUVIAL

Scrvicos Industriais
Serviços de
Tran sportes

DESPESAS DIVERSAS

105-138-60 60 - Nauegaco Fluvial do Rio S.
Francisco
Cusleio dOste servlco

	

105-139	 139 - REI)E MINEIRA
DE V1AAO

Serviços Industriais
Serviços de
Transportes

DESPESAS DIVERSAS

105-139-58 58 - Rede Mineira de Viação
Custelo dlste servico

	

105-140	 140 - NAVEGAçA0
AIREA

Servfros de Utilidade

Servicos Diversos
MATERIAL DE CONSUMO

105-140-45 45 - Material para conslrucáo
Para construcao de cam-

pos de pouso ........

Eneürqos Div ersos
Subvençöes, con-

tribuicöes e Au-
xilios em Geral

DESPESAS DIVET1SAS
105-140-61 61 - Subuencoes contratuais

Para pagameto de sub-
vcncUes di' linhas aIreas

	

105-141	 141 - DEPARTAMENTO
GEO GRAFICO

Admirtistrocão Geral
Serviços Técnicos

e Especializados
PESSOAL FIXO

105-141-03 3 - Pessoal Efetiuo
1	 Diretor............
6 Assistentes Técuicos, a
5 Triangutadores, a
5 Cartografos, a ........

Padr5o

86
861

8614

8614

86
861

8614
8614

88

889
8893
8893

89
898

8984
8984

DESPESA

Efetiva	 MutaçOe Patrirnonials 	 Totals

1.500:00080010

68.300:0003000

500:0008000 I

890:0008000 I	 1.390:0008000

26:400$000

	

18:0008000	 108:000$000

	

14:400$000	 72:000$000

	

12:000$000	 60:000$000



3:600$000

3:000000
3:000$000

2:40'0$000 12:0008000

15:0000000

100:008000	 SOS :201)00)]))

45:000$,1,00

100(1071400))	 145: 001)10110

40 :000*000
40:000$000
	

80:0008000

	

10:0000000	 00:0005000
	 1.053:200$000

10:0008000

	

100:0005000	 1.163:2008000

94.5097605000

I
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CODIGOS	
DESPES 

l)I SCR IMINAcA0 	

A

iva	 Mutac	 mOes Patrionials	 tals
PadrOo	 Local	

Efet To

20 Topogralos, a ........10:800*000	 210:0005000

jO Auxiliares, a ........ 6 :000$000 60:000$00,0 	 -

I Chef e de ServiçO Admi- 15:600$000
nistrativO 

2 Chrfes de Seccão, a ..	 14 :4005000	 28 :800*000

2 PrinleirOS ofieiais, a	 11:400$000	 22:800$000

2 Segundos oficinis, a 	 9:600*000	 19:200$000

2 TerceiroS oficiais, a	 .	 7:200$000	 14:400*000

2 Quartos oficiais, a . . .	 6:0045000	 12:000$000

6 Praticantes, a. . . . 	 3:600$000 	 21 :600*a00

I porteiro de 1.' classe	
4 :800$000

1 Continuo	 :600$000	 691:2008000
2 Serventes de 1. classe, a	 3:000$000	 6:0005000 

8070	 105-141-0 I	 4 - Pessoal Con(raiado

QUAD-
1 Guarda (10 depósito de

equipaineflto ........
I Seleiro da Comiss8o Geo-

gráfica ............
I Zelador dc animals
1 AJu(lante de zelador	 de

anirnaiS ..........

7 - Grail! ica çOes
Aos substitutOS qiiando Os

subs tuldos nada perdem

8 -- Diárias e ajuda de Casio
Au pessoal do Departa-

flI(fltO quando CIII via-
eiIl a serviço .

PESSOAL VARIAVEL

4 - Pessoal Contrafado
Para pagamento ao pes-
soal jS contratado

18 -. SalàriOs
Aos operarios 1k 25 tur-

mas de campo ......

DESPESAS D1VERSS

Trans porteS
Despesas corn conducSO de

tu ncioIlariOS, CIn via-
gem de serviço ......

Passes e transportes

25 - ForzafJeIII. ferrayelu e pastO

Diilida Püblica
ExercIcios Findos

DESPESAS DI'VERSAS

- ExerciciOs Findos
Encaryos Diversos

Diversos
DESPESAS DIVERSAS

to - Evenluais
Para diveraS dcspesas

eventualS ..........
TotAl, 1)1 I4ESPESA DA

SECRETARIA ......

8070	 105-141 07

8070	 105-141--08

8071
8071	 105-141-04

8071	 105-141-19

8074
8074
	

105-111—li

8074
	

11)5 -141-25

87

878
8784
8784
	

105-141-111
89

899

8994
891)4
	

105-111-10



'F
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DECRETO-LEI N. 730

Fixa o efetivo, corn vencimefitOS, do pessoal da Guarda Civil

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas

atribuicOes, sanciOfla 0 seguinte decreto-lei, aprovado pelo senhor
Presidente da Repiiblica, nos termos do art. 32, n. XI, do decreto-
lei federal a. 1.202, de 8 dc abril de 1939.

Art. 1 . 0 Fica aprovado o quadro que acompanha êste de-
creto-lei, relativo a fixação do pessoal e ef.etivo da Guarda Civil do

Estado e respectivos vencinientos.
Art. 2. 1 Revogam-se as disposiçöes em contrário, entrando

êste decreto-lei em vigor na data de sua pubiicacäo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de dzembro

de 1940.

BENEL)TTO VAI,A1)AHES Riaamo
Joao Tavares Corréa Beraldo.
Francisco Bulb mo Noronha Almeida.

QUADRO A QUE SE REFERE 0 ART. 1 . 0 DO DECRETO-LEI N.

750 DE 9 DE DEZEMBRO DE 1940
GUARDA CIVIL

Quadro do pessoal
Gratificacão:

	

Ac Superintendente ............4008000	 4:800$000

SECcAO ADMINISTRATIVA

Efetivos:

	

1 Chefe dc Secciio ...........1 :2008000	 14:4008000

	

3 Segundos oficiais ..........800$000	 28:800$000

	

4 Terceiros oficiais ..........6008000	 28:000$000

I Porteiro de 1 . classe	 400000	 4:800$000

Qtwdro uplernenlcir

	385$000	 9:2408000

	

330$000	 7:9208000

	

8008000	 9:600$000

SERVICO L\IEDICO

Efetivos:

	

1 Mdico ..................1:000$000
	

12:000000

	

I Dentista ................1 :0008000
	

12:0008000
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CORPO DE GUARDAS

Efetivos:

	

6 Chefes de DivisSo ..........7:2008000	 43:2008000

	

13 Fiscais •de 1.' classe ........6:000$000	 78:000$000

	

26 Fiscais de 2.' classe ........4:8008000	 124:800$000

200 Guardas civis de 1.' classe	 3:6008000	 720:0008000

300 (luardas civis de 2.' classe	 3:2408000	 972:0008000

250 Guardas civis de 3.' classe. . 	 3:0008000	 750:0008000

TOTAL ................
	 2.820:0008000

DECRETO-LEI N. 751

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédito especial de rs.
5228500

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atrihuicOes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departa-
mento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do de-
creto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art, 1.0 Fica aberto a Secretaria dos Negócios t' Interior
o crédito especial de rs. 5228500 (quinhentos e vinte e dois mu
e quinhentos réis), Para pagamento de adicionais (IC 10°j°, ao 2.°
tenente da Fôrça Policial do Estado, senhor Gregório de Souza Oli-
veira, referente ao periodo de 2 de junimo a 31 de dezembrj do
corrente ano.

Art. 2.° Revogam-se as disposicbes em contrário, entrando
éste decreto-lei em vigor na data de sua pubhicacão.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de dezern-
bro de 1940.

BENEDITO VALAIARES RIBEIR0.
Jodo Tavares Corréu Beraldo.
Francisco Balbiizo Noronha Almeida.

DECRETO-LEI N. 752

Abre a Secretaria da Educacão e Samde Pãblica o crédito especial
de rs. 6558500

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de s8as
atrihuiçOes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado l)elO Departa-
mento Administrativo, nos ternios do artigo 17, letra "a", do decre-
to-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria da Educacão e Sathie Pm-
blica o crédito especial de rs. 6558500 (seiscentos e cincoenta e
cinco mil e quinhientos réis), para pagamnento de adicionais de 101,
da lei 425, de 1906, ao sr. Manuel do Norte, diretor aposentado
do grupo escolar de Jequitinhonha, no periodo de 25 de dezerubro
de 1938 a 31 de dezembro de 1939.

32

Efetivos:
2 Auxiliares de Escrita
2 Dactilógrafos

INTEDENCIA

Efetivo:
1 Intendente
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Art. 2.° Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacão.

Palãcio da Liherdade, em Belo Horizonte, aos 11 de dezern-
bro de 1940.

BENEDITO VALADARES RIREIRO.
Cristiano Moiiteiro Machado.
Francisco Bulb irzo Noronha A lmeida.

DECRETO-LEI N. 753

Abre a Secretaria da Agricullura, Indlistria, Comércio e Trabaiho
crédito especial de 241:781$100

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Depar-
tamento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do de-
creto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto a Secretaria da Agricultura, Indñstria,
Comércio e Trabaiho o crédito especial dc 241:781$100 (duzentos
e quarenta e tim contos setecentos e oitenta e urn mil e cern réis),
para ocorrer ao pagarnento de diversas despesas feitas pela mesma,
nos exercicios de 1936 a 1939, corn salários, diárias, despesas de
conducao, etc.

Art. 2.° Revogarn-se as disposicbes em contrário, entrando
este decreto-lei em vigor na data de sua publicaçao.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de dezem-
bro de 1940.

BENEDITO VALADARLS RIREIR0.
Israel Pinlieiro da Silva.
Francisco Balbino Noronha Almeida.

DECRETO-LEI N. 754

Abre a Scare/aria dos Negócios do Interior o créclito especial de rs
1:346$700

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
ati'ibuicoes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departa-
mento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decre-
to-ici federal n. 1.202, dc 8 de abril de 1939:

Art. 1.° Fica aberto it Secretaria dos Negócios -do Interior,
o crédito especial de rs. 1:346$700 (urn conto trezentos e quarenta
e seis mil e setecentos réis), para pagamento de adicionais ao tenen-
te-oronel da Fôrca Policial do Estado, Ezequiel Antonio de Casti-
iho, i eferente ao periodo de 9 dc junho a 31 de dezembro do cor-
rente ano.

Art. 2.° Revogam-se as disosicöes em contritrio, entrando
este decreto-lei em vigor na data de sua publicacSo.

Palitcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIllEnto.
João Tavares Corrêa Beraldo.
Francisco Bulb tim Noronha Aimeida.
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DECRETO-LEI N. 755

Prorroga o mandalo dos membros etc itos do Conseiho Adminisirali-
vo da Previdéncia dos Servidores do Es/ado

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicbes, sanciona 0 seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departa-
mento Administrativo do Estado:

Art. 1.0 Fica prorrogado o mandato dos membros eleitos do
Conselho Administrativo da Previdência dos Servidores do Estado
dc Minas Gerais, at6 qUc se proceda a escoiha de novos Conselheiros.

Art. 2. 1 Revogam-se as (lisposicoes cm contritrio, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacão.

Palitcio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de dezembro
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO.
Francisco Balbino Noronha Airneida.

(0) DECRETO-LEI N. 756

Abre a Secretaria da Educacâo e SaMe Pliblica o crédilo especial
de rs. 655$500

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicbes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departa-
mento AdrninistratiVo, nos termos do artigo 17, letra "a", do deere-
to-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1 . 0 Fica aberto a Secretaria da EducacãO e Sadde Pit-
blica o crédito especial de rs. 655$500 (seiscentos e cincoenta e
cinco mil e quinhentos réis), para pagamefltO de adicionais de 10°I°,
da lei 425, de 1906, ao Sr. Manuel do Norte, diretor aposentado do
grupo escolar de Jequitinhonha, no periodo dc 25 de dezembrO do
1938 a 31 de dezembro de 1939.

Art. 2. 1 Revogain-se as disposicbeS em eontrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua puhlicacão.

Palitcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30. de dezem-

bro dc 1940.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Crisliano Monleiro Machado.
Francisco Balbino Noronha Aim eida.
-

DECRETO-LEI N. 757

Abre i Secrelaria da Edt,'-acdo e SaMe pablica o crédito especial
de rs. 1:601$800

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicbes, sanciofla 0 seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departa
mento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decre-
to-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

(0) ReproduçäO, por engano, do Decreto-iel n. 752, de 11 de dezembre

de 1940.

-



Art. I.' Fica aberto a Secretaria da Educacão e Saücle Pu-
blica o crédito especial de rs. 1:601$800 (urn conto seiscentos e urn
mil e oitocentos réis), para pagamento de adicionais de da lei
425, de 1906, a professora do grupo escolar de Serro. d. Georgina
Otilia de Aradjo, relativo ao periodo de 27 dc abril de 1934 a 31

de dezen1bro de 1938.
Art. 2. 1 Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando

êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacão.

Palãcio da Liberdad:e, em Belo Horizonte, aos 30 de dezem-

bro de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBESRO.
Crisliano Monte iro Machado.
Francisco Balbz'no Noronha Alnieida.

DECRETO-LEI N. 758

Abre a Secretarii dos Negócios do Interior o crédito especial de rs.
2:453$200

0 Governador do Estado dc Minas Gerais, usando de suas
atribuicôes, sanciona o seguinte decreto-lel, aprovado pelo Departa-
mento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decre-
to-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.° Fica aberto it Secretaria dos Negócios do Interior
o crddito especial dc rs. 2:453$200 (dois contos quatrocentos e cm-
coenta e trés mil e duzentos réis), para pagamento de adicionais de
10°°, da lei 425, dc 1906, ao escrivito do crime da comarca de São
Joito del-Rei, sr. Farneze Ambrósio da Silva, relativos ao periodo
de 18 dc agôsto dc 1934 a 31 de dezembro de 1939.

Art. 2.° Revogam-se as disposicdes em contrãrio, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicacito.

Palácio da Liberdade, ern Belo Horizonte, aos 30 de dezembro

de 1940.

BENEDITO VALADARES RInEIrto.
Jodo Tavares Corrêa Beraldo.
Francisco Balbino Noronha Alnieida.

DECRETO-LEI N. 759

Abre a Secretaria dots Negócios do Interior o crédito especial de
rs. 1:640$000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando dc suas
atribuicöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departa-
mento Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do deere-
to-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.° Flea aberto a Secretaria rs Negócios do Interior o
erédito especial de rs. 1:640$000 (um conto seiscentos e quarenta
mil reis), para pagamento de adicionais de 10 0 1 0 ao desembargador
Gustavo Alberto Pena, relativos :ao periodo de 1.0 de setembro a 31
Ie dezembro do corrente ano.
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Art. 2. 1 Revogam-se as disposiçöes ens contrário, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicaçao.

Palitcio da Liberdad:e, em Belo Horizonte, aos 30 de dezem-
bro de 1940.

BENEDITO VALADAHES BIBETno.
Jodo Tavares Corréa Beraldo.
Francisco Balbino Noronha Alineida.

•DECIIETO-LEI N. 760

Abre a Secretaria dos Negócios do Interior o crédito especial de rs.
7:541$700

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buiçöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departarnen-
to Administrativo, nos termos do artigo 17, letra "a", do decreto-lei
federal n. 1.202, (Ic 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto it Secr'taria dos Negócios do Interior o
c-édito especial de rs. 7:541$700 (sete contos, quinhentos e quarenta
e urn inil e setecentos réis), para pagamento de vencimentos ao cx-
diretor da Escola "Lima Duarte", doutor Antonio Vicoso Soares Fer-
reira, relativos aos periodos de 4 a 31 de agOsto de 1937 e 1.0 de
janeiro a 4 de agOsto de 1940.

Art. 2.° Revogarn-se as disposiçOes em contritrio, entrando
êste decreto-lei em vigor na data dc sua publicação.

Palitcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de dezembro
de 1940.

BENEJMTO VALADARES FIBEIRO
João Tavares Corréa Beraldo
Francisco Balbino Noronha Alineida

DECRETO-LEI N. 761

Abre a Secretaria ida Educaçdo e Sazide Piiblica o crédito especial de
200:0003000

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buicOes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Departamen-
to Administrativo, nos ternios do artigo 17, letra "a", do ulecreto-lei
federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939:

Art. 1.0 Fica aberto it Secretaria da Educacão e Saitde Pit-
blica o crédito especial de Es. 200:0003000 (duzentos contos dc réis),

para pagamento do acréscimo de 10 % aos luncionitrios n5o inclul-
dos nos quadros que acompanham o decreto-lei n. 194, de 24 d
marco de 1939, de acOrdo corn o decreto-lei n. 508 de 2 de outu-
bro de 1939.

