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D ECRETOS DE 1948



DECRETO H.° 2365 1 DE 5 JANEIRO DE 1948
(ria a Granja-Escola "(aio Martins" e contém outras disposições

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições:

considerando que a Fazenda de Santa Teresa, entregue à admi-
nistraçiio (Ia Polícia Militar, oferece condições favoráveis à insta-
lação de uma granja-escola na qual se processe a readaptação social
dos menores abandonados;

considerando ainda que a Polícia Militar dispõe de elementos
em condições de dirigir com êxito semelhante instituição;

considerando afinal que o nome de Caio Manias, jovem heroi
mineiro que SOUI)C sacrificar sua vida em prol de seus companhei-
ros, é digno de ser proposto à imitação da juventude de Minas,

Decreta:
Art. Fica criada na Fazenda Santa Teresa, município de

Esmeraldas, a Granja-Escola "Caio Martins", destinada a menores
abandonados.

Art. 2.° - A direção (lo estabelecimento será confiada a ele-
mentos da Policia Militar, sob a orientação técnica cio Serviço de
Menores do Estado.

Ari. 3. A Granja-Escola terá um Conselho de Ensino, cujos
membros serão designados pelo Secretário cio Interior, mediante in-
dicação (lo Comandante Geral da Polícia Militar.

Art. 4•0 - Os recursos para manutenção do estabelecimento e
execuçfmo das obras necessárias serão os contantes da dotação pró-
pria.

Art. 5. - Dentro do prazo de 90 dias, após sua designação,
o Conselho de Ensino, a que se refere o artigo 1 9, deverá apresen-
tar o Regulamento da Granja-Escola, para aprovação (lo Secretário
do Interior.

Art. 6. - Revogam-se às disposições em contrário, entrando
o presente decreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de janeiro de 1948.
MILTON SOARES CMr'os
Pedro Aleixo

t.



- 398

DECRETO N. 9 2.566, DE 6 DE JANEIRO DE 1948
Aprova O Regula/J?eJliO (/0 F1SCOIiZ((ção de Rendas do Estado

O Governador (10do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 23 (la lei n. 20, (te 30 (te outubro de1947, resolve aprovai' o Regulamento da Fiscalização (le Rendas doEstado, que com êste baixa, assinado pelo Secretário 

(1.18 Finanças,que assim o entenda e faça executar.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 6 de janeiro de 1948.

MILTON SOARES C,'japos
José (tC Ma.(/a/J(ães l'iiito

REGULAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE RENDAS DO ESTADO
A QUE SE REFERE A LEI N. 9 20, DE 30 DE OUTUBRO

DE 1947

CAPÍTULO 1

1)o serviço

399 -

IV	pelos Agentes Fiscais, cuja sede será determinada pelo
mesnio critério do item anterior;

V pelos Auxiliares Técnicos dc Fiscalização, cujas sedes co-
incidirão cola as ilos municípios para os quais tenham Sido desig-
nados, (Ofl foi'nie as necessidades do serviço.

§ 1. -- Incluem-se lia suhor(li nação ao Departamento (Te Fis-
calização os Serviços Fiscais.

2.- Os Departamentos e Serviços especializados da Secre-
lana das Finanças solicitarão, quando necessário, ao Departamento
de Fiscalizarão as dili gências, inclusive informações de processos e
papeletas cine dependam da fiscalização de rendas.

Art. 4.1 ---Sul)Si(Iiài'iaIlicIlte, a fiscalização de reiidas caberá
ai lida aos ftiiieion úiios (J(lt' exeI-çaiu funções de direção e chefia
na Secretaria das Finanças, aos tabeliães (te imolas, escrivães de ofí-
cios de justiça, avaliadores indiciais, contadores do .Juízo e a todos
quantos, pelas atribuições dc seus cargos, devam zelar pelos iate-
rêsses do Estado

Parágrafo ó ii ico	Os funcionários a (JUC se refere êste artigo
não terão II irrito a perce,itagen

SECÇ Ç () 11 1

1)a fiscalização fora o/o Estado
SECÇÃO 1

Da fiscalização em geral

Art. 1. À fiscalização de rendas compete averiguar minu-ciosamente, (teatro ou fora do Estado, a maneira por que se pro-cede aos l ançamentos (los impostos, à arrecadação e escrituração
das rendas e, em geral, à erificaçâo da fiel observância da legis-
lação tril)lltárja; nas coletorias, nas recebedorias, nas estações de
estradas de ferro, nas eluprésas de navegação exatoras e nas demais
emprêsas, companhias e estabelecimentos pertencentes ao Estado.

Art. 2. - O horário normal da fiscalização de rendas coin-
cidirá com o do comércio e da indústria

SECÇÃO 1 1

Da fiscaliza cão dentro do Estado
Art. 3.0	

A fiscalização dentro do Estado, subordinada à Se-cretaria das Finanças, por intermédio do Departamento de Fiscali-zação, como órgão diretivo, será exercida especialmente:1	pelos Serviços Fiscais, com sede no Estado e dirigidosPor Chefes de Serviços;
II - pelos Inspetores Técnicos cia Fazenda, diretamente subor-dinados ao Departamento de Fiscalização, e nomeados em comissão,entre os Fiscais de Renda

mente apurado;	 s, pelo critério de merecimento, objetiva-

III pelos Fiscais de Rendas, nas circunscrições fiscais, comsede e residência obrigatória na cidade de maior movimento co-mercial, dentre os municípios sob sua jurisdição;

Art. A fiscalização foi-a do Estado ficará a cargo dos
Departamentos da Fazenda e Café de Minas Gerais, no Rio de Ja-
neiro, e da Fazenda (te Minas Gerais, em Silo Paulo, os quais con-
tinuarão a regular-se pela legislação cm vigor, em tudo que não
colidir rolo a lei n. 20, te lO de outubro (te 1947, e com êste Re-
gulamento.

l '21-ágrafo único --. Os tuuc ionánios da fiscalização de rendas,
no serviço de que trata êsle artigo, não terão direito a percenta
gens diretas pela arreca (lia-ão que fizerem.