Art. 2.' Revogam-se as disposicOes, em contritrio, entrando
êste decreto-lei em vigor na data de sua publicaçito.

Palitcio da Ltherdade, em Belo Horizonte, aos 30 de dezembro
de 1940.

BENEDITO VALADARES BIBEIRO
(Jristiano Monteiro Machado
Francisco Balbino Noronha Alinelda
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DECRETO-LEI N. 762

Autoriza a St. John d'El Rey Mining Company Limited a construir
urn ramal férreo ligando o povoado de Gcilo a eslacao de

"Honório Dicaiho", da E. F. C. B.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no exercicio de suas
atribuiçOes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pelo Senhor
Presidente da Repüblica por despacho de 9 do corrente, nos termos

Jo artigo 32, a. II, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de

1939:
Art. I. E' concedido a St. John d'EI Rey Mining Company

Limited, concessionária da estrada de ferro "Morro Veiho-Raposos
Tramway", o direito de construçSo, uso e gôzo privilegiados para urn
jamal que ligue o povoado de Galo a estacão de Honório Bicaiho, da
Estrada de Ferro Central do Brasil.

Art. 2.° Estendem-se ao ramal de Galo todas as obrigacöes e
direitos estipulados para a linha tronco pelo contrato de sua conces-
são, outorgado pelo mesmo Govêrno do Estado de Minas Gerais. a 11
de outubro de 1912, e os que decorrem da legislaçao em vigor, ter-
minando, pois, a presente concessão corn a da linha tronco e adstrin-
gindo-se a zona de privilégio a mesma da linha principal.

Art. 3. 1 A construçSo ohec]ecerã ao projeto que a concessio-
nária apresenton a Secretaria do Viacão e Ohms Pdblicas em 30 de
maio de 1939 e memorial a 31 de maio de 1940.

Art. 4.' Revogam-se as disposiçoes em contrãrio.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de dezembro de
1940.

BENEDITO VALADARES RIREIRO
Odilon Dias Pereira

DECRETO-LEI N. 763

Reduz o imposto sôbre trarismissão de propriedade imóvel "inter-
vivos" e contérn outras providéncias de nalureza fiscal

0 Governador do Estado de Minas Gerais,, usando de suns atri-
buiçöes, sanciona o seguinte decreto-lei, aprovado pebo Departamen-
to Administrativo, nos termos do artigo 17, Jetra "a", do decreto-lei

federal ndmero 1.202, de 8 de abril de 1939:
Art. 1 .0 Fica reduzido de dez para sete e meio por cento o

imposto sôbre transmissão de propriedade imóvel "inter-vivos".
Parágrafo ünico. A parte do rnunicipio, nos casos previstos

na legislação em vigor, será de urn terco da porcentagem estabele-

cida no artigo.
Art. 2.° As atribuiçöes constantes da Série Especial, tabela

4, nñmero 2 e série A, tabela 5, ndmero 61, anexas no decreto-lei
nümero 67, de 1938, ficam substituidas pela ñnica seguinte:

Série A, tabela 5, nimero 61 - Café - mercador, comissário
0(1 negociante, por atacado, tendo on nSo miquina de beneficiar:

a) movimento de inais de 50.000 sacas - 1.' classe;
b) novirnento de mais de 30.000 ate 50.000 sacas - 4.'

classe;
c) movimento de mais de 20.000 ate 30.000 sacas - 5.'

classe;
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d) inovimento de mais de 15.000 ate 20.000 sacas - 6.'
classe;

e) movimento de mais de 10.000 ate 15.000 sacas	 9.'
classe;

f) movimento de mais de 5.000 ate 10.000 sacas -- 14.'
classe;

g) movimento ate 5.000 sacas - 24.' classe.
Art. 3•0 Ficam assirn redigidas as letras "d" e "e" do nñrne-

ro 156 da série A, tabela 5, anexa ao •decreto-lei 67, (le 1938:
d) que cobrem (hospedarias, hotéis on pensoes) diana de

mais de ios000 ate 2!0$000, pagarão, anualmente, 20$000 por quarto e
mais 15 % sôbre o bocativo;

e) que cobrem (hospedarias, hotCis on pensöes), di'iria ate
10$000, pagarão, anualmente, 20$000 por quarto e mais 10 % sôbre
o locativo.

Art. 4.° Para efeito de cobrança do imposto sôhre vendas e
consignacôes, nos casos de forniacSo, dissoluçSo e modificação de
sociedades ou firmas comerciais, ohservar-se-a o seguinte:

a) guando diversos comerciantes vão for-mar unia socieda-
de, Sc entrarein corn mercadorias representndo capital, o imposto so
é devido sôhre a parte de nercadoria que exceder a quota de ca-
pital de cada urn;

b) no caso de simples mudança de nome da firma, :cm ad-
missão de novos sOcios, nSo C devido o imposto;

c) no caso de mudanca de nome de firma, corn a ndmissão
de novos sOcios, o imposto será devido sObre o valor das mercado-
rias correspondentes a parte do capital corn que entrareni OS flO-
vos sócios;

d) no caso de admissão de sOcios mesmo sem a mudança do
nome da firma, ohservar-se-a a regra da letra "c" supra;

e) na dissolucSo de sociedade, quando urn sócio adquire a
parte de outro on de outros, sôbre o valor dessa parte é devido 0
imposto;

f) na dissolucão de sociedade, quando cada sOcio sai corn
me.rcadorias de valor correspondente a sun quota de capital, não é
devido o imposto;

g) quando, mesmo sern dissolução de sociedade, urn sócio
adquirir a parte de outro ou de outros, sôbre o valor dessa pane é
devido o imposto;

h) na dissolução de uma firma em qie cada sócio sair corn
a sua pamte, se o fundo de comCrcio for transferido para formacão
de nova firma, é devido o imposto sObre a parte transferida.

Art. 5.' Os impostos sôbre vendas e consignaçOes devidos
pebos construtores de obras, nos termos do 30, artigo 17, do decreto-
bei ndmero 67, de 1938, referem-se as empreitadas ou construçöes corn
fornecimento on emprCgo d materiais pebo ernpreiteiro on constru-
tor, devendo Ser calculado sObre o valor total da obra ou constru-
çãø, deduzida a importância real da miio de obra.

Art. 6.° 0 produtor rural cujas operacöes estão sujeitas aG
imposto, caso nao mantenha escrita regular ficará sujeito ao lanca-
mento para efeito de pagar o tribito por verba.

§ 1.° Esse bancamento serd feito mediante declaracão, escrita
e assinada pelo contrihuinte, na qual êste esclarecerá o total, espe-
cificadamente, das operacöes de vendas e consignaçOes que possivel-

:
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2 - Suinos:
a) destinados a ser abatidos mis fAbricas de banha on nos

matadouros localizados dentro do Estado, 1$000 por cabeça;
b) destinados a ser abatidos em outros lugares on pesados

em balanças oficiais, 3$000 poe cabeca.
Art. 11. Quando for encontiado alguém que tenha exercido

on •esteja exercendo profissAo on atividade, on tenha praticado on
esteja praticando ato sujeito A tributacAo scm que esteja regulari-
zada a sua situacAo perante a Fazenda Estadual, a autoridade fiscal,
se não for competente para proceder A arrecadaçAo, notificarA essa
pessoa para pagarnento em determinada exatoria, no prazo de cinco
a quinze dias. Se, findo êsse prazo inarcado, näo for efetuado o pa-
gamento, a pessoa notificada ficarA convidada a apresentar defesa
dentro de dez dias, contados a pantir do térinino do periodo acima
referido.

§ 1. * 0 SecretArio das Finanças organizairA urn inodélo de
notificação de modo (ILle, nAo sendo atendido o que nela se comuni-
ca ao devedor, seja auto rnaticaniente transforivada em auto de in-

fracão.
§ 2.° Tanto nos casos dêste artigo e seu paragrafo 1.°, corno

nos autos de infraçAo comuns, serA dada vista ao interessado para
apresentar defesa dentro de dez dias.

§ 3. 1 Sempre que possivel, as notificacOes e os autos tie in-
fracao serão testemunhados Poe duas pessoas, que os assina&Ao. NAo
havendo testemunhas, essa circunstAncia serA declarada na notifi-
cação ou no auto e nAo prejudicarA a acAo do fisco contra os deve-
dores.

Art. 12. Os emprestadores de dinheiro so serAo lancados para
pagamento do imposto sôbre indAstria e profissAes, quando estive-
rem, efetiva e habitualmente, no exercicio dessa profissSo.

Art. 13. Não estAo sujeitas ao pagamento de quaisquer selos
e emolumentos as certidöes negativas fornecidas pelas exatorias do
Estado aos estabelecirnentos bancArios, para o fini especial tie re-
gistro de contratos de penhor agricola.

Art. 14. Este decreto-lei entrarA em vigor na data de sua
publicacao, revogadas as disposiçAes em contrário.

PalAcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de dezembro
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Francisco Balbino Noronha Almeida
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rneute efetuari durante o ano. Para têrmo de compara(;So, 0 COfl-
trihuinte terA em vista o seu moviinento no ano anterior.

§ 2.° Caso a declaracão do produtor rural seja inveridica on
inaceitAvel, on niio seja aprese.ntada, o lançarnento serA feito corn base
nos registros exisfentes nas coletorias para efeito do imposto terri-
torial.

3•o 0 prazo para o processamento do lançamento do pro-
dutor rural sciA rnarcado anualmente pelo SecretArio das Financas.

§ 40 0 lançarnento compreenderA todas as 1)rovaveis opera-
çAes de vcndus e consignaçAes a serem efetuadas pelo coniribuinte.

§ 50 Para que 0 produtor rural, (JUC pagou o imposto medi-
ante Iançamento, possa Oespachar em estrada de ferro on fazer trans-
portar por qualquer meio seus artigos, deverá acobertA-los corn as
guias de fiscalizacão referidas no parAgrafo seguinte.

§ 6.° Para êsse fun poderA, caso tenha que transportar mer-
cadoria para fora da localidade de sua residência, obter na coleto-
na respectiva as guias de fiscalizacAo previstas na legislacão tn-
butária em vigor.

§ 7. 1 As autoridades fiscais verificarão se o valor das mer-
cadorias acobertadas pelas referidas guias, somado corn o valor das
operacöes realizadas ua localidade de residência do produtor rural,
ulirapassa o valor sôbre o qual foi feito o lançamento. Desde que o
valor do lançamento seja atingido ou ultrapassado na forma acima,
serA feito o lançamento adicional.

§ 8.0 0 lançarnento adicional serA incorporado as prestacOes
ainda devidas pelo contribuinte e exigido no mesmo prazo dessas.
Se já tiver sido pap todo 0 imposto, o correspondente ao lançamen-
to adicional devera see satisfeito (lentro tie dez dias, a contar do
aviso ao devedor. Se o contnibuinte se negar ao pagamento, ser-
lhe-A cassada irnediatamente a faculdade de emitir guias de fisca-
lizacão.

§ 9.° 0 próprio contribuinte é obnigado a procurar a cole-
toria para obter o lançarnento adicional, sernpre que for o caso, se-
gundo o cnitério referido nos dois parAgrafos anteriores.

Art. 7.° Os tributos mencionados na tabela, 13, niirnero 18,
e tabela 6, nAinero 39, letra "d", anexas ao decreto-lei n. 67, de
1938, ficam reduzidos, no que concerne aos estabelecirnentos de en-
sino comercial, para 15$000 e 30$000, respectivamente.

Art. 8° 0 iinposto sôbre exploracão agrIcola e industrial
serA cobrado quanto aos pregos fabricados no Estado, a razão de $005
por quilo e, quanto aos artefactos de cascame (cobertores), a razão
de $010 por quilo, ficando nessa pane modificada a tabela respecti-
Va, anexa ao deereto-lei nAmero 67, de 1938.

Art. 9.° 0 imposto sôbre exploraçao agrIcola e industrial in-
cidente sôbre o algodAo fica reduzido para $030 por quilo, modi-
ficada, tanibém, a tabela referida no artigo anterior.

Art. 10. Fica reduzido o imposto sôbre exploracão agrIcola
e industrial relativamente ao gado vacurn e aos suinos, passando a
ter a seguinte redacão o artigo 6° do decreto-lei niirnero 151, de
1938.

1 - Gado vacurn:

a) destinado a ser abatido nos matadouros e xarqueadas lo-
calizados dentro do Estado, 3$000 por caheca;

b) destinado a ser abatido em outros lugares ou pesado em
balanças oficiais, 5$000 por cabeca.

1T
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DECRETO N. 1.990

Autoriza, a tifulo prouisórfo, o cidadäo brasileiro Antonio Alves de
Freilas a pesquisar jazida de mica e associados em terrenos
devolutos situados no lugar denomninado "Pecaztha", no dis-
frito dc Goiabal, municipio e cornarca de São Domingos do
Prata, dêste Estado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que the confere o artigo 181 da Constituicão Federal, tendo em
vista o decreto-lei federal n. 66, de 14 de (teZembro de 1937, que
revigora o decreto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935, e con-
siderando que a jazida mineral, objeto desta autorização de peuisa,
pertence a êste Estado, em conformidade do estatuido na letra "a",
do n. II, do artigo 2.°, do citado decreto-lei (prirneira parte) por
se aehar em terras do seu domlnio privado,

Decreta:

Art. 1.° Fica autorizado, a tltulo provisório, e seni prejiifzo
das disposiçöes legais que vierern a ser decretadas, o cidadão bra-
sileiro Antonio Alves de Freitas a pesquisar jazida de mica e asso-
ciados numa area de cincoenta (50) hectares de terrenos dcvolutos
situados no lugar denominado "Pecanha", no distrito de Goiabal,
municipio e comarca de São Doiningos do Prata, dêste Estado, me-
diante as seguintes condicoes:

I - 0 campo de pesquisa, cuja Area nSo pode exceder a mar-
cada neste artigo, fica dentro das seguintes confrontacoes: ao forte,
sul, leste e oeste, respectivamente, corn terrenos ocupados por her-
deiros de Pedro Augusto Rodrigues, Manuel LOcio Morais e outros e
terrenos do "Silva", terrenos denominados "Campestre", posse de
Severino Gandra e outros, ribeirSo Sacramento, "Cachoeira Danta",
posse de Luiz Gonzaga Pereira e José Tomaz Pereira, "Miguel Perei-
ra", de José Joaquim Goncalves e outros e "Born Abrigo", de Ade-
lino Peixoto e outros;

II - 0 tItulo da autorizacão de pesquisa, que serO uma via
autêntica dêste decreto, na forma do parOgrafo 4.° do artigo 18 do
Código de Minas, será pessoal e sOrnente transmissivel nos casos
previstos no n. I do artigo 19 do referido Código;

III - Esta autorizacão vigorará por dois (2) anos, podendo
ser renovada, na conformidade do disposto no artigo 20 do Codigo
de Minas;

IV - A pesquisa seguirá urn piano preestabelecido, que será
organizado pelo autorizado e submetido a aprovacão do Govêrno,
ouvido o Servico da Produçao Mineral;
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V - 0 Govêrno fiscalizará a execucão do piano de que trata
o nümero anterior, podendo mesmO alterá-lo Para meihor orieata-

cão da marcha dos trabalhos;
VI - Na conclusSo dos trabaihos de pesquisa, sem prejuizo

de quaisquer inforrnacOes pedidas peio Govêrno no curso deles, o
autorizado deverá apresentar a Secretaria da Agricuitura urn rela-
tório circunstanciado, acompanhado de perfis geoiógicos e planta,
em tela e cOpia, onde sejam indicados corn exatidão os cortes que
se houverem feito no terreno, o máximo da profundidade que hou-
verern atingido os trabaihos de pesquisa, a inciinacão e direçao do
vieiro ou dcpósito que se houver descoberto, reserva aproximada do
mesmo, hem como outros esciarecimentos que se tornarern necessá -

rios Para o reconhecimento e apreciacão da jazida;
VII - Das substSricias extraiclas, o autorizado sOmente pode-

rá utilizar-se, Para análises e ensaios industriais, de quantidade que
nao excedam a cinco (5) toneladas, na conformidade do artigo 30
do decreto n. 858, de 14 de janeiro de 1936, so podendo dispor do
mais depois de iniciada a iavra;

VIII - Ficam ressaivados os interêsses de terceiros, ressar-
cindo o autorizado danos e prejuIzos que ocasionar a quern de di-
reito, não respondendo o Govêrno pelas limitaçoes que possarn so-
brevir ao titulo,, da oposicão dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abandonada, Para
o efeito do parágrafo ünico do artigo 27 do Código de Minas, nas
seguintes condicSes:

I - Se o autorizado nao iniciar os trabaihos de pesquisa den-
tro dos seis (6) primeiros meses, contados da data do registo a que
alude o artigo 40 dêste decreto;

II - Se interromper Os trabaihos de pesquisa, por igual es-
paco de tempo, salvo motivo de fôrça major, a juizo do Governo;

III - Se não apresentar o piano dos trabaihos de pesquisa
dentro dos três (3) primeiros ineses do prazo a que se refere o n.
I dêste artigo;

IV - Se,, findo o prazo da autorizacão, prazo êsse que não
excederá de dois (2) anos contados da data do registo a que alude
o artigo 40 dCste decreto, sem ter sido renovado, na forma do ar-
tigo 20 do Código de Minas, nSo apresentar dentro do prazo de trin-
ta (30) dias, o relatório final, nas condicoes especificadas no n. VI
do artigo anterior.