CAPI'l'UL() 1 1

Do pessoal (Ia fiscalização

SEcçXo 1

Da carreira

Ar[. G. -- A cai-reina do Pessoal da fiscalização de rendas
-CoiIl I) neen(le OS seguintes cargos, cm ordem ascendente -

1 --- Auxiliar Técnico de Fiscalização;
II - Agente Fiscal;
III	Fiscal (te Rendas.
Parágrafo único --- O ingresso na carreira far-se-á mediante

concurso (te provas, nos têrmos e condições da Secção II dêste Ca-
pítulo.

Ari. 7. --- Na hipótese de aproveitamento dos atuais Inspeto-
res de Rendas de que trata o ali. 8. da lei n.° 20, de 30 de ou-
tubro de 1947, o Secretário das Finanças designar-lhes-á as funções,
tendo eia vista a necessidade do serviço.

-
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Art, 8.0 Os atuais Agentes Fiscais de 2.0 classe e os Auxi-liares dos Postos de Fiscalização deverão ser aproveitados, medianteconcurso de títulos, como Auxiliares Técnicos de 
Fiscalização, ti-cando os excedentes mantidos em quadro Suplemeistai.Parágrafo Único	O Secretário (Ias Finanças, em Portaria,marcará a data da abertura (lo concurso de títulos, fixando-lhe asbases.

SECÇÃO 1 1

Do concurso
Art. 90	

O conculiso, a que se refere o parágrafo Único doart. 6., reger-se pelos dis positivos seguintes, obedecidas as nor-mas constantes (lo Estatuto (los Funcionários Públicos Civis do Es-tado de Minas Gerais.

Art. 10 -Os candidatos á inscriçijo em concurso apreseiitario, com o seu requerjme 110 os s e guintes documentos:1 certidão de idade;
II - qualqr um (los s eguintes certificados	expedidos porestabelecimentos (le ensino oficial ou Oficialmente reconhecido :a) (te Conclusão (te curso primário;
h) de conclusão (tc curso secundário;
C) de conelt ' sÍ~10 de curso normal;
(l) de conclusão de curso Profissional;
e) de conclusão (tc curso comercial;f) (le conclusão (te Curso superior.
Parágrafo Único A a presentação de quaisquer publicaçõesou trabalhos, sôbre matéria de direito fiscal ou comercial, ou sôbre-

outras matérias (te interêsse fiscal, bem como de certificados de-
exercício (te funções Públicas poderá influir na classificação dosConcorreifles

Art. 11 -- As matérias (lo concurso (te provas serão:1	Português;
II - Aritmét	(esPecialiii elite em relação às

uso no comércio e nas repartições (la Fazenda)	
operações cai

111 -- Geografia geral, es pecÍalrneiite do Brasil;IV	Escrituração mel-cantil;
V -- Noções de Direito Comercial e Admi nistrativo, de Econo.mia Política e de Finanças;
VI	Legislação Tributária do Estado.
Parágrafo Único	As provas serão escritas e práticas, estasúltimas sômente sõbre m	datéria os itens IV e VI dêste artigo.

SECÇÃO 1 1 1

Das nomeações
Art. 12 -- Os candi(latos aprovados em concurso serãodos por ato (lo Governador do Estado.	 nomear

	

Parágrafo Único	Para a expedição do título, o nomeado de-verá apresentar os seguintes documentos.1	fôlha corrida;
II - lau(lo médico;
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ceiti(IaO (te idade;
atestado de conduta;tua;

P1O\ O ite (Iutaçào niilitar.

CAPITULO III

Da-. CII ui!seiiçÕCs fiscais

Art. 13 - Fica o Estado dividido em 164 Circunscrições Fis-
cais, onde tei ão exercício um ou mais funcionários fiscais, a saber:

Circunscrição Fiscal ciii que terão exercício 22 fiscais ou
agentes fiscais:

1.' lido Horizonte (Serviços Fiscais (te);
11	Circunscrição Fiscal em que terão exercido 8 fiscais ou

agentes liscais
2.' --- Juiz de Fora (Serviços Fiscais (le)

III - - Circunscrição Fiscal em que terão exercício 4 fiscais
ou agentes fiscais

Uberaba (Serviços Fiscais de)
IV --- Circunscrição Fiscal ciii que terão exercício 3 fiscais ou

agentes liscais
4.' -- Ponte Nova.
5.' -- Teúfilo Otoni e Ilainhacuri
( -- Moo [es Claros.
V --- (:ireIuiscrião Fiscal ciii que terão exercício 2 fiscais ou

agenteS fiscais
7.' - - ltrt:uceua
8.' Araguiari.
9." - - Ubeilándia

10." --- Ubá.
11.' -Caratinga
12.' -- Governador Validares.
13.' -- Poços de CabIas e Parreiras
11.' --	Pouso Alegre, Siiianúpolis e Borda (la Mata.
15.'	São João ilcl-Bei e Tirodentes

Muriaé e Eugenápolis
Vi	Circunscrições Fiscais cai que lerá exercício apenas 1

fiscal ou agente fiscal
17.' - - Nova Lima.
18.0 - - .Jaboticatul)as e Lagoa Santa.
19.-'	Ital)in [o e Santa Luzia.
2().	-- Bel im e Esmeraldas.
21.' --- Sabará e Cactê.
22.' - Pedro Leopoldo e i\[atozinhos
23'	lfohira e Santa Maria (le Itabira
24.' - - Nova Era e Antônio Dias.
25.' - - Mariana e Barra Longa.
26.' - Santa Bárbara e Barão de Cocais.

- Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim.
28.'	Diunantina
29. --- Sete Lagoas.
30.' --- Curvelo.
31.	Paraopeha e Cordisburgo.
:12. -Conselheiro Lafaiete.
33." - Belo Vale e Brumadinho.