Art. 3.° Se o autorizado infringir 0 n. II ou o 11. VII do
artigo 1.0 deste decreto, ou não se submeter as exigências da fisca-
iizaçao, sera anulada esta autorização, na forma do artigo 28 do Có-
digo de Minas.

Art. 4.° '0 tItulo a que alude o n. II do artigo 1.0, pagará

de sêio a quaritia de quinhentos mil réls (500$000), e so serává-
lido depois de transcrito no registo competente a cargo da Divisao
de Fomento da Producão Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o parágrafo 1.0 do artigo 81 do :Código de Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposicöes em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de janeiro de
1940.

BENEDITO VLADARES RIBEmO

Israel Pinheiro da Silva

- 511 -

DECRETO N. 1.991

Auloriza, a litulo provisório, o cidadão brasileiro Agenop Antonio
de Faria a pesquisor jazida de mica e associados, situcida no
lugar deiiorninado 'Poço Fundo", vu "Fuzendu de Taquurjl",
no distrito e !flUiiiCipio de Presidente Vargas, comarca de ha-
bira, déste Eslado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuj-
cSo que the confere o artigo 181 da Constituicao Federal, tendo em
vista o decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezenibro de 1937, e con-
siderando que a jazi(la mineral, olijeto (lesta autorizacäo de pesquisa,
ernbora em terras do dorninio particular, pertence a UniSo, em con-
formidade do eslatuido na letra "b",, do ii. II, do artigo 2.°, do ci-
tado decreto-lei, por flSo ter sido manifestada ao poder jniblico na
forma do artigo 10 do Código de Minas,

Decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado, a titulo provisório, e scm prejul-
zo das disposiqoes legais que vierem a ser decretadas, o cidadão
brasileiro Agerior Antonio de Faria a pesquisar jazida de mica e
associados numa area de cincoerlta (50) hectares de terrnos si-
tuados no lugar denominado "Pogo Fundo", na "Fazenda de Ta-
quaril", no distrito e municipio de Presidente Vargas, cotnarca de
Itabira, dêste Estado, mediante as seguintes condiçocs:

I - 0 campo de pesquisa, cuja area nSo pode exceder a mar-
cada neste artigo, fica dentro dos seguintes linhites e confrontacoes:
"pelo rio Santa Barbara acima, corn a Companhia Beigo Mineira,
em seguida corn terrenos denomjnados Mato Grosso, de Manuel Ani-
cm do Rego e outros, corn terras de Antonio Lisaldc,, pelo rio Santa
Barbara, ate passar a dividir corn os terrenos da Companhia Belgo-
Mineira, ponto de partida";

- H - 0 tItulo da autorizacjjo de pesquisa, que sera uma via
autentica deste decreto, na forma do paragrafo 4.° do artigo 18 do
Codigo de Minas, será pessoal e sôrnente transmissivei fl05 CaSOS
previstos no n. I do artigo 19 do referido Código;

III - Esta autorizaqao vigorará por dois (2) anos, podendo
ser renovada, na conformidade do disposto no artigo 20 do Código
de Minas;

IV - A pesquisa seguirá urn piano preestabelecido, que será
organizado peio autorizado e submetido a aprovacao do Govêrno,,
ouvido o Serviço da ProducSo Mineral;

V - 0 Govêrno fiscaijzar4 a cxeducSo do piano de que trata
O nOrnero anterior, podendo rn aiterá-lo Para melhor orien-
tacão cia marcha dos trabaihos;

VI - Na conclusSo dos trabalhos de pesquisa, scm prejuizo
de quaisquer informaqOes pedidas pelo Govérno no curso deics, o
autorizado deverá apresentar a Secretaria da Agricultura urn rela-
tório circunstanciado, acompanhado de perfIs geológico, e plantas em
teia e cópia, onde sejam indicados corn exatidSo os cortes que se
houverem feito no terreno,, o rnáximo da profundidade clue houve-
rem atingido os trabaihos de pesquisa, a inciinaçao e direçao do
veeiro on depósito que se houver descoherto, reserva aproximada
do mesmo, hem como outros esciarecimentos que se tornarem ne-
cessdrios Para o reconhecimento e apreciacao da jazida;

IMPOW""i
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VII - Das substânciaS extraIdas, o autorizado sôniente pode-
râ utilizar-se para análiseS e ensaios industriais, de quantidades
que nSo excedam a cinco (5) toneladas,, na conformidade do dis-
posto na fabela constante do artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 de
janeiro de 1936, so podendo dispor do mais, depois de iniciada a

lavra;
VIII	 Ficam ressalvados os interêsses de terceiros, ressar-

cindo o autorizado danos e prejuIzoS que ocasionar a quern dircito,
não respondendo o Govêrno pelas limitacOes que possam sobrevir

ao titulo, da oposição dos ditos direitos.
Art. 2.° Esta autorizacão será considerada abandonada, pa-

ra o efeito do parágrafo ünico do artigo 27 do Código de Minas, nas

seguintes condicöes:
I - Se o autorizado nao iniciar os trabaihos de pesquisa den-

tro dos seis (6) primeiros meses, contados da data do registo a que

alude o artigo 4.° dêste decreto;
II - Se interromper os trabaihos de pesquisa, por igual es-

paco de tempo, salvo motivo de forca major, a juizo do Governo;
III - Sc nãO apresentar o piano dos trabaihos de pesquisa

dentro dos três (3) primeiros meses do prazo a qtie se refere o n.

I dêste artigo;
IV - Se, findo o prazc da autorizacão, prazo êsse que não

excederá de dois (2) anos contados da data do registo a clue alu-

de o artigo 40 dêste decreto, sein ter sido renovado, na forma do
arligo 20 do Código de Minas, não apresentar dentro do prazo de
trinta (30) dias, o reiatório final, nas condicOes especificadas no n.

VI do artigo anterior.
Art. 3.' Se o autorizado infringir o n. II ou o n. VII do

artigo 1 .0 •dêste decreto, on nao Se submeter as exigências da fisca-

lizacão, será anulada esta autorizacão, na forma do artigo 28 do CO-

digo de Minas.
Art. 4.° 0 titulo a que alude o n. II do artigo 1.0, pagará

de sêlo a quantia de trezentos mil réis (300$000), e sO será vOlido
depots de transcrito no registo competente a cargo da DivisSo de
Fomento da Producao Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o parágrafo 1.0 do artigo 81 do COdigo de Minas.

Art. 5.' Revogam-se as disposiçöes em contrãrio.

Palácio da Liberdade,, em Belo Horizonte, aos 5 de janeiro de
1940.

BENEDITO VALADAIIES Rinamo
Israel PLzlieiz'o do Silva

DECRETO N. 1.992

Autoriza, a titulo pro uisOrio, o cidadão brasileiro Nelson Soares Ma-
ciel a pesjuisar jazida de aquas marinhas siluada no lugar
denominado "Grola do Laranjeira", no Retiro da Loran jeira,
distrito, inunicIpio e comarca de Sabinópolis, déste Eslado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
cào que lhe confere o artigo 181 da Constituicão Federal, tendo era
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 consi-
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derando que a jazida mineral, objeto desta autorização de pesquisa,
embora em terras do dominio particular, pertence a União, em con..
formidade do estatuido na letra "b", do n. II, do artigo 2.°, do citado
decretolei, por nao ter sido manifestada ao potter pOblico na forma
do artigo 10 do Código de Minas,

Decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado, a titulo provisório, e sern prejuizo
das disposiçöes legais que viereni a ser decretadas, o cidadSo brasi..
leiro Nelson Soares Maciel a pesquisar jazida de Aguas inarinhas, nu-
ma area de dez (10) liectares de terrenos de sua propriedade, situa,.
dos no lugar denominado "Grota da Laranjeira", no Retiro da La-
ranjeira, distrito, niunicipio e comarca de SaljinOpoiis, dêste Esta-
do, mediante as seguintes condicOes:

I - 0 campo de pesquisa, cuja area não pode exceder a mar-
cada neste artigo, confronta corn terrenos pertencentes aos srs. Agos-
tinho Bossi, Maria de Almeida Costa e Eduardo Pinho dc Oliveira.

II - 0 titulo da autorizacão de peSquisa, que serO nina via
autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo 4.' do artigo 18 do
Código de Minas, será pessoal e sOniente transniissIvel nos casos pre_
vistos no n. I do artigo 19 do referido Codigo.	 c

III - •Esta autorização vigorará por dois (2) twos, podendo
ser renovada, na conformidade do disposto no artigo 20 do COdigo
de Minas.

IV - A pesquisa seguirá urn piano preestabeiccido, que será
organizado pelo autorizado e submetido a aprovação do Govêrno,
ouvido o Serviço .da Producao Mineral.

V - 0 Govérno fiscalizará a execucão do piano de que trata
o nümero anterior, podendo mesmo aiterà-lo, para meihor orienta-
cão da marcha dos trahaihos.

VI - Na conclusão dos trabaihos de pesquisa, sern prejuizo de
quaisquer informacöes pedidas polo Govêrno no curso deics, o nil..
torizado deverá apresentar a Secretaria da Agricuituda uin reiató-
rio circunstanciado, acompanbadia de perils geoiógicos e planta, em
tela e cópia, onde sejam indicados corn exatidilo os cones que se
houverem feito no terreno, o máximo da profundidade que houve-
rem atingido os trabaihos de pesquisa, a inclinação e direçSo do vi-
eiro on depOsito que se hoover descoherto, reserva aproxiniada do
mesmo, bern como outros esclareciinentos que se tornarem necessá-
rios para o reconheciniento e apreciaciio da jazida.

VII - Das substOncias extraIdas, o autorizado sOmente poderá
utilizar-se, para análises e ensaios Industriais, (IC quantidades que
nao excedam a cinco (5) toneladas, na conformidade do disposto na
tabela constante do am'ti'o 3•o do decreto n. 585,  de 14 de janeiro
de 1936, so podendo di ior do mais, depois de iniciada a lavra.

VIII - Ficam salvados os interêsses mie terceiros, ressaj-
cindo o autorizado m os e prejuizos quo ocasionar a quem de di-
reito, não respondendo o Govêrno pelas limitaçOes quc pcssam so-
brevir ao titulo, da oposicão dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorizacão será considernda ahandonada, para
o efeito do parágrafo ünico do artigo 27 do COdigo de Minas, nas
seguintes condiçOes:

I - Se o autorizado não iniciar os trabaihos de pesquisa den
tro dos seis (6) primeiros meses, contados da data do registo a que
alude o artigo 4.' dêste decreto.

33
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II - Se interromper Os trabaihos de pesquisa, por igual es-

pço de tempo, salvo motivo de fôrça major, a juizo do Govêrno.
III - Se nao apresentar o piano dos trabaihos de pesquisa

dentro dos três (3) primeiros meses do prazo a que se refere o n. I

dêste artigo.
IV - Se, undo o prazo da autorizacão, prazo êsse que não

excederá de dois (2) arms, contados da data do registo a que alude

o artigo 4.0 dêste decreto, scm ter sido renovado, na forma do artigo
20 do Codigo de Minas, não apresentar dentro do prazo de trinta
(30) dias, o reiatório final, nas condicöes especificadas no n. VI do

artigo anterior.
Art. 30 Se o autorizado infringir o n. II on o n. VII do

artigo 1 . 0 dêste decreto, on não se submeter as exigCncias da fisca-
lizacio, serã anulada esta autorizacãO, na forma do artigo 28 do Có-

digo de Minas.
Art. 4•0 0 tItulo a que alude 0 n. IT do artigo 1 . 0, pagará de

sêlo a quantia de duzentos mil réis (200$000), e sé será válido de-
pois de transcrito no regist'o competente, a cargo da Divisilo de Fo-
mento da Producão Mineral, do Ministério da Agricuitura, como pre-

ceitua o pargrafo 1.0 do artigo 81 do Código de Minas.
Art. 5•0 Revogam-se as disposicöes em contrário.

Paiácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de janeiro

de 1940.

LENEDiTO VALlV)ARES RIBEm0
Israel Pinheiro do Silva

DECRETO N. 1.993

Autoriza, a titulo provisório, o cidadão brasileiro Demélrio Antônio
BasIlio a pesquisar jazidu de IflinériOs de ferro, nianganés e
associados, siluada no "Fazerida Aria do Cruz", no dislrito, mu-
nicipio e comarca de Nova Lima, déste Estado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
cão que lhe confere o artigo 181 da ConstituicSo Federal, tendo em
vista o decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezeinbi'o de 1937, que
revigora o decreto federal niiinero 371, de 8 de outubro d

1935, e considerando que a jazida mineral, objeto clesta autorizacão
de pesquisa, embora em terras do dorninio particular, pei'teflce a
IjniSo, em conformidade do estaluido na letra "b" do n. II do artigo

2.1 do citado decreto-lei, por nSo ter sido inanifestada ao poder pü
blico, na forma do artigo 10 do Codigo de Minas,

Decreta:
Art. 1.1 Fica autorizado, a titulo provisório, e scm prejuizo

das disposicöes legais que vierem a ser decretadas, o cidariSo lra-
sileiro Demétrio Antonio BasIlio a pesquisar jazida de minérios de
ferro, manganês e associados, numa urea de cincoenta (50) hecta-

res de terrenos de sua propriedade, situados na "Fazenda Ana da
Cruz", no distrito, municipio e comarca de Nova Lima, dêste Es
tado, medianle as seguintes con dicOes:

I - 0 campo de pesquisa, cuja area não pode exceder a mar-
cada neste artigo, fica compreendido entre a banqueta do Cubango
e as divisas da Fazenda do Morro Veiho e do Taquaril;
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II - 0 tltulo da autorizacao de pesquisa, que será uma via
autêntica dêste decreto, na forma do parOgrafo 4.°, do artigo 18 do
COdigo de Minas, será pessoal e sOrnente transrnissIvel nos casos pre-
vistos no n. I do artigo 19 do referido COdigo;

III - Esta autorizacdo vigorarO por dois (2) anos, podendo
5cr renovada, na conforinidade do disposto no arligo 20 do Cádigo
de Minas;

IV - A pesquisa scguirá urn piano preestabelecido, quc será
organizado polo autorizado e suhinetido a aprovaciio do Govêrno,
ouvido o Serviço do Produç5o Mineral;

V - 0 Govêrno fiscaiizará a execução do piano de que trata
o nOmero anterior, podendo mesnio alterá-lo, para inelhoi' orientação

da marcha dos trabalhos;
VI - Na conclusão dos trabaihos de pesquisa, sem prejuIzo

de quaisquer informaçdes pedidas pelo GovCrno no curso deles, o
autorizailo deverá apresentar a Secretaria do Agricultura tun relató
rio circunstancia(1O, acomnpanhado dc perfis geolOgicos (' Plan ta,
em Ida e cOpia, onde sejarn indicados corn &xatiilOo os cortes que
se houverem feito no terreno, o mOximo do profundidade que liou-
verem atingido os trabaihos de pesquisa, a inclinacão e direcOo do
vieiro ou depósito que se houver descoberto, reserva aproximada do
mesmo, hem como outros esclarecimentos que se tornareiui necessá-
rios para o reconhecirnento da jazida;

VII - Do material extraido, o autorizado sOmente poderá
utilizar-se, par anMises o ensaios industriais, de quantidades que
nao excedam a dez (10) toneladas, na conformidade do disposto tia
tahela constante (10 artigo 3.° do decreto n. 585, de 14 do janeiro
de 1936. so podendo dispor do mais, depois (IC iniciada a lavra;

VIII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros, ressar
cindo o autorizado danos e prejuizos que ocasionar a quern de lireito,
não respondendo o Govérno pelas limitacOes que possam sobrevir
no titulo, da oposiçao dos ditos direitos.