III
IV	-
V -
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34.' -	lias do Caio tio e .JoSo Hijiejro

llonfiiii, Jtagiiara e Passa Tempo.
- Piranga

3,8
(aiandaí e Lagoa Dourada.
Alto Rio Doce e Rias Fortes.
Jlucnópoli5 e JlOcajtIya
Piiapora

41." -'lie.semje Costa e Piados.
4 2." - Ouro Prêto
43.' I	So5 Duiiioj 1 1.44.' -	Rio Espera
45." -	Corinto
46.' .\baeté, Ponipeu e Morada.
47.' --- Pitangui e MartiiIj, () (5niJ)os.48.' -	Paii de Minas e Pequi
-19. -- - J) ivinópoljs e Clúudio
50.' --- ltapecc'ric i e Carmo da Mata.
51.' ---- l[aúiia e Mateus Leiiie.
52.' - Bom Despacho e Dores do lnda jú.53.' - SSo (iotardo e Jhjó.
54.' --- JituImi)(m í e Campos Altos.
55. - -- Tiros, Carmo do Paramiailia	 ic56." - Patos de Minas.	

e
57. '-Sj	Antônio do Monte, Lagoa58. - Pmmmmmm-i, tinia Lopes e 'guatania59. -Campo Belo e Candeias
60. -' -
	

elite 	'	-
-Ahaeté. umegamio, .JoSo Pinheiro e Sõo Gonçalo (lo

61." - -- Formiga.miga
62." - - Iloni Sucesso e Pcrdões
63.' Oliveira e Santo Antônio do .-\mmmparo64.' -- - Paijis e Arcos
65.' - -- Prata, Conceiço das A lagoasrido.	 , Veríssjumo e Campo Fio-- 
(iO.' -	it&miutaha
67. -- Fi'ulal e Campina Verde.

	

68:	Patrocjnj0
Monte Carmmie]o e Coroimmandel

70. --- Saci'ammiento, Conquista e Nova Ponte.
Araxó, Perdizes e Santa •Juliana.

72. --- Tupacigua. e Toribatê

	

73."	- Estréia do Sul e Imi(liauópolis
74: -	Cússia, Ibiraci e J)elÍimiópoljs
75: --- Passos.
76." - - Suo SeliasliSo do liaraiso.
77." Piatópoij	Capetiimga e SSo Tomás de Aquino.78.' Alienas e Acendo.
79.' - -- Santa lUta de Caldas e Au (Iradas.80.' -- - itajubá.

	

$1."	- Camubui, Caim maml(j mmcaia e 'Extrermia82." - - lia mihandu, Passa Quatro, Vi rgínia e I tamomite- Suo Lonienço e Pouso Alto.Vargina
Nepomnuc0 e Carmo da Cachoeji-a86."	Silo Gonçalo do Sapuca í e Caiu na a lia.

Paranaíba

(Li Prata e Luz.
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$7." - - Lavras.
88.' -- Boa Espemaimça e Três Pontas
89." - Pedralva. Santa Catarina e Maria da Fé.
90." - - Paragmmaçu, Eloi Mendeses e Alterosa
91:'	- Lama Lama e Camnhimquira
92.' ---'Itês Corações e Conceiçiio do Rio Verde.

Caxaimibu e Jiaeependi
94:	Silvestre Fermaz, Ibatuba e Crisi iii a
95." -- A lutuoca e Liberdade.
96." - -ndrclôndia, Francisco Sales e ltunnrim
97.''	Macimmuto, Giimmimaimm e Campestre.
98." - .-- Campos Gerais e Serrônia
99.' - -- Iboteltios, Cabo Verde e Divisa Nova.
100: - Cai-nio do Rio Claro, Guapé e Conceição da Aparecida.
101:' -- - Paraisópolis e Sapucaí-Mirim.
102.' -	San la Rita do Sapucaí e Catadupas
103. itrasolmotis e Delfim Moreira.
104.' - - Guaxmmpê e (uaranusia
105.' --- Moimsanto, Aicehumgo e Ilaumogi
106.' --- Alpi nópolis, São Pedro (la Uniõo e Jacu í.
107.' -- Muzamnbinlio, Monte Belo e Nova Resende
108." -- - Ouro Fumo e Monte SiSo.
109.' --- .lacut i miga e lbueno Brandõo
110: - -- Lima l)mmamte e M'	s Barbosa

Leopoldina.
112." --- Palma e Lai'anjal

Cataguazes.
114.' -' - i\liraí e Astolfo Dulra.
115.' -' - Tombos e Mira(lOilr()
116." - - Caran gola
117. -' - Divino e Espera Feliz.
11$." -- N,mnlmi,macu e Siniommésia
119." - - Mar de Espanha, Guaranui e Bicas.
120." - -- Alem Paraíl)a e Volta Grande.
121. --Ferros e Mesquita.
122." - Sôo Domingos do Prata e Domo Silvério
12$.' -' - Rio Piracicaba eAlv inópolis
124." ---- Aimorés.
125.-' --- Conselheiro Pena.
126." --- Ipan coma e i\Eu1umm
127.' ---Maiihumniriin e Lajinlia
128." --- Pomba e Mercês.
129." - -- Semi ador Firamino e (iuiricemmma
130." - - Visconde do Rio Branco.

Viçosa.
Teixeiras e Envumija
11(1111 .Jesus do Galho e lnhapimn
Tarummmirini e Itanhomi
São .Joiio Nepomnuceno.
Rio Novo e Guarani.
Raul Soares e São Pedro dos Ferros.
Rio Casca e Abre Campo.
Jequeri e Matipó.
Bom Jardim dc Mi mias, Rio Prêto e Santa Rita de Ja-

131:
132: -' -
133.' -
134."
135."
136:'
137.'

139."
140."

Culiuga

_______	 - LIj - ILJ1JL "1í 1



	l4l.	Resplendor.

	

142	fanteua.

	

l43.	Recreio e Pirapetinga.
144. Santa Maria do Suassui e Itll1j'al(ljl ) a145. Peçanha.

	

J46.	São .Eoão Econgc]is	e S abinópoii5

	

147.	- Virginópoi	e Açucia
- (inanlij

	

149.	Serro e I4io Vermelho

	

150 . 1	PoLé e Malacaclieta
151. Carlos Chagas, Ataléja e Águas
152. Capelinha e Minas Novas.
153. Monte Azul e Espinosa

	

1,54.11	Francisco sã e Porteirjulia
155. --_ Arassuaj e Novo Cruzeiro

Grão Mogo], São João do Paraíso157. -- .Jeq uit j islionl1q e R[ll)jIIl
Alinenam e .íaciíito
Salinas e Itinga.

	

160. ,	Pedra Azul e Medina161. -- - Jannái'ja e Manga.
162. ----	 .........

Formosas

e Rio Pardo de Minas.
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ras	e São Romão.163. -- SSo Ju	d'a 'a Ponte e Coraç5 0 de Jesus.164. Pi115('lt(I e [Jnaj
Art. 11	A ilesignaçã() dosauxiliai'cs técnicos (te fiscaliza-pio obedtcei5 à segui	classifica(.ão1 - - Mun iCjj)j() em (pie terão exercício vinte	(20)tecuicus de fi scaliaç5o .	auxiliares
lido Horizonte;
11 -	Muiiiiíp 0 dlii (Lue terã( exercício dez (10) auxiliares téc-nicosd fiscalização

Juiz Fora:
Miin jcíjijos em que terão exercíciotécnicos te fiscalização

Montus (,Ia los e Uhciajja
IV	Municípios em que terão exercíciotécnicos (te f5 cal ização
Teófj lo ()ton i e [Jberlôn ulia
V -- Municípios eia que terão exercício 3ii úcos de fiscaljzacio
llarl)aueju- -	 Honor ""'](]ares	Ponte NovaVI	

Muni05 em que terão exercício 2 (dois) auxiliarestécii icmi de Íiscalização
Aiinoi és	Até"' Paraíba— Alfenas - Araguari	AraxCampo Belo	Carangola --- Cara[ing -- Catagiiaze5	ConselheiroLafajete - - Cuv0io	Diainatitina	Diviópolis	Formiga(ivaxupé - Ita	 nIttlintal)a	Januária -- Lavras - Leopol-dina	ManJmuaçj	Manhnmji.im	Muriaé	Ouro Fino	PassosPoços (te Caldas	Pouso Alegre	Piral)ora - Santos Durnont- São Sehastjâo (lo Paraiso	São João (lei-Rei - Sete LagoasTrês Corações - Ubá -- Varginli e Viçosa;VII	Municípios em que terá exercício apenastécnico (te fiscalização	 uni

Abaeté	Abre Campo -- Açucenaca	Alrnenartj	 -- Águas Formosas	Aiui'uo_Aipiiiópolis - Alterosas	Alto Rio Doce	AI-
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vinópolis -- Andradas --- Amidrelândia --- Antônio Dias - Arassuaí
Arceburgo --- Arcos - Arcado	Astolfo Dutra --- Ataiéia -- --

Baependi --- J3ambuí - Barão de Cocais -.-. Barra Longa	Belo
Vale -- Betim	llias Fortes - Bicas - Boa Esperança -- Bocaiu-
va	l3omii Despacho - Bom Jardim de Minas - Bons Jesus do
Galho ---Bom Sucesso - Bonfiin - Borda da Mata - Botelhos

Brasília	Brazópolis -- Brumadinho --. Bueno Brandão - tine-
nópolis -- Cabo Verde - Caetê - Canianducáia Cambuí - Cam-
huquira - - Campanha -- Campestre - Campina Verde - Campo
Florido •--- Campos Altos -- Campos Gerais - Candeias - Capeli-
nha ----- Capetinga -- Carandaí - Carlos Chagas --- Carmo da Ca-

choeira --- Carmo da Mata	Carmo do Paranaíba -- Carmo (lo Rio
Claro - Cássia -- - Catadupas - Caxambu -- Cláudio - - Conceição
da Aparecida	Conceição das Alagoas - Conceição do Mato Den-
tro - Conceição do rio Verde - Congonlias do Campo
-- Conquista --- Conselheiro Pena -- - Coração (te Jesus ---- Com'di-s-
hurgo - - Corinto --- Coromandei --Cristina --- Delfim Moreira -
1)elfinópolis	Divino	Divisa Nova - Dom Joaquini --•- Dom Sil-
vério - Dores de Campo --- Dores do Indaiá - Eloi MCfl(leS
Ervália - Esmeraldas - Espera Feliz -- Espinosa --- Estrêla do
Sul -- Eugenópolis - Extrema --- Ferros - - Francisco Sã '-- Fran-
cisco Sies -- Frutal - Ginuiriin -- Grão Mogol -- Guanhães -
Guapé --- Guaranésia - Guarani - Guarará Guia Lopes - Gui-
ricema - Ibatuba - Thiá - Ibiraci - Iguatamna - Indianópolis -
Enhapiiii ----- Ipanerna -- - Itabira ---- Ital)iríto --- Itaguariu - Itama-
mandiba ---- Itanibacuri --- itaniogi - Itamonte - Itanhomi - Ita-.
nhan(lu -- Itapecerica --- Itaúna --- Itinga -- Itunsiriun - Jabotica-
tubas --- .Jacinto -- - Jacui	Jacutinga - Jequeri	Jcquitinhonhn