Art. 2.6 Esta autorizaçiio sera considerada abandonada, para
o efeito do parOgrafo ünico do artigo 27 do COdigo de Minas, nas
seguintes condicOes:

I - Se o autorizado n5o iniciar os trahalhos de pesquisa den-
tro de seis (6) primeiros meses, contados do data do reisto a que
nude o artigo 4.° dêste decreto;

II - Se interromper os trahalbos de pesquisa, pot , igual es-
paco de tempo, salvo motivo de fOrça major, a juizo do Govêrno;

III - Se nOo apresentar o piano dos trahaihos de pesqaisa
dentro dos três (3) primeiros meses do prazo a quc se refere a n.
I dêste artigo;

IV - Se, find o prazo thu autorizaç5o, prazo êsse quo nio

excederá de dois (2	 nos, contados da data do reisto a que abide
O artigo 4.° dêste e eto, scm ter sido reflova(lO, ni forn'a do ortigo
20 do Código do Minas, não apresentar, dentro 10 prr'.o de trinta

(30) dias, o relatório final, nas condiçOes espeificadts no r.. VI
do artigo anterior.

Art. 3.' Se o autorizado infringir o n. IT on o n. VT do
artigo 1.0 dêste decreto, on niio se suhrneter As exigéncias da fisca-
lizaciio, scrO anulada esta autorizac5o, no forma do artigo 28 do CO-
digo dc Minas.

Art. 4.' 0 titulo a que alude o n. It (10 artigo 1 .0, pagarO de

sêlo a quantia de trezentos mil. réis (300$000), e so será válido de-
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pois dc transcrito no registo competente, a cargo da DivisSo
inento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura,
preceitua o parãgrafo 1. do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5. RevogamSe as disposicöes em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, nos 5 de

de 1940.
BENEDTTO VALADARES RiBEIR0
Israel Pinlzeiro do Silva

DECRETO N. 1.994

Modifica o decreto n. 1.495, de 18 de oulubro de 1938, que conce-
cedeu a "Conipanhia de Ciniento Portland hail SI A.", a lavra
a tituto provisóriO, de jazida de calcdreo, situcida em terrenos
de sua pro priedade.

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ço que ihe confere o artigo 181, da Constituico Federal e tendo
em vista o decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro de 1937.
que revigora o deereto federal n. 371, de 8 dc outubro de 1935,

Decreta:

Art. 1.0 Ficam •excluIdas da concessãO a que se refere o de-

creto n. 1.495, de 18 de outubro de 1938, que concedeu a "Coinpa-

nhia de "Cimento Portland Itad S ! A. ", a lavra, a titulo provisório,

de jazidas de calcáreo em terrenos de sua propriedade, situadas nos
lugares denominados "Monte Alto", "Boa Vista", "Pogo Azul", "Pes-
segueiro", "Angico" e "Tabocas", da Fazenda Itañ, no distrito, mu-
nicIpio e comarca de Pa.ssos, neste Est ado, - as jazidas de "Angico"
e "Tabocas", que constituirSo objeto de novos titulos de concessão.

Art. 2.0 Revogam-se as disposices em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de janeiro

de 1940.
BENEDITO VALADARES Rinumo
Israel Pinheiro dci Silva

DECRETO N. 1.995

Autoriza a "Corn panhia Cimento Portland S/A.", a lavra, a titulo
provisório, dci jazida de calcdreo siluada no tugar denorninado
"Tabocas", na Fazenda Ilcth, no disirito, municipio e comarca
de Passos, dêsle EsWdo.

0 Governador do Estado de. Minas Gerais, usando das atrihui-
çôes que Ihe confere o artigo 181 da Constituição Federal, tendo

em vista o decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro de 1937,
e considerando que a jazida mineral, objeto desta autorizacSo pro-
visôria de lavra, embora em terras do domInio particular, pertence
A União, na conlormidade do estatuIdo no n. II, b, do artigo 2.°, do

citado deereto1ei n. 66, de 14 dezembro-de 1937, por nüo ter sido
snanifestada na forma do artigo 10 do Código de Minas,
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Decreta:

Art. 1.° Flea autorizada, sem prejuizo das disposiçöes legais
que vierem a sec descobertas, it "Companhia Ciiiiento Portland 1tai

S I A ." a 1avra, a tItulo provisório, da jazida de calcareo uorrerite
dentro de uma area do sessenta (60) hectares de terceuns de sua
propriedade situados no lugar denoiiiinado "Tabocas", na Fazenda
Itad, no distrito, municipio e comarca do 1assos, dêst. Eslado, con-
frontando ao norte, sul, éste e oeste, respectivaitiente, coin herdei-
ros de Brasiel Ferreira Anioriin, Joao Miguel Matar, Auteisor Hodr-
gues Amorim e Pedro Ferreira Amorini.

Parágrafo ünico. A Area do sessenta (60) hectares constante
desta autorizacito sent deniarcada novainente pela autorizada na
conformidade dos artigos 36 do Código do Minas e 1. 0, paritgrafo
30 do deereto federal n. 585, de 14 de janeiro de 1936.

Art. 2. 1 A autorizada fica obrigada a satisfzer dentro dos
respectivos prazos, as exigências contidas nos artigos 36, 37, 38 e
39 do Código de Minas.

Partgrafo ilnico. Se a autorizada deixar de satisfazer its exi
gências a que aludem os artigos 38 e 39 do citado Código dentro do
prazo de seis (6) meses, contados da data da publicacão dêste de-
creto, considera-se abandonada a autorização, para os efeitos legais,
salvo motivo de fôrca major, a juizo do Govêrno.

Art. 3.1 A autorizacito é feita sob as clitusulas ,.:ais conti..
das no artigo 42 do Citdigo de Minas e Inais as que forein julgadas
convenientes pelo Govêrno e que serito expressas no tItulo (lefinitivo,

ia forma da lei.
Art. 4.° Revogam-se as disposiçöes em contritrio.

Paltcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de janeiro
sIc 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1.996

Autoriza ei "Cornpaxzhia Ciinento Portland hail S/A." a m yra, ci ti-
talo provisório, da jazida de calcdreo situada no luçjar demo-
jninado "Angico", no Fazendo fLail, no distiibo, niunicipio e
cornarca de Passos, déste Estado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando (las atrL.
buicôes que lhe confere o artigo 181 da Constituiçito Federal, ten-
do em vista o decretc' ci federal n. 66, de 14 (IC dezenibro do 1937,
e considerando (jue	 azida mineral, objeto (lesta autoriaçito pro-
visOria de lavra, e jra cia terras do domlnio particular, perten_
cc it Uniito, na cooiorinidade do estatuido no n. II, "b", do artigo
2.°, do citado decreto-lei n. 66, de 14 de dezembio do 1937, por
nito ter sido manifestada na forma do artigo 10 do COdigo de
Minas,

Decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada, sem prejuizo das (Iisposiçoes legais
que vierem a ser decretadas, a "Companhia Cimenlo Portland Itail

SI A. " a lavra, a titulo provisório, da jazida do calcitreo ocOiTeflte
dentro de uma Area de vinte e cinco (25) hectares de terrenos de

de Fo-
conlo

janeiro
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"ao none, sul, leste e oéste, respectivaniente, corn terrenos pertefl_
centes aos srs. Nuno Torquato, José de Matose José Alves;

II	
0 tItulo da autorizacSo de pesquisa, que seré trno via

autêntica dêste decreto, na forma do § 4.' do artigo 18 do COdigo
de Minas, será pessoal e sèmente transrnissIvel nos casos previstos

no n. I do artigo 19 do referido COdigo;
III - Esta autorizac5o vigorará por dois (2) anos, podendo

ser renovada, na conforinidade do disposto no artigo 20 (in Go-
digo de Minas;

IV	 A pesquisa seguirá urn piano preestabelecido, one será
orgnizado pelo autorizado e submetido a aprovacSo do Govêrno

ouvido o Servico da Producão Mineral;
V - 0 Govêrno fiscaiizará a execução do piano de que trata

o nümero anterior, podendo mesmo alterá-lo para meihor orientacüo

da marcha dos trabaihos;
VI - Na conciusSo dos trabaihos de pesquisa, semn 1wejtiIzo

de quaisquer informacöes pedidas pcio Govêrno no curso deles, o
autorizado deverá apresentar a Secretaria da Agrieultura urn rein-

tório circunstanciado, acompanhado de perfis geoh'gicos e piantos,
em tel.a e cópia, onde sejani indicados corn exatidao os •cortes que

Se houverem feito no terreno, o máxirno da profundidade que hou-
verem atingido Os trabaihos de pesquisa, a inclinaçiio e direç5o
do vieiro on depósito que se houver descoberto, reserva aproximada
do mesmo, bern como outros esciarecirnentos que se torh"em ne-

cessários para o reconhecimento e apreciacãO (la jazida;

VII	 Da mica extraida, o autorizado sbmente poderá utili-
zar-se, par analises e ensaios industriais, dc utiantidades que não
excedarn a cinco (5) toneladas, na conforniidnde do disposto na
tabela constante do artigo 3.' do decreto n. 585, dc 14 de janeiro
de 1936 so podendo dispor do mais, depois de iniciada a 1ivra;

VIII - Ficam ressavados os interêsses de terceiros, ressar-

cindo o autorizado danos e p reiUi70s pile ocaioflar a quem (Ic di-

reito, não respondendo o Govêrno pelas limtaqSes que possam
sobrevir no titulo, da oposiciio dos (litos direitos.

Art. 2.' EsIa autorizacSo ser{i considerada ahandonada, porn
o efeito do parágrafo anico do artigo 27 do Código de Minas, nas

seguintes condicöes:
I - Se o autorizado não iniciar os trabaihos de pesquisa den-

tro dos seis (6) primeiros meses, contados do data do registo a

que alude o artigo 4•o dbste decreto;
II - Se interromper Os trahaihos dc pesquisa, por igual

espaço de tem po, salvo motivo de fôrça maior, a juizo do Govérno;
Ill - Se n5o anresentar o piano dos trahaihos dc pesquisa

dentro dos trés (3) pri eiros meses do prazo a (jue se refere o n.

I dêste artigo;
IV -- Se find	 prazo da autorizaco, 	 prazo êsse qiie n5o

excederâ de d p js (2) Onus contados da data do registo a qite olude
o artico 4.' dêste decreto, scm ter 51(10 i'enovado no forma do or-
tigo 20 do Código de Minas. n5o ouresentar dentro do prazo de
trinta (30) dias, o relatório final, nas condiqSes especificadas no

n. VI do artigo anterior.
Art. 3.0 Se o autorizado infringir o n. IT on ii. VII do ar

tigo 1.' dêste decreto, on no se submeter as exigéncias do fisca-
)izaço, serâ anuiada esta autorizacSo, na forma do artigo 28 do

Código de Minas.
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sua propriedade, situados no lugar denominado "Angico", jia Fa-
zenda ltaü, no distrito, rnunicipio e cornarca de Passos, dêste Esta-
do, confrontafl(IO ao norte, éste e oeste corn terras pertencentes a

antOriZa(la e ao sul co rn terras de Felisbino Ferreira.
Parágrafo ünico. A area de vinte e cinco (25)	 hectares,

constante desta autorizacãO, será demarcada novarnente l)ehl auto
rizada, na conforinidade dos artigos 36, do Código de Minas e 1.',

parágrafo 3.°, do decreto federal n. 585, de 14 de janeiro de 1936.

Art. 2.1 A autorizada serã	 obrigada a satisfazei,	 deniro

dos respeCtiVOS prazOS, as exigências contidas nos artigos, 36, 37,

L	 38 e 39 do Codigo de Minas.
Parágrafo iinico. Se a autorizada deixar de satisfazer as

exigênciaS a que aludem os artigos 38 e 39 do citado Código den-
tro do prazo de seis (6) meses, contados da data da publicaç5o

déste decreto, considera-se	 abandonada a autorizacSo, para	 os

efeitos legais, salvo motivo de fôrca major, a juizo do Govêrno.
Art. 3.° A autorizacSO é feita sob as cláusulas gerais conti-

das no artigo 42 do Código de Minas e mais as que forem julgattrs

convenientes p.elo Govêrno, e que serão expressas no titulo defini-

tivo, na forma da lei.
Art. 4.° Revogam-se as disposicöes em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 dc janeiro

de 1940.

BaNEDITO VALADARES RInEmo
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 1997

Auforiza, a lilulo provisóriO, o cidaddo bras fleiro Carlos Magalhâes
Sobrinho a pesquisar jazida de mica e associados, no lu-
gar denoininado "Cachoeira do Arrependido", no distrilo e
rnanicipio de Capelinha, comaicu de Minus Novas, désle Es-
lado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usardc ' (Ia atrihui-

ção que ihe confere o artigo 181 da ConstiluicSo Federal, tendo
em vista o decreto-lei federal n. 66, de 14 dc dezembro de 1937, e
considerando que a jazida mineral, objeto desta auhrizaciio de
pesquisa, embora em terras do domInlo particular, pertcnce a
União, em conformidade do estatuido nas tetras "a" e "h', -to n.
II, do artigo 2.°, do citado decreto-lei, por nSo ter sido manifestada
ao poder pdblico na forma do artigo 1.° do Codigo dc Minas,

Decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado, a titulo provisório e sern prejuizci
das disposicöes legais que vierem a ser decretadas, o cidadSo bra-
sileiro Carlos MagalhSes Sobrinho a pesquisar jazida de mica e as
sociados, nurna area de cincoenta (50) hectares de terrenos per-
tencentes ao senhor JoSo Jdlio de Souza, terrenos esses situados no
lugar denominado "Cachoeira do COrrego do Arrependido", no dis-
trito e municipio de Capelinha, comarca de Minas Novas, déste
Estado, mediante as seguintes condicöes:

I - 0 campo de pesquisa, cuja area não pode exceder a mar
cada neste artigo, fica dentro dos seguintes limites e confrontacOeS.
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 4' 0 titulo a que alude o n. II do artigo 1.°, pagará
de sêlo a quantia de trezentos mil réis (3008000), e so será válido
depois de transcrito no registo competente a cargo da Divisão de
Fomento da Prodncio Mineral, do Ministério da Agricultura, corno
preceitua o § 1. 1 do artigo 81 do Código de Minas.

Art. 5. flevogam-se as disposiçöes em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de janeira
de 1940.

JIENEDn'o VALADARES BIBE1RO
Israel Piriheiro da Silva

1)ECRETO N. 1.998

Autoriza, a Iltulo provisório, o cidadão brasileiro Ilenrique H. Fa-
ber a pesquisar jazida de minérios de manganés, ferro e as_

sociados, situada no lugar denominado "Cercado", no dis-
trito, nlunicIpio e colnarca de Pocos de Caldas, déste Es-
tado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
çao que ihe confere o artigo 181 da Constituicão Federal, tendo
em vista o decreto.-lei federal n. 66, de 14 de janeiro de 1937,
que revigora o decreto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935, e
considerando que a jazida mineral, objeto desta autorizacSo de
pesquisa, pertence ao dr. Caio Junqueira e outros em conformidade
do estatuldo no n. I, do artigo 2.', do citado decreto-lei n. 66, de
14 de dezembro de 1937, por ter sido mnanifestada e registrada no
forma do artigo 10 do Código de Minas, e consideran,do que trans-
feriram seas direitos de preferência a Henrique H. Faber,

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

das disposicocs legais que vierem a ser decretadas, o cidadäo bra
sileiro Henrique H. Faber a pesquisar jazida de minérios de
manganês, ferro e associados numa area de cincoenta (50) hectares
de terrenos de propriedade do dr . Caio Junqueira e outros, terre-
nos esses localizados no lugar denominado "Cercado", no distrito,
municipio e comarca de Pocos de Caldas, dêste Estado, mediante
as seguintes condiçöes:

I - 0 campo de pesquisa, cilia area não pode exceder a
marcada neste artigo, fica situado a margem direita do Rio das
Antas, na regiSo Campo de Cima;

II - 0 tItulo da autorizaciio de pesquisa, qiie será umna via
auténtica dêste decreto, no forma (10 § 

40 do artigo 18 do Cirligo
de Minas, sent pessoal e sômente trarismissivel nos casos previstos
no n. I do artigo 19 do referido COdigo;

III Esta autorizaçSo vigorarã por dois (2) anos, p'dendo
ser renovada, na conformidade do disposto no artigo 20 do Cdigo
de Minas;

IV - A pesquisa seguirá urn piano preestaelecido, que será
organizado palo auforizado a subnietido ñ aprovaça ) do Govêrno,
ouvido o Serviço da Produç5o Mineral;

V - 0 Govêrno fiscalizará a exedução do lano de qUa trata
o nOmero anterior, podendo mnesmo alterá-lo para meihor orienta -
ço da marcha dos trabaihos;
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VI - Na conclusão dos trabaihos de pesquisa, scm 1)reuizo
de quaisquer inforrnacöes pedidas pelo Govêrno no curso deles, o
autorizado deverá apresentar it Secretaria da Agnicultura urn
tório circunstanciado de perfis geolOgicos e planfa, emmi fain a cópia,
onde sejam indicados corn exatidSo os cortes qua Sc tiouverern
feito no terreno, o mitxinio do profundidade qua houv.reui atin
gido ØS trabaihos de pesquisa, a inclinacSo a direciio do viciro ou
depósito que se houver descoberto, reserva apDoximada (10 mesmo,
hem Como outros esclarecirnentos que Sc tornaremu netssarios Para
o reconhecimento e apreciacito da jazida;

VII -- Dos minérios extraidos, o autorizado sOmente poderá
atilizar-se, para animlises a ensaios industriais, de quantidodes que
n50 excedani a dez (10) tonelads, fla conforiiiidade do disposto
na tabela constante do artigo 3.' do decreto n. 585, de 14 de
janeiro de 1936, so podendo dispor do mais, depois de iniciada a
lavra;

VIII - Ficam ressalvados os interêsses de terceii'os, ressar-
cindo o autorizado danos e prejuiz's que ocasionar a quem de di-
reito, nito respondendo o Govêrno pelas limimitaçOes qua 1iossam so

brevir ao titulo, da oposiçito dos d j tos direitos.