João Pinheiro -- João Ribeiro - - Lagoa da Prata - Lagoa Dou-
-rada - - Lagoa Santa - Laginhi --- Lambari -- Laranjal	Liber-dade --- Lima Duarte - Luz	Machado - Malacacheta -- Manga
- Maiitena -- Mar de Espanha - Maria da Fé - Mariana --- Mar-
linho Campos --- Mateus Leme Matias Barbosa Matipó -- Ma-
tozinhus --- Medina - Mercês - Mesquita --- Minas Novas - Mira-
douro -- - Miraí --- Monsanto - Monte Azul - Monte Belo - Monte
Carmelo --- Monte Sião - Morada - Mutum -- Muzanli)inhlo - Ne-
ponsuceno - Nova Era -- Nova Lima - Nova Ponte -- Nova Re-

sende -- Novo Cruzeiro	Oliveira	Ouro Prêto	Pains -- Pal-ma	Paracatu - Pará (te Minas --- Paraguassu	Paraisópolis --Paraopeba - Parreiras	Passa Quatro - Passa Tempo --- Patos de
Minas - Patrocínio - Peçanha	Pedra Azul - Pedralva	Pedro
Leopoldo - Pequi -- Perdizes -- Perdões - Piranga - Pirapetin-
ga - Pitangui	Pium-i - l'omha - Pompéu - Porteirinha
Poté - Pouso Alto - Prados -- Prata - Pratápohis - Presidente
dlegário - Paul Soares -	ecreio ----Ilesende Costa
Resplendor - Rio Casca - Rio Espera - Rio Novo -- Rio Para.
naíba - Rio Pardo de Minas - Rio Piracicaba - Rio Prêto
Rio Vermelho --- Rubim - Sabará - Sabinópolis --- Sacramento
-Salinas - Santa Bárbara - Santa Catarina ---- Santa Juliana -
-Santa Luzia - Santa Maria de Itabira - Santa Maria do Suassuj -
Santa Rita de Caldas - Santa Rita do Jacutinga --- Santa Rita do
Sapucaí - Santo Antônio do Amparo -- Santo Antônio do Monte
-- São Domingos do Prata - São Francisco - São Gonçalo do
Abaete - São Gonçalo (10 Sapucaí - São Gotardo ---- São João da
Ponte - São João do Paraíso - São João Evangelista - São João
Nepomuceno - Sao Lourenço --- São Pedro (Ia União --- São Pedro

5 (cinco) auxiliares

(quatro) auxiliares

(três) auxiliares téc-
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( l
i
OS Fe 	Sio Roiiujo	São '1'0,1"17 de Aquino	Sapucai Mi-rm - Senatim' Firjui0 •-•- Serrania- Serro	Si-- -S i lvianúpoj	 lvestre Ferraz

Tombos	
Siiiiojjési	- Tanimjrjiii - Teixejras --- Tiros.- 'J'orjha

i1n()	 fê --- Três l'ontas	Tupacjgur - Unaj
Volta Glande.

\erís	
- Virgínia -- Virginópolis - Visconde do Rio Branco-- 

Art. 15 - A distribui ção dos fiscais de rendas e agentes fis-
cais nas circunscrições será feita cm Portaria tio Secretário das Fi-
nanças, segundo o critério (te 1erecimj0 e antiguidade.cParágrafo único	A remoção (lo funcionário (te urna circuns-rição para outra de malot- ou menor iniportâncla será feita a cri-tério do Secretário das Finanças, tendo em vista as necessidadesdo Serviço.

Art. Iti - - Nas Circuimisciições Fiscais ou Serviços 
Fiscais,i'iide existirem [uncion . j 05 do Serviço (te Contrô je dos Postos doFiscalização Compete aos encarregados (Ias Circunscrições ou aosChefes tios Serviços Fiscais, sol) a orientação do S

tente, exercerem

	

	 erviçoexerceremfiscaliza('ão sôbre os trabalhos daqueles

('APíi'rfo IV

flcs (ICVe!' (5 ( (Z(J'jb((j(õeo'

SECÇ () T

I)os Sezujeos FISCOiS

próprio l)epartanlenln, t i ne fornecerá os elementos necessários aos
Serviços Fiscais (III Capital, ( I IlIIndO solicitados;

IX --ate FIliei' As J)artes, iIlstl'IlihI(to-as ('OlIVeIlieIlteIIIentc;
X	-apre Seu Lar ao l)e parta inenlo de Fiscalização, trimestral-

lilenle. iclatoiio dos serviços executados;
Xl	- despachar os pedidos (te baixa, na foruia da lei;
Xli - -- ellcalnillllar as reclamações dos contribuinles aos Sei-

VIÇOS ('0111 peieiles da S Crie havia (ias Finanças, depois (te (la!' as in-
formações necessárias.

SECÇÃO 1 1

Do /i.s pelo!' Tee'ijco da /"UeIl(/((

Ari. 1$ Aos Inspetores Técnicosicos da Fazenda in ruiuihe exer-
cer a fiscalização dos serviços realizados tios muuinicipios pelos co-
letores, fiscais (te rendas, agentes fiscais e auxiliares técnicos de
fiscalizaão, 1)('huI ('01110 (leselmipenlia i' outras mi "os que lhes sejam(ieiel'IIlili:(das pela aiiloi'idade competente

1.. - Onando em inspecção, a permanência de uni inspetor
teciiuco (III l"azenda numima localidade se fará pelo tempo necessário
ao coiihec i ((lento (10 estaoo dos serviços, à correrão dos enganos ou
inadvertências e à orientação da fiscalização e dos contribuintes
sôbre dúvidas existentes

'2-"-- (,)nand() 0 iIisf)etot té('IiicO da Fazenda, ('III inspecção,des('ol)rim' fraudes (]I1C (ielIlahideiu-I exames e Pesquisas demoradas,l)em'tllanererá no lO('I(l até conclusão das diligências, procedendo a
rigorosas averignacões 1)11(11 apurar se houve conivência    0)11 descaso
dos funcionários (Ia fiscalizarão ou da arrecailacão, abrindo inqué-
ritos, quando preciso, helil conto lavrando os têrtuios e nutos neces-
sários, na foritua da lei.