Art. 2.° Esta autorizacito será coisiderada abandonada,
para efeito do paritgrafo dnico do artigo 27 do COdigo (IC Minas,

nas seguintes condicöes:

I - Se o autorizado nito iniciar Os trabaihos de pesquisa
dentro dos seis (6) prirneiros mneses, contados da data do registo a
que alude o artigo 4. 1 déste decreto;

II - Se interromper os trabaihos de pesquisa, por igual es-
paço de tempo, salvo motivo de fôrca rnaior, a juizo do Govêrno;

III - Se nito apresentar o piano dos trabaihos (Ic pesquisa
dentro dos trés (3) primeiros mesas do prazo a que se refere 0 n.
I déste artigo;

- Se, findo o prazo da autorizaçito, prazo êsse que nito
excederit de dois (2) anos, contados da data do registro a qua alu-
de a artigo 4.° déste dccreto, semn ter sido renovado. na forma do
artigo 20 do COdigo de Minas, nSo apresentar, dentro do pra/.o de
trinta dias, o relatOnio final, nas condicites especificadas no n. VI
do artigo anterior.

Art. 3.° Se o autorizado infringir o n. II on o n. VII do

artigo 1 . 0 dêste decreto, ou não se subineter its exigéncias da fisca-
lizacito, sent anulada esta autorizacito, flu forma do artigo 28 do
COdigo de Minas.

Art. 4.° 0 titulo	 que alude 0 n. If do artigo 1.0, pagart
de sêlo a quantia de tr' tos mil réis (300000), e sO sent vitlido,
depois de transcrito nu reg'stro competente a cargo da l)ivisito de
Fomento da Producito Mineral, (Ii) Ministénio da Agricullura, como
preceitua o § 1.° do artigo 81 do COdigo de Minas.

Art. 50 Revogam_se as disposiçites em contrtrio.

Paliicio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de janeiro
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pirzheiro da Silva
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DECRETO N. 1.999

Autoriza, a Ii! cia provisório, o cidadäo bras ileiro Hen rique H. Faber-
a pesq;zisor jazida de rninrios de mongones, lena e (LoCi(I-
dos, siluado no lugor denoiniriado "Lam ban", no disinilo, m0
nicipia e comarca de !locos de Caldas, désie Estdo.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que the cnfere o art. 181 da Constituic5o Federal, tendo em 'vista
o decreto-lei federal n. 66, de 14 (Ic dezembro de 1937, que revigora
o decreto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935, e consideranlo que
a jazida mineral, objeto desta autorizaço de pesquisa, pertence aa
dr. Caio Junqueira e outros em conformidade do estatuido no n. I, do
art. 2.°, do citado decreto-lei n. 66, de 14 de dezembro de 1937, P'
ter sido manifestada e registrada na forma do art. 10 do Codigo de
Minas, e considerando que transferiram seus direitos de preferências
2 Henrique H. Faber,

Decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado, a titulo provisório e semprejuizO
dos disposicöes legais que vierern a ser decretadas, o cidadao brasi-
leiro Henrique Fl. Faber a pesquisar jazida de minerios de rnananes,
ferro e associados nurna area de cincoenta (50) hectares de tetrenos
de propriedade ito dr. Caio Junqucira e outros, terrenos esses ioeali
zados no lugar denorninado "Lambari", no distrito, municipio e co-
marca de Poços de Caldas, dêste Estado, mcdiante as seguintcs con-
diçöes:

I - 0 eampo de pesquisa, cuja irea nSo pode exceder -a mar-
cada n6ste artigo, flea situado a inargem direita •do Rio das Aiitas,
na regiSo Campo dc Cima.

II - Otitulo da autorizacão de pesquisa, que será uma via au-
têntica dêste decieto, no forma do 40 do an. 18 do Código de Minas,
será pessoal e sórnente transmissivel nos casos previstos no n. I do
art. 19 do referido Código.

III - Esta autonizaç5o vigorará por dcsis (2) anos, podendo
ser renovada, no conformidade do disposto no art. 20 do Código
dc Minas.

IV - A pesquisa seguirá urn piano preestabelecido, qua erá
organizado pelo autorizado e subinetido a aprovacSo do Govêrno,
ouvido o Scrvico do Produc5o Mineral.

V - 0 Govêrno fiscalizarã a execucão do piano de que trata o
namero anterior, podendo mesmo alterálo para meihor orientação
da marcha dos trabathos.

VI - Na conclusão dos trahaihos de pesquisa, sern prejuizo (Ic
quaisquer informacSes pedidas pelo Govêrno no curse deles, a auto-
rizado deverá apresentar a Secretaria do Agricultura urn relatOrio
circunstanciado acompanhado de perfis geoiógicos e planta, ea tela
e cópia, onde sejam indicados corn exatidilo as cortes que se houver,ern
feito no terreno, o mãximo do profundidade que houverem atiigido
os trabalhos de pesquisa, a inclinaciio e direçSo do vieiro on decj"sito
que se houver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bein carno
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para 0 reconhe-
cimento e apreciac5o do jazida.

VII	 Dos minérios extraidos, e autorizado sómente poderá
utihzar-se, para anâlises e ensaios industriais, ide quantidades que

não excedam a dez (10) toneladas, na conformidade do (lispOsto no
tabela constante do art. 3. 0 do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, so podendo dispor do mais, depois de iniciada a Iavra.

VIII - Ficarn ressalvados os interesses de terceiros, I':,sar-
cindo o autorizado danos e prejuIzos quo ocasionar a quern de do cito,
nSo respondendo o Govérno pelas limitaçöes quc possain sobcvir
ao titulo cia oposiciio dos ditos direito's.

Art. 2.° Esta autorizaçSo será considerada abandonada, pa
ra o efeito do paragrafounico do art. 27 do Código vie Minas, nos
seguintes condicOes:

I - Se o autorizado não iniciar Os trabaihos de pesquisa den-
tro dos seis (6) primeiros meses, contadois da data do registo a que
alude o art. 4.1 dêste decreto.

II - Se interromper os trabaihos de pesquisa, por igual es-
pap de tempo, salvo motivo de fôrca major, a juizo' do Govêrno.

III - Se niio apresentar o piano dos trakihos de pesquisa den-
tro dos três (3) primeiros meses do prazo a que se refere a n. I des-
te artigo.

IV - Se, findo o prazo da a'itorizaçäo, prazo Csse que no ex-
cederá de dois (2) anos, contados da data do registo a que alude

O art. 4,0 dêste decreto, scm ter sido renovado, na forma do art. 20
do Código de Minas, n5o apresentar, dentro do praza de trinta (30)
dias, o relatório final, nas condicöes especificadas no n. VI do ar
tigo anterior.

Art. 3.1 Se o autorizado infringir a n. 11 ou a n. VII do art.
1.0 dCste decreto, ou n5o se submeter As exigéncias da fiscalizaçao,
será anulada esta autonizaçSo, na forma do an. 28 do COd igo de
Minas.

Art. 4.° 0 titulo a que alude o n. II, do' art. 1.0, pagará de
sêlo a quantia de trezentos mil réis (300$000), e so sera vOlido depois
de transcrito no registo competente a cargo da Divisão de Fomento
da Produção Mineral, do Ministério da Agnicuitura, como Iircceitua
o §. 1.0 do art. 81 do Código de Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposiçSes em contrãrio.
PalOcio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 de Janeiro de

1940.
BENEDITO VALADARES RIBESRO
Israel Pinlaeiro do Silva

DECRETO N. 2.000

Autoriza, a lifulo prouisónio, a cidadCo brusileiro José Joaquim Tel..
xeii'o a pesquisar jaz Jo de hetnatila, nlunganes e associados
siluada no bugai' den inado "Fazenda do Muluca", no distrito,
municipio -e comar le Nova Limo, désle Eslado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que the confere o art. 181 do Constituiç5o Federal, tendo ens
vista o decneto-lei federal n. 66, de 14 de (leZemi)ro dc 1937, que re
vigora o decreto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935, c coaside-
rando que a jazida mineral, objeto desta autorizacOo de pesquisa, em-
bora em terras do dorninio particular, pertence a União, em confor-
midade do estatuido na letra "b", do n. II, do art. 2.°, do citado de-
creto-lei, por nao ter sid.o manifestada ao poder pñblico na forma do
-art. 10 do Código de Minas,
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Decreta:

Art. 1." Fica autorizailo, a tItulo provis(>rj) e scm prejuizol
das disposiçocs legais que vierein a ser decretaIas, o cidadSo brasi-
leiro José Joaqui:n Teixeira a pes{JtliSar jazida de hematita, rnanganês
e associados, nurna irea (IC cincoenta (50) hectaras de terrenas (IC
propriedade dc sr. Antonio Goncalves Neto e outros, terrenos esses
localizados no lugar denominado "Fazenda do i'datuca", no distrito,
municIpio e coinarca de Nova Limo, dêste Estado, mediante LS Se-
guintes con dicOes:

I - 0 cainpa de pesquisa, cuja area não pode exceder a mar-
cada néste artigo, fica dentro das seguintes confontaçOes: "comeca
no alto da serra, numa cêrca de arame próxirno a urna porteira, con-
frontando corn a Cia. de Morro Velho, ate o córrego dos Macacos; por
este acima ate sua nascente e desta ate o alto da serra, confrontan-
do ai corn a Prefeitura da Capital, volta 0 esquerda, sempre pelo alta
da serra, ate a porteira onde teve seu principio".

II - 0 tltulo da autorização de pesquisa, que serO uma via
autêntica dêste decreto, na forma do § 40 do art. 18 do COdigo de
Minus, serO pessoal e sOmente transmissivel nos casos previstos no
n. I do art. 19 do referido Código.

III - Esta autorizacSo vigorarO por dois (2) anos, podendo
ser renovada, na conformidade do disposto no art. 20 do Código de
Minas.

IV - A pesquisa seguirO urn piano preestabelecido, que será
organizado pelo autorizado e subinetido 0 aprovacão do Go'vêrno, ou
vido o Servico do Producão Mineral.

V - 0 Govêrno fiscalizarO a execução do piano de que trata a
nOmero anterior, podendo rnesrno altera-lo para meihor orientacão da
marcha dos trabaihos.

VI Na conclusOo dos trabalhs de pesquisa, sern prejuizo do
quaisquer informacOes peilidas polo Governo no curso deles, o auto-
rizado deverá apresentar 0 Secretaria da Agricultura urn reiatório
circunstanciado, acompanhado de perfis geolOgicos e planta, em tela
e cópia, onde sejarn indicados corn exatidOo os cortes que se houve-
rem feito no terreno, o niOximo da pifundidade que houverem atm-
gido os trabaihos de pesquisa, a inclinaçOo e direcão do vieiro on de-

pósito que so houver desccberto, reserva aproximada do rnesmo, bern
como ou[ros esclareciifleiitos que se tornarem necessOrios para o re-
conhcci,inento e apreciacão da jazida.

VII Dos minérios extraidos, o autorizado sOmente poderá
utilizar-se, para anOlises e ensaios industrials, de quantidades que
iOo excedarn a dez (10) toneladas, na conforinidade do disposto na
tabela constante do art. 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de

1936, so podendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra.
VIII - Ficam ressaivados Os interesses de terceiros, ressarcin-

do o autorizado danos e prejuizos qUC ocasionar a quein de direito,
não nespondendo o Govêrno pelas limitaçOes que possam sobrevir ao
titulo, da oposiçao dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorizaçOo serO considerada ahandonada, para
o efeito do paragrafo ñnico do art. 27 do Código de Minas, nas seguin-
tes condicoes:

I - Se o autorizado nOo iniciar os trabaihos de pesquisa den-
tro dos seis (6) prilneiros rneses, contados da' data do registo a quo
elude o art. 4.° dêste decreto.

525 -

II --- Sc interroniper os trabalbos de pesquisa, por igual espu..
ço de tempo, salvo motivo de fOrca maior, a juizo do Govêrno.

III Se näo apresentar o piano dos Irabaihos do pesquisi den-
tro dos trê (3) primeiros meses do prazo a que se refere o n. [ des-
te artigo.

IV - Se, findo o prazo da autorização, prazo Csse que nOo ex
cederO de dais (2) anos contados da data do registo a que alude o
•art. 4.° dCste decreto, sem ter sido renovado, na forma Lo art. 20
'do Código de Minas, nao apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório bnal, nas condiçOes especificadas no n. VI d arti.go
anterior.

Art. 3.° Se o autorizado infringir o n. Ii on o n. VII lu art.
1.0 dêste decreto, on nOo se submeter As exigéncias da fiscalizaçOo,
serO anulada esta autorizaçOo na forma do art. 28 do COdigo de
Minas.

Art. 4.° 0 titulo a que alude o n. II do art. 1.0 pagarO de
sêlo a quantia de trezentos ml! rCis, (300000), e so serO vOlido de-
pois de transcrito no registo competente a cargo da DivisSo do Fo-
mento da ProduçOcs Mineral, do Ministério da Agricultura, coma pre..
ceitua 0 § 1.° do art. 81 do COdigo de Minas.

Art. 5.° Revogam_se as disposiçOes em contrario.

Pa'lOcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de janeiro
de 1940.

BENF.DITO VALADARES Hinamo
Israel Pinheiro da Silva

DECRETO N. 2.001

Autoriza, a litulo provisório, o cidadão brasilefro Valdemur de Alva-
renga Andrade a pesquisar je:zda de Wieit e assoc1ado en) ter-
renos devolutos, siiaados no lugar (lenolninado "Cabcceira do
Ribeirão do Onca", no disirito, municipio e cornarca de Go-
vernador Valadares, désle Eskido.

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuicão
que lhe confere o artigo 181 da Constituiçiio Federal, ten-do em vsta 0
decretolei federal n. 66, de 14 de dezembro de 1937, que revigora
o decreto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935, e considerando
quo a jazida mineral, aibjeto desta autorização de pesquisa, pertenc
a êste Estado. em conformidade do estatuido na letra "a", do n. II, do
art. 2.°, do citado decreto..lei (primeira parte), por so achar em ter-
ras do seu dorninlo privado,

Decreta:

Art. 1.0 Fica au' Lado, a tltuio provisOrio, e sern prjulzo
das disposiçoes legais que vcrem a ser decretadas, o cidad5 0 brasi-
leiro Valdemar de Alvarenga Andrade a pesquisar jazida dc mica e
associados numa area de trinta e oito hectares e setenta e dois ares
(38.72ha), do terrenios devolutos, situados no lugar denominado "Ca-
beceira do RibeirSo do Onca", no distrito, municipio e coinarca de
Governador Valadares, dCste Estado, mediante as seguintes condicoes:

I - 0 campo dc pesquisa, cuja area nao pode exceder a mar-
cada nêste artigo, confronta corn terrenos pertencentes aos srs. José
Emidmo de So4uza, Fazenda do Jacó e do autori2ado.

Salome I;
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II - 0 titulo da autorizacão de pesquisa, que será urna via an-

têntica dêste decreto, na forma do § 4.° do art. 18 do Codigo de M-
nas, será pessoal e sômente transrnissIvel nos casos previstos no U.
1(10 art. 19 do referido Código.

111 - Esta autorização vigorarâ por dois (2) anos, podenclo ser

renovada, na conformidade do disposto no art. 20 do Codigo de

Minas.
IV - A pesquisa seguirá urn piano preestabelecido que sera or-

ganizado pelo autorizado e submetido a aprovação do Govêrno, ouvi-
do o Serviço (1a Produco Mineral.

V - 0 Govêrno fiscaiizarã a execucão do piano de que trata
nümero anterior, podendo mesmo alterá-lo para meihor orieuacão

da marcha dos trabaihos.
VI - Na conclusSo dos trabaihos de pesquisas, sem prejuizo

de quaisquer informaçOes pedidas peio Govêrno no curso deles, 0
autorizado deverá apresentar a Secretaria da Agricultura urn relttóric
circunstanciado, acompanhado de perfis geoiógicos e planta, iem teia
e cópia, •onde sejarn indicados coin exatidão Os cortes que se houve-
rem feito no terreno, o máximo da' profundidade que houvereni tin
gido os trabaihos de pesquisa, a inclinação e direcão do vieiro ou
depósito que se houver descoberto, reserva aproximada do rnesrno,
bern como outros esciarecimentos que se tornarem necessãrios para
o reconheeimento e apreciacão da jazida.