.l. ,,	i'eriiiinada a iIisj)i'('çaO os inspetores técnicos da Fa-
zenda apm'esemilarão (u relatório olos tral)allios realizados ao l)eparta-
nlento (te Fiscalização, (](IC (tal II	('outmecimento) (II) mesmo aosPartaimteitos e Sem VOos	uteressados

1.	Os chefes das heparlições exatoras do Ustado deverão.
facilitar aos inspetores técnicos da Fazenda os esclarecimentos e
1(ieios (te aào) necessários ai) ( lesenll)enho	ole suas funções, facul-
tan(lo-h!uesav edificarão) dos livros, (hocumuleutos e	papéis de (1(10'precisa t'emmm

A obrigação ('stal)elec i( 1(1 1)0) i)aI'ágl'Il lo »terior é exteim
siVa aos (lelilais funcionários (Ia Fazenda o' das 'imipiêsas, ('olI1lh-nidas e estabelecimuetitos perlel(rel(tes ao Estaolo

SFCCA() 1 1 1

Do I"j,seoil do' Rendas, .1 qelllo' l'jst'osi o' .1 anho,,' 70í0.j1j.0 de
!"jsroilj:o 'lo,

Ai 1. 19	- Ao fiscal (te rendas (' Il4('Imte fiscal iitcnmmuhe
1 -	(xeo'utar, (!entro dos Prazos fixados, os serviços que lhes

forem determinados tido l)epartainemilo de Fiscalizarão
11 -	('Xec Ii t ai', os serviços (filo' limes forem (Ietel'llI i iiados pelo,

1 iuspo't em' técnico da F'azen da que estiver cmli i nspeçiio no seu setor setorfiscal;

A N. 17	- Aos Chefes dos Serviços Fiscais conli)et((:
1 -- -- DistribUir 05 fuiicio0új05 por setores fiscais, (te 1110(10 quetodos tenham a seu cargo a fiscalização dotribuintes do il	 mesmo número de con-npôslo sôhre vendas e consignações;li - --ar oInl)íInhlaI . (le l)&'1'to, náio só o serviço eXecLhlIlolo l)elo.func ionários co, seus setores fiscais, luas talIlIlélu i O rcstIlta(Io tiasfiscalizaçães juelo con frontolo (tu ficha de o/erlou'açüo ('0111 as conclui-•sões fiscais;

III - - (lelermiijn, SellIpm'e ( l ume II ('011Vellii'fl(e 1'O(liZi() dosfuncionários pelos setores fiscais, (te forma a assegum• ti, a l)erfeiçãoe clieiêfl(j( do serviço;

IV-- Observa r a Orientarão 1k) Departamento emito de Fe olos Serviços lsl)e('ializaoIos	 iscalização	da Secretaria das Finanças;---  providencial. para que tôdas as ordens, in struções, pro
nha -
('('550s em (Iiligên ( ias, baixados pelas l)epartajj 05 e Serviços te-mII rí'Ip i(l o anolamiue1iho

VI -- - ('((caIu i uliar ao De1)il i'l almiento de F'is cal j zação OS l)OlCtisapresentados pelos fiscais, fazen(ioOs acoIull)anlia i. (Ias conclusõesfiscais, da ficha de P rodução, e, (inundo exig idas, (As demais peçasde ('011 irõle o'r j a(lI(s pelo I)e h)altamluent() ok I" isc al jzacão;'II - --- Hão Pei'ilm itil' que 05 funcionários fiscais Plestemui servi-Ços (te natureza interna, exceto quanto aosn.' 20,	 casos previstos na leide 30 de 	de 1947;Viii -- J )1 'OVj (lel(' j qr a feitura de levahut amulentos cadastrais e dedoctIflIehi tacão 
ris( ' segundo orientação (lada pelo Departamentode Fusca]jza.ã0>

taria (Ias

	

	(te acôr(lo ('01(1 os Si'viços especi alizados (Ia Secre-Fimua Iças; co' Belo iiom'izont., ficará essa tarefa a cargo (I
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III -- - instruir os auxiliares técnicos de fiscalização e exatorescio Estado quanto IS medidas une lhes pareçam necessárias ao bom
andamento do serviço de fiscalização;

TV -- resolver as dúvidas que lhes forem propostas pelos fun-
cionários da Fazenda;

V -- conservar em arquivo exemplares da última lei orçanlen-tária, dos regulamentos fiscais, instruções e ordens em vigor, bem
como a correspondência recebida, a cópia da correspondência ex-pedida, os levantamentos fiscais cio município, as fichas-declarações
as conclusões fiscais, devendo entregar êsse arquivo a seus substi-tiitos, quando removidos;

VI --- colher, com cuidado e circunspeção, dados seguros
Sô1)re o modo pelo qual os exatores do Estado, seus escrivões e au -
xiliares desempenham suas funções, de maneira que • a Adminis-tração possa julgar do seu merecimento;

VII - verificar se a cobrança dos Impostos é feita de acúrciocom as leis e regulamentos, se os saldos são recolhidos nos prazos
fixados e se a escrita (te todos os livros está em (lia e é feita re-gularmente;

VIII --- inquirir ( I a causa do decréscimo de rendas e adotai a
medidas que julgar convenientes ou levar o caso ao conllec'jniento
do Departairienio de Fiscalizacão, para que a Administração tomeas medidas necessárias;

IX --- empregar o necessário esfõrço e atividade pata que êsteregulamento, as ordens, instruções e orientação dos Departame5e Serviços competentes sejam fielmente observados em suas circuns-
crições, não só pelos exatores do Estado e funcionários auxiliares (IaFazenda, mas também pelos contribuintes.

X sindicar discretamente em tôda a circunscrição fiscal (Omit()são pagos os impostos de transmissão de propriedade "inter-vivos"e "causa-mortis", se as escrituras são lavradas com valor exato ou
se há fraude, a fim de se fiscalizarem os estabelecimentos sujeitosaos impostos estaduais e as repartições arrecaua(loras;

XI - sindicar do modo por que agem os avaliadores j udiciaisno desempenho de suas funções;
XII verificar a aplicação dos próprios estaduais e, na hi-

pótese de algum dêles estar indevidamente ocupado, mal zelado ouabandonado, comunicar o fato ao Departamento de fisaclizaçijo;XIII	representar ao Departamento (te Fiscalização sôbre a
necessidade (te reparações, modificações ou alienações dos próprioestaduais;

XIV - sindicar sôbre a ocupação indevida (te terras públicas;
XV -- propor a suspensão do exercício do cargo do exator que

fôm- encontrado em falta grave, como desfalque, desvio (te dinheiro,
(tesdumprimento das medidas por êles ordenadas, ou desacato úsua pessoa;

XVI - levar ao conhecimento da Secretaria as queixas e re-
clamnações que lhes tenham sido feitas pelas Partes contra os
exatores e mais funcionários fiscais informando sôbre sua pro-
cedência ou improcedência;

XVII exercer, dentro de sua circunscrição fiscal, atenta
vigilância sôbre todos os bens do patrimônio do Estado e sôbre as
suas taxas, de modo a evitar sua evasão por fraude, contrabando
ou desidia de responsáveis direta ou indiretamente pela exacão;
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XVIII	requisitar (Ias autoridades as providências necessárias
pai-a acautelar os direitos e interêsses da Fazenda;

XIX	prestar esclarecimentos acêrca da arrecadação da di--
vida ativa em -sua circunscrição;

XX percorrer sua circunscrição fiscal nos prazos determi-
nados pelo Departamento (te Fiscalização, a fim de fiscalizar os
laiiçainentos e arrecadação dos tributos:

XXI - permanecer cm sua circunscrição fiscal, de onde não
poderá, nos dias úteis, afastar-se sob nenhum pretexto, sem per-
missão do Departamento de Fiscalização e aviso ao inspetor téc-
nico

-
 da Fazenda, que ali estiver em inspecção;
XXII ---- apôm- o "visto", diariántente, no livro fôlba de ponto,

cia rel)arIiçõ() exatora do município em que estiverem fiscalizando,
zelando Para que os demais funcionários da Fazenda observem o
horário dos trabalhos, anotando as faltas encontradas, para a opor-
tuna proposta de glosas ao Departamento de Fiscalização, o que
será (lispensável quando se encontrarem fora de sua sede ou em
visita aos distritos ou povoados de sua circunscrição;

XXIII . - -- visar as guias de transmissão, sem o que não poderão
os mximtores expedir o respectivo conhecimento de arrecadação;

XXIV ----- encaminham- ao Departamento de Fiscalização, até o
lia 5 (te cada mês e após ter (lado O "visto", o relatório e bole-
tins (te excursão e produção apresentados pelos auxiliares técnicos
de fiscalização;

XXV - visitar, com freqüência, os estabelecimentos e contri-
buintes sujeitos aos impostos sôbre vendas e consignações, exa-
minando suas escritas, bem como estabelecendo rigorosa vigilân-
cia sôI)re as mercadorias em trânsito Pelos logradouros públicos e
cimprêsas de transporte, ou em poder dos mercadores ambulantes;

XXVI --lavrar, nos têrmos do § 1., do artigo 60, do Código
Tributário do Estado. autos (te infração, apreensão e depósito;

XXVII -- lavrar notificação, nos têm-mos do decreto-lei a. 763,
-de 30 de dezembro de 1940, das infrações que verificarem, apre-
semmlan(lo a primeira via à reparti ção arrecadom-a local, para os
( k- vidos efeitos, e acompanhando o processo até final solução;

XXVIII - visa, datando, depois (Id feita a necessária veri-
ficação;

a) os conhecimentos (Te impostos cm l)O(ler dos estabeleci-
atentos e contribuintes visitados;

h) os livros e documentos das repartições exatoras do Esta-
-do e (Ias emprêsas, companhias e estabelecimentos pertencentes
ao Estado;

c) as guias em poder dos comerciantes, fabricantes, pi-odu-
tom-es, ou das emprêsas transportadoras (te mercadorias ou produtos;

(i) a escrita fiscal de todos os estabelecimentos e contribuin-
tes a ela obrigados, lavrando a necessária notificação ou 1-essal-
vamido as enleadas ou enganos justificados, sempre que se tornar
preciso;

XXIX -- fazem- o confi-onto (lo movimento acusado na escrita
fiscal com o (lesemlvolvinlemilo comercial e industrial dos estabeleci-
milentos, a fim de verificam- se os interêsses (lo fisco estão sendo
prejudicados, recorrendo à escrita comercial, sômnente quando fôm-
indispensável;	 -

XXX - desempenhar qual quer diligência ou missão que lhes fôr
ordenada pelo Departamento de Fiscalização;

L. 1).	26
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XXXI -	acompanhar, (IlalIldo lleccssário, o iI(spelor iérnic

da F'aze!l(!a cii) sei vico na sua('ircul]scl'jcão fiscal, (tando-lhe asj I1101'nlac	pedidas ' executando (0111 P1'eSteza:is I!lStrlicã(5 1'e(el!i(tas !la(I!iela auloridade fiscal;
XXXI E	- informar co m 5egurallca e presteza lodos osS5O5 (' papeletas (Inc lhes foi'eiii enviados, C (lar resposta ('0111a maior urgência a tôd;( col'i'espondêncja posta], tel egráfica ('te.,recebida dos Departamfl05 e Serviços (0111 peten lesXXXIII -- llIUn j j'-Se de elemen los concretos e objei vos, antesde eXpedireni qualquei' i1o tificaç jo, a fim de legalizar o p rocedi-Incnto fiscal;

XXXIV	- verificar se os produtos e Ilielcadorjas ciii tl'IisitoConferem ('0111 a (IiScrjl(ijiia('ão COflStn[e (laS guias (te fiscalizacãoC (te i senção, (Inc as
rrecad 

aconlpanllai'eifl expedindo	 as le recollij_nto" parii a acão dos impostliie	
os Sôt(rt' vendas e consigna-çães, tôta vez que verifica,'ei)l falta daqueles (toctirnentos 011, qLiail-do presentes, ii ão estivereiii ( ' O ilven j ejltei!Ieji te esc nt ti nados;XXXV	visa!' " s guias (tefiscalização e (te isenção, após averificarão ( tetel'iflinada 110 ilein anterior,Art. 20.	- Ao fiscal (te i'eiidas OU a .gente l' iscal, alêiii (Ias ai ri-huj('óes previstas 110 artigo antenioi', iIi('til!lhe venificai':

se o exa lot', (tua Iquer que êle seja, fel!, pleno e exalo co-n heciinento de tudo (rualito ('011cei'Ile ásai'l'ecadações a seti cargoII -	se ('Sul stificieilleiiiellte iIi(505,	1111	 iiiidn (le ('011tiecil!ieiitos iliiPi'e,s11 i i'a(»	liel:i i'epai'lit'ão ('Oiflj(etei!te	O til!! (te prevenirO ei1iisSà	proibida (te recibos iliailuscri[os, replilados colho indi-
cativos da inalvel'sa('ão