VII - Das substãncias extraidas, 0 autorizado sômente pode-
rá utiiizar-se, para análises e ensáios industriai.s, de quantidades que
nao excedam a cinco (5) toneladas, na conformidade do disposto na
tahela constante do art. 3.' do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, so podendo dispo'r do •mais, depois de iniciada a lavra.

VIII - Ficsm ressalvados os interesses de terceiros, ressarcin-
do o autorizado danos e prejuIzos que ocasionar a quem de direito,
nao respondendiy o Govêrno pelas iimitaçöes que possam sobrevir ao
Iltulo, da oposição dos duos direitos.

Art. 2.° Esta autorização será considerada abandonada, pa-
ra o efeito do parágrafo Onico do art. 27 do Código de Mina, nas
seguintes condiçOes:

I - Se o autorizado nao iniciar Os trabaihos dc pesquisa dcn
tro dos seis (6) prim.eiros meses, contados da data do registo a quo
alude 0 art. 4.' dêste decreto.

II - Se interromper os trabaihos de pesquisa, por igual es-
paco de tempo, salvo motivo de fôrça major, a juizo do Govêrno.

III - Se nao apresentar o piano dos trabaihos de pescruisa
dentro dos três (3) prirneiros meses do prazo a que se reere o r.. I
deste artigo.

IV - Se, findo4 o prazo da autorizacão, prazo êsse que na() cx-
cederá de dois (2) anos contados da data do registo a que aiude o
art. 4.° dêste decreto, scm ter sido renovado, no forma do art. 20 do
Código de Minas, niio apresentar dentro do prazo de trinta (30) dias,
o rclatório finai, nas condicOes especificadas no n. VI do artigo an-
terior.

Art. 3.0 Se o autorizado infringir o n. II on o n. 'VII do art.
1.0 dêste decreto, on não se submeter as exigências da fiscaiizaçSo,
será anulada esta autorizacão, na forma do art. 28 do Código de
Minas.

Art. 4.' 0 titulo a que aiude o n. II do art. 1. 0 pagará de
sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000), e sO será vOlido de-
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pois de transcrito no registo competente a cargo da Diviso de Fo.-
menlo da ProduçSo Mineral, do Ministério da Agricultura, corn ,,) pre.
ceitua o § 1.0 do art. 81 do COdigo de Minas.

Art. 5.° Revogain_se as disposiçOes em contrãrio.

Palácio da Liberth;de, em Belo Horizonte, nos 18 de Janeiro
de 1940.

BENEDJI'o VALADARES BIBEmO
Israel l'inheiro cia Silva

DECRETO N. 2.002

Auloriza, a tilulo provisório, o cidadão brasileiro Elbeil Pirnenla a
pesquisar jazida de mica e associwios em lerrenos devolutos
situados a margein esquerda do Rio Suiubi,,r. locauizados no
lugar denorniiiado 'Go queiro" ou "Géu", disirilo de Agua
Boa, Inuriicipio de Capelim'ia, conrarca de Minus Novas. désLe
Eskido.

0 Governador do Estado de Minas Gerais. usando da
atribuicão que Ihe confere o art. 181 da Constituicäo Federal, ten-
do em vista o decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezembro at 1937,
que revigora o decreto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935, e
considerando que a jazida mineral, objeto desta autoiizaçiio de pes-
quisa, pertence a êste Estado, em conformidade do eslatuido na letra
"a", do n. II, do art. 2.°, do citado decreto-lei (priineira parte)
pot se achar em terrenos 'do seu doininio privado.

Decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado, a tituio provisOrio e sem prejuizo
das disposiçOes legais qUe vierem a ser decretadas, 0 cidadão brasi-
leiro Elbert Pimenta, a pesquisar jazida de mica e associados nunia
Area de cincoenta (50) liectares tie lerrenos devolutos situados a
Inargern esquerda do Rio Surubirn, localizados no lugar denorninado
"Coqueiro", -on "Céu", distrito de Agua Boa, municipio de Capeli-
nha, cornarca de Minas Novas, dCste Estado, mediante as seguintes
coridicoes:

I - 0 titulo da autorização dc pesquisa, qua serO uma via
autêntica dêste decreto, na forma do parOgrafo 4.' do artigo 18 do
Código de Minas, serii pessoai e sôrnente tiansmissivej abs casos pre-
vistos no n. I do art. 19 do referido Código.

II - Esta autoriz' lo vigorará por dois (2) anos, podendo
ser renovada, na conto' dude do disposto no artigo 20 do COdigo
de Minus, e o campo 1iesquisa é o indicado neste artigo, flão p0-
dendo exceder a Area no nesrno marcada.

III - A pesquisa seguirá urn piano preestabelecido, qua sera
organizado palo autorizado e submetido a aprovacOo do Governo,
ouvido o Serviço da Produç5o Mineral.

IV - 0 Govêrno fiscalizará a execuc5o do piano de que trata
o nümero anterior, podendo niesmo alterã-lo, para nieihor orienta-
cao da marcha dos trabaihos.

V - Na conclusSo dos trabalhos de pesquisa, scm prejuizo de
quaisquer informaçoes pedidas pelo Govêrno rit curso dales, o au-



- 528 -

torizado deveré apresentar ii Secretaria da Agricultura urn relatório
circuflStaflcia(lO, acompanhadO de perfis geologicos e plantas, em
tela e cópia onde sejam indicados corn exatidao os cortes que Se
houverem feito no terreno, o mãximo da profundidade que houve-
rem atingido os trabaihos de pesquisa, a inciinacão e direcao do
vieiro ou dcpósito que se houver descoberto, reserva aproximada do
mesmo, bern comb outros esciarecinientos que se tornarem necessá-
rios para o reconhecimento e apreciacão da jazida.

VI - Das substâncias extraidas, o autorizado somente poderá
utilizar-se para anáiises e ensaios industrials, de quantidades que
nSo excedarn a cinco (5) toneladas, na conformidade do disposto na
tahela eanstante do art. 3.° do decreto •n. 585, de 14 dc janeiro de
1936, so podendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra.

VII - Ficam ressalvados os interesses de terceiros, ressarcin-

do o autorizado danos e prejuizos que ocasionar a quem de direito,
não respondendo o Govêrno pelas iimitaçöes que possam sobrevir ao

tItulo, da oposic5o dos ditos direitos.

Art. 2. 1 Esta autorizacSo será considerada abandonada, para

O efeito do pargrafo dnico do art. 27 do Código de Minas, nas se-

guintes condiçOes:

I - Se o autorizado nAo iniciar os trabaihos de pesquisa den-
tro dos seis (6) primeiros meses, contados da data do registro a

que se refere o artigo 40 dêste decreto.

II	 Se interromper os trabaihos de pesquisa, por igual es-
paço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a juIzo do Govêrno.

III - Se nSo apresentar o piano dos trabaihos de pesquisa
dentro dos três (3) primeiros meses do prazo a que se refere 0 fl.
I dêste artigo.

IV - Se, findo o prazo da autorização, iprazo êsse qiie nSo
excederá de dois (2) anos, contados da data do registro, a que alu-
de o artigo 40 dêste decreto, scm ter sido renovado na forma do
art. 20 do Código de Minas, não apresentar, dentro do prazo de
trinta (30) dias, o reiatrio final, nas condiçoes :cspecificadas no n.
V do artigo anterior.

Art. 3.° Se •o autorizado infringir o n. I on o n. VI do art.
1 . 0 dêste decreto, on não se submeter as exigências da fiscaiizacSo,
será anulada esta autorizaçiio, na forma do art. 28 do Código de
Minas.

Art. 4.° 0 tituio a que aiude o n. I do art. 1.', pagará dc
selo a quantia de quinhentos mil riis (500$000), e so será váiido de-
pois de transcrito no registro competente, a cargo do Serviço de Fo-
mento da Produçao Mineral, do Ministério da Agricuitura, como pre-
ceitua o parágrafo 1.0 do artigo 61 do Código de Minas.

Art. 5.' Revogam-se as disposicöes em contrário.

Paiácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de janeiro
de 1940.

BENEDiTO VALADARES RIBEIRO.

Israel P,inheiro da Silva.
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DECRETO N. 2.003

Au(oriza, a tituto provisório, o cidadô.o biasileiro Vicente Ferreira
Batista a pesquisar jazida de mica e associados, siluada no
imóvet denominado "Córrego dos Bolelhos", no distrzto de
Vermeiho Veiho, rnunicIpio e comorca de Raul Soares, désic
Estado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
cao que Ihe confere o artigo 181 da GonstituicSo Federal, 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 con-
siderando que a jazida mineral, objeto desta autorizacão de pesqui-
sa, embora em terras do dorninio particular, pertence a UniSo, em
conformidade do estatuido na letra "b", do n. II, do artigo 2. 0, do
citado decreto-lei, por n5o ter sido manifestada ao poder pübiico na
forma do artigo 10 do COdigo dc Minas,

Decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado, a titulo provisOrio, e scm prejuizo
das disposiçôes legais que vierem a ser decretadas, o cidadão bra-
sileiro Vicente Ferreira Batista a pesquisar jazida dc mica e asso-
ciados numa area de nove hectares e sessenta e oito Ares (9,68ha.),
de terrenos de sua propriedade, situados no imóvel denominado
"Corrego dos Boteihos", tambémn chamado "F'azenda dos !telhos",
no distrito de Vermeiho Veiho, municipio e comarca de Raul Soares,
dêste Estado, mediante as seguintes condiçöes:

I - 0 campo de pesquisa, cuja area nOo pode exceder a mar-
cada neste artigo, confronta corn terrenos pertencentes ao autori-
zado, Larindo Pinto e Carmo Parente;

II - 0 titulo da autorizaç5o de pesquisa, que será uma via
autentica dêste decreto, na forma do parágrafo 4.° do artigo 18 do
Codigo de Minas, será pessoal e somente transmissivel nos casos
previstos no n. I do artigo 19 do referido COdigo;

III - Esta autorizacão vigorará por dois (2) anos, podendo
ser renovada, na conformidade do disposto no artigo 20 do Código
dc Minas;

IV - A pesquisa seguirá urn piano preestabelecido, que será
organizado pelo autorizado e submetido a aprovacâo do Govêrno,
ouvido o Servico da Produção Mineral;

V - 0 Govêrno fiscalizará a execucSo do piano (IC que trata
o •niimero anterior, podendo mesmo alterá-lo para meihor orientação
da marcha dos trabaihos;

VI - Na conclusão dos trabaihos de pesqumsa, scm prejuizo
de quaisquer inforrnact i, pedidas pelo Govêrno no curso deles, o
autorizado deverá apr ntar a Secretaria da Agricultura urn rela-
tOrio circunstanciadr .ompanhado de perfis geológicos e plantas,
em tela e cOpia, onue sjam indicados corn exatidSo os cortes que
se houverern feito no terreno, o máxirno dii profundidade que hou-
verem atingido os trabaihos de pesquisa, a inciinaçäo e direcao do
vieiro on depósito que se houver descoberto, reserva aproximada
do mesmo, Bern como outros esciarecimentos que se tornarem ne-
cessários para o reconhecimento e apreciacSo da jazida;

VII - Das substãncias extraidas, o autorizado somente pode-
rá utiiizar-se, para anáiises e ensáios industriais, de quantidades que
nao excedam a cinco (5) toneladas, na conformidade do disposto
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na tabela constante do artigo 30 do decreto n. 585, de 14 de janet-
ro de 1936, so podendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VIII - Ficam ressalvadOS Os interesseS de terceiros, ressar-
cindo o autorizado danos e prejuizOS que ocasionar a quem de di-
reito, nSo respondendo o Govêrno pelas iimitacöes que possam so-
brevir ao titulo, da oposicSo dos ditos direitos.

Art. 2.° Esta autorizacilo será considerada abandonada, para
o efeito do parãgrafo Onico do artigo 27 do Código de Minas, nas

seguintes condicöes:
I - Se o autorizado não iniciar os trabaihos de pesquisa

dentro dos seis (6) primeiroS meses, contados da data do registo a

qué alude o artigo 4•0 dêste decreto;
II - Se interromper os trabaihos de pesquisa, por i gual espa-

ço de tempo, salvo motivo de fôrca major, a juizo do Govêrno;
III - Se não apresental' o piano dos trabaihos de pesquisa

dentro dos três (3) primeiros rneses do prazo a que se refere o n.

I dêste artigo;
IV - Se, undo o prazo da autorizacãO, prazo êsse que não

excederá de dois (2) anos, contados da data do registO a que alude

o artigo 4. 1 dêste decreto, sem ter sido renovado, na forma do artigo
20 do Codigo de Minas, não apresentar, dentro do prazo de triiita
(30) dias, o relatório final, nas condicöes especificadas no n. VI do

artigo anterior.
Art. .° Se o autorizado não infringir o n. II on o n. VII, do

artigo 1 .° dêste decreto, ou nüo se submeter as exigências da fis-
calização, será anulada e.sta autorizacAo, na forma do artigo 28 do

Codigo de Minas.
Art. 4.° 0 litulo a que alude o n. II do artigo 1.°, pagará

de sêlo a quantia de duzentos mil réis (200$000), e sO será válido

"nois de transcrito no registo competerte a cargo da DivisSo (IC

Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, como

preceitua o parágrafo 1.° do artigo 81 do COdigo de Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposiçöes em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de janeiro

de 1940.
I3ENEDITO VALADARES RIBEIRO.

Israel Pinheiro dz Silva.

DECRETO N. 2.004

Autoriza, a lilulo provisório, o cidaddo brastleiro Clénlo Martins
Lirna, a J)esquisar jazida de mica e associados em terrenos de-
volutos SIIUOdOS enlre o "Córrego Monjolo", "Corregozinho
e a "Serra da Irihazinha", municipio e comarca de Governa-
dor Valadares, désle Estado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ç5o que ihe confere o artigo 181 da Constituição Federal, tendo em
'vista o decreto-lei federal n. 66, de 14 de dezernbro de 1937, que
revigora o decreto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935, e con-
siderando que a jazida mineral, objeto desta autorizaçSo de pesqui-
sa, pertence a êste Estado, em conformidade do etatuIdo na letra
"a", do n. II, do art. 2. 1, do citado decreto-lei (primeira parte),
por se achar em terras de seu dominio privado,
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Decreta:
Art. 1.0 

Fica autorizado, a titulo provisOrio, e scm prejuizo
Jas disposicoes legais que vierem a ser decretadas, o cidadão brasi-
leiro Clênio Martins Lima a pesquisar jazida de mica e associados
nurna area de cincoenta (50) hectares de terrenos devolutos, area
essa localizada entre o "COrrego Moiijolo", "Corregozinho" e a "Ser-
ra cia Jnhazinha", no lnunicipio e coinarca de Governador Valadares,
dêste Estado, n1ediante as seguintes condicOes:

I - 0 titulo cia autorizacao de pesquisa, que será uma via
auténtica déste decreto, na forma do parágrafo 4.° do artigo 18 do
COdigo de Minas, será pessoal e solnente transznissiyel nos casos
previstos no n. I do artigo 19, do referido Código.

II - Esta autorizaçao vigorará por dois (2) anos, podendo
sex' renovada, na conforiiijciade do dlsposto no artigo 20 do COdigo
de Minas, e o campo cia pesquisa é ø indicado neste artigo, não po-
dendo exceder a area no meslilo marcada

Ill - A pesquisa seguirá urn piano preestabelecido que será
organizado pelo autorizado e submetido a ap rova(;5o do Govérno, ou-vido o Servico da Prociuçao Mineral.

IV - o Govêrno flscaiizará a 'execucao do piano de que trata
o nümero anterior, podendo mesnio alterá-lo, Para nieihor 

orienta-cáo da marcha dos trabaihos

V - Na conclusSo dos trabaihos de pesquisa, sem 
prejuizode quaisquer outras inforinacöes pedidas pelo Govérno no curso

deles, o autorizado deverá apresdntar a Sccretarj da 
Agricuituj'urn relat6ri0 cir

cunsljnciado acompanhado de perfis geologicos eplanta, em t'eia e cópia, onde sejani indicados coin exatidão us cortes
que se houverern feito no terreno, o maxim 0 da profundidade quehouverem atingido os trabaihos de pesquisa, a iiiclinaçao e direção
do vieiro ou dep6sit0

 que se houver descoberto, reserva aproxjrnada do mesmo, bern como outros 
esciarccjmeii tos que se tornaremnecessárjos Para o reconhccjmento e aprcciacao da jazida.

VI Das substOncjas extraidas, o autorizado somente poderá
utilizar-se, Para análises e ensaios industrjais, de 

quantjdde5 quenao excedam a cinco (5) toneladas, na Confoinhidade do disposto na

tabeia constante do art. 3.° do decreto n. 585, de 14 de janeiro de
1936, so podendo dispor do 'nais, depois de iuiciada a iavra.

VII Ficani ressal yados os interésses de terceiros, ressar-cindo o autorjzado danos e prejuizos que ocasionar a quein de di-
reito, não respondendo o GovOrno pelas limilacoes que possam so-
brevir ao titulo, cia oposicSo dos ditos direitos.

Art. 2. 1 Esta autorizacão será considerada abandonaula, para
o efeito do parSgrafo 1' iico do art. 27 do COdigo de Minas, nas se-
guintes condicOes:

I - Se o aute .do náo iniciar os trabaihos de pesquisa den-
tro dos scis (6) pneiros nxeses, contados da data do registro a
que alude o artigo 4.° dêste decreto.

II - Se interromper os trabaihos (le Pesquisa, por igual es-
paço de tempo, salvo rnotivo de fôrça maior, a juizo do Govêrno.

III -- Se nSo apresenlar o piano dos trabaihos de pesquisa
dentro dos três (3) prinleiros meses do prazo a que se refere o n.
I dêste artigo.	 -

IV - Se, findo o prazo da autorizaçáo, prazo êsse que nao
excederá de dois (2) anos, contados da data do registro a que alude
o artigo 4.' Uste decreto sem ter sido renovado, na forma do artigo
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20 do Codigo de Minas, não 'apresentar, dentro do prazo de trinta
(30) dias, o relatOrio final, nas condicöes especificadas no n. V. do
artigo anterior.

Art. 3. Se o autorizado infrigir o n. I on o n. VI do art.
1.0 déste decreto, ou nSo se submeter as exigências da fiscalizacão,
será anulada esta autorizacão, na forma do artigo 28 do Código de
Minas.

Art. 4.° 0 titulo a que alude o n. I do artigo 1.°, pagará de
sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000), e so será válido
depois de transcrito no registro competente, a cargo do Servico de
Fomento da Producão Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preeitua o parágrafo 1.° do art. 81 do Codigo de Minas.

Art. 5.° Revogam-se as disposiçöes em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de janeiro
de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIR0.
Israel Pinheiro da Silva.

DECRETO N. 2.005

Auloriza, a titulo prcwisório, o cidadão brasileiro Leonardo Cristfno
a pesquisar jazida de mica e associados em terrenos devolutos,
siluados no lugar derioininado "Carrapato", distrilo de Bre-
jaubinha, municipio e comarca de Governadr Vakidures, des-
Ic Estado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
cão que ihe confere •o art. 181 da Constituiçao Federal, tendo em
vista o decreto-iei federal n. 66, de 14 de dezembro de 1937, que
revigora o decreto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935, e con-
siderando que a jazida mineral, objeto desta autorizacão de pesqui-
sa pertence a êste Estado, em conformidade do estatuldo na letra
"a", do n. II, do art. 2 . 0, 'do citado decreto-lej (primeira parte),
por se achar em terras do seu domInio privado,

Decreta:
Art. 1. 1 Fica autorizado, a titulo provisório e sem prejuizo

das disposicöes legais que vierem a ser decretadas, o cidadão brasi-
leiro Leonardo Cristino, a pesquisar jazida de mica e associados, nu-
ma area de cincoenta (50) hectares de terrenos devolutos, situados no
lugar denominado "Carrapato", no distrito de Brejaubinha, munici-
pio e cornarca de Governador Valadares, dêste Estado, mediante as
eguintes condicöes:

I - 0 campo de pesquisa, cuja area não pode exceder a mar-
fica dentro 'dos seguintes limites e confrontaçOes:

"ao norte, oste, sul e leste, respectivamente, com terrenos perten-
centes ii vulva Maria Dorningos de Oliveira, João Gomes e José Pe-
reira Evangelista.

II - 0 titulo da autorizacão de pesquisa, que será u'ana via
autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo 4.' do art. 18 do
Código de Minas, seré pessoal e somente transrnissivel nos casos
previstos no n. I do art. 19 do referido Codigo.

III - Esta autorização vigorará por dois (2) anos, podendo
ser renovada, na conformidade do disposto no art. 20 do Cothgo de
Minas.
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IV A pesquisa seguira urn piano preestabelecido, que serâ
organizado pelo autorizado e submetido a aprovacao do govêrno,
ouvido o Serviço da Producão Mineral.

V - 0 govêrno fiscalizará a execução do piano de que trata
o ntimero anterior, podendo mesmo aiterá-lo para meihor orienta-
cão da marcha dos trabalhos.

VI - Na conclusSo dos trabalhos de pesquisa, scm prejuizo
de quaisquer informaçOes, pedidas pelo govêrno no curso deles, o
autorizado deverá apresentar ii Secretaria da Agricultura urn rela-
Iório circunstanciado, acomj)anhado de perfis gcológicos e planta,
em tela e cOpia, onde sejam indicados com iexatidfio os cones que
se houverem feito no terreno, o mixirno da profundidade que liou-
verem atingido os trabalhos de pesquisa, a inclinaçSo e direção do
vieiro ou depósito que se houver descoberto, reserva aproximada do
mesmo, bern corno outros esciarecirnentos que se lornarern necessá-
rios para o reconhecimento e apreciaçäo da jazida.

VII - Da mica extraida, o autorizado sñrnente poderá utili-
zar-se, para análises e ensãios 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, so podendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra.

VIII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros, ressar-
cindo 0 autorizado danos e prejuizos que ocasionar a quern de di-
reito, nao respondendo o Govérno pelas liniitacoes que possam so-
brevir ao tItulo, da oposição dos ditos direitos.

Art. 2.' Esta autorizacSo será considerada abandonada, para
o efeito do parágrafo ünico do art. 27 do Código de Mina, nas Se-
guintes con dicSes:

I - Se o autorizado nSo iniciar os trabaihos de pesquisa den-
tro dos seis (6) primeiros meses, contados da data do registro a
que alude o art. Co dêste decreto;

II - se interroniper os trabalhos de pesquisa, por igual es-
paco de tempo, salvo inotivo de fôrça major, a juizo do Govérno;

III - Se nSo apresentar o piano dos trabaihos de pesquisa
dentro dos três (3) prillleiros meses do prazo a que se refere o n.
I dêste artigo;

IV - Se, findo o prazo da autorizaçño, prazo êssc que flão
excederá de dois (2) anos, contados da data do registro a que alude
o art. 4.° deste decreto, scm ter sido renovado na forma do art. 20
do Código de Minus, nSo presentar dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatOrio final, coiidicóes especificadas no ii. 'VI do ar-
tigo anterior.

Art. 3.' Se o autorizado infringir o n. II ou o n. VII do
art. 1.0 dêste decreto, ou nSo se submeter as exigências da fisca-
iizaçSo, será anulada esta autorizaçSo, na forma do art. 28 do Có-
digo de Minas.

Art. 4.° 0 titulo a que alude o n. II do art. 1.',, pagara de
sêlo a quantia de quinhentos mil réis (500$000), e sO sera váiido
depois de transcrito no registro competente a cargo da DivisSo de
F'omento da Producao Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o parágrafo 1.0 do art. 81 do Código de Minas.
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Art, 5. Revogam-Se as disposicöes em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de janeiro

de 1940.
BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Piiilzeiro du Silva

DECRETO N. 2.006

AuloriZtl, a titillo provisório, o cidadão brasileiro Orestes de Paiva
a pesquisar jazida de mica e associados em lerrenos devolubos,
siluados no lugar dexiominado "Cubeceira de São Domingos",
no municIpiO e comarca de Goverrzador Valadares, désic Es-
lado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
cão que The confere o art. 181 da Constituicão 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 disposicöeS legais que vierem a ser decretadas, o cidadão bra-
sileiro Orestes de Paiva a pesquisar jazida de mica e associados,
numa area de cincoenta (50) hectares de terrenos devolutos, ocupados
pelo sr. José Emldio, terrenOs esses situados no lugar denominado
"Cabeceira de São Domingos", no inunicipio e comarca de Gover-
nador Valadares, dête Estado confrontando ao norte, sul, nascente
e poente, respectivamente, coin terrenos pertencentes aos srs. Cle-
mente Faria, Barnabé Goncalves, Sebastião Sabino e Santos Nogueira

& Cia., mediante as seguintes condicoes:
1 - 0 titulo de autorização de pesquisa que serè uma via

autêntica dêste decreto, flu forma do § 40 do art. 18 do Código de
Minas, será pessoal e sômente transmissivel nos caso.s previstos no

a. I do art. 19 do referido Código;
II - Esta autorizacão vigorará por dois (2) anos, podendo

ser renovada, na conformidade do disposto no art. 20 do Codigo de
Minas, e o campo da pesquisa é o indicado neste artigo, não poden-

do exceder a area no mesmo marcada;
III - A pesquisa seguirá urn piano preestabelecido, que será

organizado pela autoridade e submetido it aprovacão do Gov6rno0

ouvido o Servico da ProducSo Mineral;
IV - 0 Govêrno fiscalizará a execnção do piano de que trata

o námero anterior, podendo mesmo alterá-lo para meihor orienta-

cão da marcia dos trabaihos;
V - Na conclusão dos trabaihos de pesquisa, sem prejuizo

de qualsquer informacöes, pedidas pelo Govêrno no curso deles, o
autorizado deverá apresentar a Secretaria da Agricultura urn rela-
torlo circunstanciado, acompanhado de perfis geolOgicos e planta,
em tela e cópia, onde sejam indicados coin os cortes que
se houverern feito no terreno, o máxirno da profundidade que hoii-
verem atingido os trabaihos de pesquisa, a inclinacSo e direcão do
vieiro ou deposito que se houver descoberto, reserva aproximada do
mesmo, hem coino outros esciarecimentos que se tornarem neceSsá-
tios para o reconheci.mento e apreciação da jazida;
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VI Das substncias extraidas, o autorizado sbmente pode-
rá utilizar-se, para análises e ensélos industrials, de quantidades
que nSo excedarn a cinco (5) toneladas, na conformidade do dis-
posto na tabela constante do art. 3.° do decreto n. 585, de 14 de
janeiro de 1936, so podendo dispor do mais, depois de iniciada a

lavra;
VII - Ficam ressalvados os interêsses de terceiros, ressar-

cindo o atitorizado danos e prejuizos que ocasionar a quern de di-
reito, não respondendo o Govêrno pelas limitaçöes que possam so-
brevir ao tItulo, da OOS1C5O (Jos duos direitos.

Art. 2.' Esta autorizaç5o será considerada abandonada, para
o efeito do parágrafo iinico do art. 27 do COdigo de Minas, nas se-
guintes eondicSes:

I - Se o autorizado nao iniciar os trahaihos de pesquisa den-
tro dos seis (6) prirneiros meses, contados da data do registro a
que alude o art. 4.° dêste decreto;

TI	 Se interrornper Os trahaihos de pesquisa, por igual es-
paço de tempo, salvo motivo de fôrca maior, a jufzo do Govêrno;

ITT Se nSo apresentar o piano dos trabaihos de pesquisa
dentro dos três (3) primeiros •meses do prazo a que se refere o n.
I dêste artigo;

IV - Se, findo o prazo da autorizaço, prazo êsse que não
excedera de dois (2) anos, contados da data do registro a que alude
n art. 4.' dêste decreto, scm ter sido renovado, na forma do art.
20 do COdigo de Minas, não apresentar, dentro do prazo de trinta
(30) dias, o relatório final, nas condiçôes especificadas no n. V do
artigo anterior.

Art. 3.' Se o autorizado Infringir o n. I oq o n. VI do art.
1.0 dêste decreto, on nSo se submeter as exigências da fiscalizacao,
será anulada esta autorizacSo, na forma do art. 28 do lC6digo de
Minus.

Art. 4. 0 titulo a que alude o n. I do art. 1.', pagara de
selo a quantia de quinhentos mil réis (500$000), e sO será válido
depois de transcrito no registro competente a cargo do Servico de
Fomento da ProduçSo Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o § 1.° do art. 81 do COdigo de Minas.

Art. 5. Revogam-se as disposiçoes em contrãrio.

1940 Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de janeiro de

BENEIMTO VALADARES RinEmo
Israel Pinhefre da Silva

CRET0 N. 2.007

Declara sem efeito o decreto ii. 1.571, de 21 de novembro de 1938

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que Ihe confere o artigo 181 (Ia Constituição Federal, tendo em
vista o decreto-lei federal n. 66, (Ic 14 (Ic dezembro de 1937, que
revigora o decreto federal n. 371, de 8 de outubro de 1935, e con-
siderando que Agostinho Bossi, autorizado pelo decreto n. 1.571,
de 21 de novembro de 1938, a pesquisar jazida de cristal em terre-
nos devolutos situados no lugar denominado "COrrego Vermeiho", no
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distrito de Cristais (atualmente Cristalina), municipiO de Santa Ma-
ria do SuassuI, cornarca de Peçanha, dêste Estado, desistiu da pes-
quisa em requerimento datado de 9 de dezembro de 1939,

Decreta:
Art. 1 . 0 Fica scm efeito o decreto n. 1.571, de 21 de no-

vembro de 1938, que autorizou a Agostinho Bossi a pesquisar jazi-
da de cristal em terrenos devolutos shuados no lugar denominado
"Córrego Vermelho",, distrito de Cristais (atualmente Cristalina), mu-
nicipio de Santa Maria do Suassul, comarca de Peçan'ha, dêste Es-

tado.
Art. 2.' Este decreto entrará em vigor na data da sua Pu-

blicação.
Palácio da Liherdade, em Belo Horizonte aos 24 de janeiro

de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEIRO
Israel Pinheiro do Silva

DECRETO N. 2.008

Autoriza, a titulo provisóriO, a cidadt brasileira Marieta BarreiroS
CurlomanulO a pesquisar a jazida de mica, pedras coradas e
associados, situada no Fazenda Industrial "Stela", distrito e
municipio de Conselheiro Pena, comarCa de Governador Va-
ladares, déste Estado.
0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-

çào que lhe confere o art. 181 da ConstituicãO Federal, 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 con-
siderando que a jazida mineral, objeto desta autorizacão de pesqui-
sa, embora em terras do dominio particular, pertence a Uniäo, em

coriformidade do estatüido na letra "b" do n. II, do art. 2.', do ci-
tado decreto-lei, por não ter sido manifestada ao poder piiblico na

forma do artigo 10 do Codigo de Minas,
Decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada,, a titulo provisóriO e sem prejuizo
das disposiçSes legais que vierem a ser decretadas, a cidadã bra-
sileira Marieta Barreiros Carlomanho, a pesguisar jazida de mica,
pedras coradas e associados, numa area de cincoenta (50) hectares

de terrenos dc propriedade do Sr. José Carlomanho, terrenos esses

localizados na Fazenda Industrial "Stela", a margem esquerda do Rio

Doce, no distrito e municipio de Conseiheiro Pena comarca de Go-
vernador Valadares, dêste Estado, confrontando corn terrenos perten-
centes aos srs. Gregório Pereira Dias, Ernesto Kietenhofer, Olinto
Henriques, mediante as seguintes condiçöes:

I - 0 titulo da autoriacäo de pesquisa que será uma via
autêntica dêste decreto, na forma do parágrafo 4.° do artigo 18 do
Código de Minas, será pessoal e sOmente transmissivel nos casos pre-

vistos no n. I do artigo 19 do referido Código;

II - Esta autorizacSo vigorará por dois (2) anos, podendo
See renovada, na conformidade do disposto no artigo 20 do Código
de Minas, e o campo da pesquisa é o indicado neste artigO, não pa-

dendo exceder a area no mesmo marcada;
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III - A pesquisa seguirá urn piano preestabelecido, que será
organizado pelo autorizado e submetido a aprovaçSo do Govêrno,
ouvido o Serviço da Producão Mineral;

IV - 0 Govêrno fiscalizará a execução do piano de que trata
o nñmero anterior, podendo mesmo alterá-lo, Para melhor orienta-
cão da marcha dos trabaihos;

V - Na conclusão dos trabaihos de pesquisa, scm prejuIzo de
quaisquer informacöcs pedidas pelo Govêrno no eurso deles, a au-
torizada deverá apresentar a Secretaria da Agricultura urn relatório
circunstanciado, acompanhado de perfis geológicos e planta, em tela
e cópia, onde sejam indicados corn exatidSo os cortes que se houve-
rem feito no terreno, o máximo da profundidade que houverem atm-
gido Os trabaihos dc pesquisa, a inclinacão e direcão do vieiro ou
depósito que se houver descoberto, reserva aproximada do mesmo,
hem como outros esciarecimentos que se tornarem necessários Para
o reconhecimento e apreciacão da jazida;

VI - Das substâncias extraldas a atorizada sômente poderá
utrlizar-se,, Para análises e ensai3s industriais, de quantidades que
nao 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, so podendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra;

VII Ficam ressalvados os interêsses de terceiros, ressar-

cindo a autorizada danos C prejuizos que ocasionar a quem de di-
reito, nao respondendo o Govêrno Pelas iimitacoes que possam so-
brevir ao tItulo, da oposicão dos duos direitos.

Art. 2..' Esta autorizacão será considerada ahandonada, Para
o efeito do parágrafo iinico do artigo 27 do Código de Minas, nas

se.guintes condiçöes:

I - Se a autorizada nSo iniciar os trabalhos de pesquisa den-
tro dos seis (6) primeiros meses, contados da data do registro a que

alude o artigo 40 dêste decreto;

II - Se interromper os trabaihos de pesquisa, por igual es-
paco de tempo, salvo motivo de f'ôrça maior, a juIzo do Governo;

III - Se não apresentar o Plano dos trabaihos de pesquisa den-
tro dos três (3) primeiros meses do prazo a que se refere o n. I

dêste artigo;

IV - Se,, findo o prazo da autorizaçiio, prazo êsse que não
excederá de dois (2) anos, contados da data do registro a que alude

o artigo 4.1 dêste decreto, scm ter sido renovado, na forma do artigo
20 do Codigo de Minas, n apresentar, dentro do prazo de trinta (30)
dias, o relatório final,, r condicSes especificadas no n. V do artigo
anterior;

Art. 4.0 Se a anto"izada infringir o n. I on o n. VI do artigo

1.0 dêste decreto, ou nao se submeter as exigências da fiscalizacão,
sera anulada esta autorizacão, na forma do artigo 28 do Código de
Minas.

Art. 4.° 0 titulo a que alude o n. 1 (10 artigo 1 . 0, pagará

de sêlo a quantia de trezentos mil réis (300$000), e so será válido
depois de transcrito no registro competente,, a cargo da Divisäo de
Fomento da Producao Mineral, do Ministério da Agricultura, como
preceitua o parâgrafo 1.' do artigo 81 do Código de Minas.

0
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Art. 5.° Revogam-se as disposicOes em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de janeir
de 1940.

BENEDITO VALADATIES RIBEmo
Israel Piitheiro da Silva

DECRETO N. 2.009

4uloriza, a titulo provisório, o cidaNio brasileiro Pedro Rarno g dos
Reis a pesquisar jazidu de mica c associados em lerrenos devo-
lutos, situados nas vertentes do Córreijo denorninado "Man lena",
disirito de Born Jesus do Mantena, municipio de Cons elheiro
Pena, conwirca de Governador Valadares, désle Eslado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui
cão que Ihe confere o artigo 181 da Constituicao Federal, tendo em
vista o decreto-lei federal a. 66, de 14 de dezembro de 1937, que
revigora o decreto federal n. 371, de 8 dc outubro de 1935, e tonsi-
derando que a jazida mineral, objeto desta autorização de pesquisa,
pertence a êste Estado em conformidade dro estatuido na letra "a",,
do n. II, do artigo 2.°, do citado decreto-lei (prirneira pa-rte) por
se achar em terra do seu domInio privado,

Decreta:
Art. 1. Fica autorizado, a titulo provisório e scm prejuho

das disposicöes legais que vierem a ser •decretadas, o cidadão bra
leiro Pedro Ramos dos Reis a pesquisar lazida de mica e assciadu
numa area de cincoenta (50) hectares de terrenos devolutos, ocup-
dos pelo autorizado, terrenos esses localizados nas vertentes d Cór-
rego denominado "Mantena", distrito de Born Jesus do Mantena, mu-
nicipio de Conselheiro Pena, comarca de Governador VaIadare3, des-
te Estado, confrontando ao norte, sul e leste, respectivamente, corn
terrenos pertencentes aos srs. José Ribeiro, José Evaristo e Honó-
rio de ta!, mediante as seguintes condic&es:

I - 0 titulo da autorização de pesquisa, que será uma via au-
têntica deste decreto, na forma do parágrafo 4.* do artigcs 18 do Códi-
go de Minas, será pessoal e sOmente transmissivel nos casos previstos
no n. I do artigo 19, do referido Código.

II - Esta auto'rização vigorará por dois (2) anos, podendo ser
renovada, na conformidade do disposto no artigo 20 do Códio dc
Minas, e o campo da pesquisa é o indicado néste artigo, não pLden-
do exceder a area no mesmo marcada.

III - A pesquisa seguirá urn piano preestabelecido, que será
organizado pelo autorizado e submetidci a aprovacão do Govrno,
ouvido o Serviço da Produção Mineral.

IV - 0 Govêrno fiscalizará a execucão do plano de que trata
o nümero anterior, podendo inesmo alterá-lo para meihor orientacao
da marcha dos trabalhos.

V - Na canclusão dos trahaihos de pesquisa, scm prejuizo de
qualsquer infofmacöes, pedidas pelo Govêrno no curso deles, o autori-
zado deverá apresentar ix Secretaria da Agricultura, urn relatóri.j cir-
cunstancjado, acompanhado de perfis geológicos e planta em [na e
copia, onde sejarn indicados coni exatidäo os cortes que se houvcrem
feito no terreno, o máximo da profundidade que houverern atingido
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Os trabaihos de pesquisa, a inclinacão e direcão do vieiro on dej,ósito
que se hcsuver descoberto, reserva aproximada do mesmo, bern 'omo
outros esciarecimentos que se tornarem necessários para o reconheci-
mento e apreciacão da jazida.

VI - Das substixncias extraidas, o autorizado somente pod-era
utilizar-se, para anixliaes e ensixios industriais, de quantidades que
nao excedam a cinco (5) toneladas, na conorinidadc do disposfo na
tabela constante do artigo 3.° do decreto n. 585, •de 14 de janeiro de
1936, so podendo dispor do mais, depois de iniciada a lavra.

VII - Ficam ressalvados os interesses de terceiros, ressarcin-
do 0 autorizado danos e prejuizos que ocasionar a quem de direito,
nao respondendo o Govêrno pelas lirnitaçöes que possam sobrev r ao
titulo, da oposicão dos ditos direitos.

Art. 2.' Esta autorização serix considera-da abandonada, para
o efeito do parixgrafo dnico do artigo 27 do COdigo de Minas, nas se-
guintes condicöes:

I - Se o autorizado nâo iniciar os trabalhos de pesquisa den-
tro dos seis (6) primeirots meses, contados na data do registro a que
alude o artigo 4.' deste decreto.

II - Se interromper os tr&balhos de pesquisa por igual es
paco de tempo, salvo motivo dc fôrca maior, a julzo do Govérno.

III - Se não apresentar o piano dos trabaihos de pesquisa den-
tro dos tres (3) primeiros meses do prazo a q.ue se refere o n. I des.-
te artigo.

IV - Se, findo o prazo da autorizacao, prazo êsse que não
cederá de dois (2) anos, contados da- data do registro a que alude
o artigo 4.' déste decreto, sem ter sido renovado, na forma do artigo
20 do Código de Minas, não apresentar, dentro' do prazo de Irinta
(30) dias, o reiatório final, nas condiçoes especificadas no n. V do
artigo anterior.

Art. 3.' Se o autorizado infringir o n. I ou o n. VI, do artigo
1.' dêste decreto, ou nao se submeter As exigCncias da fiscalizaçao,
será anula.da esta autorizaçixo, na forma do artigo 28 do Código de
Minas.

Art. 4.' 0 tltulo a que abide o n. I do artigo 1.', pagará de
sélo a -quantia de quinhentos mil réis (500$000), e so sera váii lo de-
pois de transcrito no registro competente a cargo da Divisão de Fo-
mento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, como pre-

j	 ceitua o parixgrafo 1.0 do artigo 81 do Código de Minas.
Art. 5.' Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Palixcio da Liberdade, em Belo Horizonte, a-os 24 de janeiro

de 1939.
BENEDITO VAL RES RIBEmO
Israel Pinhei	 1a Silva

DECRETO N. 2.010

Reconhece o senhor Ralph Cornwallis Stevenson como cónsul peral
de Grd Brelanlia no Rio de Janeiro corn jurisdicdo néste Estado

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o avi
so n. NC l 2923.1 (60) (42), de 19 de marco do corrente ano, do Mi-.
nistério das Relaçoes Exteriores do Brasil, resolve reconhecer o se-
nhor Ralph Cornwallis Stevenson como cOnsul geral da Grã Bretanha

--
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no Rio de Janeiro, corn jurisdicão, nêste Estado, a leste da linhu que
segue o meridian de 47.' (Greenwich) e a oeste desta mesma linha,
no trecho entre os pontos de intersecção corn os rios Grande e Paraiba.

PaJácio da Liberdade, Belo Horizonte, 31 de maio de 1940.

BENEDIJO VALADARES RIBEIRO
Mario Gonçialves de Matos

DECRETO N. 2.011

Estabelece a ordern pela qual os juizes rnurzicipafs dos termos one-
xos da comarca de Oliveira subs! ituem o respectivo juiz de direito.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui.
çãø que the cinfere o artigo 156, letra "b", do decreto-lei a. 667, de
14 de marco do corrente ano, resolve estabelecer a seguinte ordem,
pela qual Os juizes municipais dos termos anexos da comarea de Oli-
veira devem substituir o respectivo juiz de direito:

1.0 Juiz Municipal do têrmo de Claudio;
2.' Juiz Municipal do têrmo de Passa Tempo.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de maio de
1940.

BENImITO VALADARES RIBEmO
Mario Gonçalves de Matos

DEGRETO N. 2.012

Suprime a Escota Normal Of icial de S. Dorningas do Praia

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buicöes resolve supriinir a Escola Normal Oficial de São Dorningos
do Prata, que vinha funcionando scm onus para o Estado.
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DECRETO N. 2.014

Reconhece o Sr. TranquUo Bianchi corno encarregado do Com;ulado
da Itdilia em Belo Horizonte

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o
aviso telegráfico do senhor Ministro das RelacOes Exteriores do Brasil,
datado de ontem, resolve reconhece r provisoriarnente o senhor Tran..
quilo Bianchi come encarregado do Consulado da Itália em Belo Ho
rizonte.

iPalãcio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de junho	 de
1940.

BENnDITO VALADARES RIBEIRO
Mario Goncalues de Matos

DECRETO N. 2.015

Recorthece a jurisdicdo, nêste Estado, do Consul Geral do Grd Bre-
tanha em S. Paulo, sr. Robert Townsend Snzal!boies

0 Governador do Estado de Minas Gerais, ten do em vista o avi-
so n. NC5I923.1 (60) (42), de 5 (Ic corrente, do Ministiio das
RelacOes Exteriores doi Brash, resolve reconhecer a jurisdiçao, néste
Estado, na pane situada a Oeste da hinha que segue o ineiiuiano 470

e a Oeste do ponflo em que esta faz intersecção corn o Rio Grande, C
ate ao ponto em que a niesma linha atravessa o Rio ParanaLba, do
Consul (ieral da Grã Bretanha em São Paulo, senhor Robert Townsend
Smalibones.

Palá.cio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 	 de junho
dc 1940.

BENIRMTO VALADARES RIBEIRO
Mario Gonçalves de Matos

1940 Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 31 de maio	 de	
DECRETO N. 2.016

Eslabelece a ordem pelia qual os juizes niunicipais dos lermos anexos
do cornarca de Prados substituem o respectivo lutz de direito

0 Governador do Est'do de Minas Gerais, usando da atfibui-
ção que l:he conere o artir 156, letra "b", do decreto.lei a. 667, de
14 de marco do corrent' to, resolve estabelecer a seguinte oidem
pela qual os juizes mun f,ais dos termos anexos da coinarca de Pra^
dos devem substituir o juiz de direito da coniarca:

1.0 Juiz Municipal de Rezente Costa;
2.' Juiz Municipal de Lagoa Dourada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de julho
de 1940.

Palácio da Liberdade Belo Horizonte, 31 de maio de 1940.
BENFSMTO VALADARES RIBEIRO

BENE'OITO VALADARES RIBEIRO	 Mario Goncalues de Matos
Cristiano Monteiro Machado

BENFaITO VALADARES RIBEIRO
Cristiurw Monte iro Machado

DECRETO N. 2.013

Cria mais urn cadeira (7.') anexa cm Asihj dos Orfãos, na cidade de
Barbacena

0 Governadcsr do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri..
buicoes, resolve criar mais uma cadeira (7.0) anexa ac Asilo dos Or-
Nos, na cidade de Barbacena.
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DECRETO N. 2.017

Estabelece a ordem peki qual os juizes municipals dos lermos ane-
xos da comarca de Barbacena substiluem a respectivo juiz
de direilo.

0 Governidor do Estado de Minas Gerais, usando da atribtil-
vo que ]he confere o artigo 156, letra "b", do decreto-lei nñrnero
667, de 14 de marco do corrente ano, resolve estabelecer q segun
te ordem, pela qual os juizes municipais dos termos anexos da co-
marca de Barbacena devem substituir o respectivo juiz de direitc:

1 .0 - Juiz Municipal do têrmo de C.arandai;
2.° - Juiz Municipal do têrmo de Mercês.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de agôsto de
1940.

BENLIHTO VA1,ArREs HIBEIRO

Cristiarto Monteiro Machado

DECRETO N. 2.018

Non?eia representanteS de Minas Gerais no Convêni.o Caféelro

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suns
atribuicöes e tendo em vista a convocacão feita pelo Ministro da
Fazenda por telegrama de 11 do corrente, resolve nomear os srs.
dr. Joaquim Vilela e Antonio Stockier de Queiroz, respectivamente,
representantes da Lavoura Caféeira e do Comércio do Café no Con-
vênio Caféeiro, a reunir-se no Rio de Janeiro em 19 do corrente
més.

PalOcio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de setem-
bro de 1940.

BENEOITO VALADARES RrnErno
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO N. 2.019

4uloriza a transferéncici de verba, no Secretaria da Via cão e Obras
Páblicas, sem aumenlo de despesa

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
cão que Ihe confere o artigo 181 da ConstituicOo Federal, e de
conformidde corn o parágrafo 2.° do artigo 27 do decreto-lei fede-
ral n. 1.202, de 8 de abril de 1939,

Decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a transferência da importOncia de

i's. 3.999:738$700 (três mil novecentos e novena e nove contos,
setecentos e trinta e oito mil e setecentos réis), da verba 134

45 (876) para a verba 128-45 (876), da S 	 a ia da V. IacZitoi e
Obras PtThlicas.

Artigo 2.,, flevogarn-se as (lisposicoes em eontrai'io.

Palácio da Liherdade, em Belo Horizonte, 'ms 15 de outubro
de 1940.

BENEDITO VALADAIIES RhI3uIRo

Odilom Dias Pereira
Francisco Balbino Noronha Almeida

DECRETO N. 2.020

testabelece o funcionamento do Cole gio "SantaClara", de (tam-
bacon, como Escola Normal de Prime iro grau

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuicöes e atendendo as consideracOes feitas pela diretora (10
Colégio "Santa Clara" de Itambacurt, resolve restaljelecer o fun-
cionamento dêsse estabelecimento coino Escola Nc.rrnal de p"irnei
ro grau, ficando, assim, revogado o decreto n. 11.817, de 1.* de

fevereiro de 1935.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 (Ic novembro
de 1940.

BENEDITO VALADARES BIIIEIRO

Crisliano Monte iro Machado

DECRETO N. 2.021

Restabclece o funcionamenlo do Colégio "Sacré Coeur de Marie", de
Ubd, como Escola Normal de 1.0 grau

0 Governador do E'tado de Minas Gerais, usando de suas
atribuiçoes e atendendo pedido da diretoria do Colégi "Sacré
Coeur de Marie", de Ub' ,so1ve restabelecer o funcionarneiito désse
estabeleciinento como —scola Normal de 1 . 0 grau, ficando, assim
revogado o decreto n. 11.778, de 19 de janeiro de 1935.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de novembro
do 1940.

BENEDIPO VALADARES RIOEIRO

Cnistiaizo Mnteiro Machado
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DECRETO N. 2.022

Estabele c a on/em pela qua[ os juzzes xnuruczpdus dos lermos ane-
sos da comarca de Pouso Alegre, substituem o respecUvo
juiz de direito.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
çãø que Ihe confere o artigo 156, letra "b", do decreto-lei n. 667,
de 14 de marco do corrente ano, resolve estabelecer a seguinte or
dem, pela qual Os juizes municipais dos termos anexos da comarca
de Pouso Alegre devem substituir o respectivo juiz de direito.

- Juiz municipal do têrmo de Borda da Mata.
2.° - Juiz municipal do têrmo de Silvianópolis.

Paiácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de novem-
bro de 1940.

BENEDITO VALADARES RIBEmo
João Tavares Co?rza Beraldo
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