III - se ('oiise' ('iii ai'quilvo ('Xe!Iiplai'es (la última lei Ora-Iflenlária, dos l 'eg ul:u!!enlo5 fiscais, instrucões e ordens gerais ('IIIvigor, bel!! ('01110 todos os livros (lesI inados ao registro (la corres
pOIldê!lcia oficial e cada uma (las esci'iturações a seu cargo;IV	Se essas esci'it1ii'açõ	são (Iii'iriaVida

	

	 inefle feitas ('011! a (te-
Confor

('Ial'eza e correção, seiii rasuras que as viciem, e (te perfeitamidade ('0111 as i101'fllas adotadas
se a aplicação (Ias rendas é Sempre feita pelo tonlnalCL1iiip1' j i!iento (te ordens expedidas para entregas, reinessas e paga-1iielos, e se a êstes pl'eceite, ('01110 é de l'iOl', a exihi('ão (te (tO-Culiflentos e recibos clii forma legal;

VI	se tais p agailientos São feitos ('01(1	(IeVida Presteza ouretardados seiii i!!OOV) jiistifjcado
Vil	- se há desvios (te i'ellda e se a arrecadação está de'acdo ('0111 as leis ('Iii vigor, coincidindo (1 conhecimento (te ai'l'e-

('adação, ciii poder (tu con[l'!l)ihinte co!!! a Sima esci'itlul'ação los li-
Vl'05 (la ('oletom'ia

VIII - - se há fiscalização (te tôdas as fontes ti'ihumtárias ito1111111 i (' 1) i ( 1
Art. 21. ---  Ao anxiliaj' técnico (te fiscalIzação iiiiiil)e1	 lcl

executa!' os serviços que lhe foi'cil! (teterili nados pel o,eneai'1'egoto da cireLinscriÇ U 0 fiscal a que estiver suhioi'dinado;eisviai', até o (lia 3 (le ('ada I)lês, ao encal'l'egado (la rir-
Cunsc ii ção fiscal a que estivei' sutioi'd i iiado relatói'io dos t maba-]]tos l'eal j z((()5 110 mês anterior;

- visar as guias (te traiisniissão, unando o fiscal 011 oagente fiscal se eil('ol]ti'ai' fora de sua sede, ou em visila aos (tis
tI'itos e povoados (te sua ('il'('Iiflscm'ição

1	':
'

,'.-
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1. --- Aos auxiliares técnicos (te fiscalizacão col)il(eteui ain-
da as atribuições conferidas até então aos agentes fiscais (te 2.'
classe, em tudotudo que não colidir comi! éste regulauieiito

2. Os funcionários a (jt!C SC refere és[(,, antigo Sel'ão (hil'e-
tauien te subordinados aos fiscais de relidas 011 agentes fiscais.

Art. 22. -- As obrigações fundamentais do iijxiliki- Ié('llico (te
fiscalização são as (le organizai' o caotasti'o de mercadorias, nas
estações ferroviárias e rodoviárias, fazei' levantamentos fiscais nos
estabelecinientos atacadistas, organizar o cadastro de produção dos
municípios, arrecadar nas estações as guias de fiscalização (segunda
via), remetendo-as mensalmente ao Departamento Estadual de Es-
tatística, recolhei' os cadernos de guias esgotados 011 apenas as 34g
vias, já inutilizadas, dando (liSso recibo e promovendo a sua remes-
sa ao Departamento de Fiscalização.

Parágrafo único. Sem prejuízo dêsse serviço poderão sei'
encarregados da conferência de verificações fiscais e de guias, no
registro (te compras (los estabelecimentos compradores, como tam-
bém da fiscalização (te nueiTados, feiras-livres e de Peqtlenos esta-
belecinientos ('onierciais,

CAPITULO V

Das vantagens

SECÇÃO 1

Dos vencimentos

Art. 23. - Os inspetores técnicos da Fazenda, inspetores (te'
rendas, fiscais de rendas, agentes fiscais e auxiliares técnicos (te
fiscalização terão os seguintes vencilnentos

CR$
Inspetores técnicos da Fazenda e de rendas 3.600,00
Fis(':i iS ole rendas ........................ 3,200,0(1
Agentes Fiscais ..........................2.400,00
Auxiliares técnicos de fiscalização ............ 1 200,01)

Parágrafo único. Os agentes fiscais de 2. 1 classe mantidos
eI!! qtiadro suplementa!' perceberão os atuais vencimentos mensais
de Cr$ 630,00, devendo ser aproveitados nos serviços internos das
repartições fazemidórias, com as mesmas atribuições conferidas aos
auxiliares daquelas repartições, Ser!! direito a percentagens.

SECÇÃO 1

Das diárias, (Ijudus (te custo e indenizações (te despesas de transporte
Art. 24. -- Os inspetores, fiscais de rendas, agentes fiscais e

auxiliares técnicos de fiscalização terão (lim-('ito O 111110 diária arbi-
trada pelo Secretário das Finanças, a título de indenização de des-
pesas coii alinientação e pousada, quando, em função de seus car -
gos, se deslocarem das SUaS sedes.

Parágrafo único, -- Correrão por conta (lo Estado as despesas
de transporte do pessoal da fiscalização em serviço.

Art. 25. - O abono integral ole diária só se dará quando o des-
locamnento de que trata o artigo 24 excedem- de 12 horas consecutivas.

Parágrafo Único.	Abonar-se-á apenas a metade da dii'im'ii,
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(Inundo o funcionário deslocar-se da sede por tempo inferior aolimite referido neste artigo.

Art. 26.	
Quando transferidos de sua circunscrição, por mo-tivo de remoção ou promoção, os funcionários da fiscalização terãodireito a uma ajuda de custo correspondente aos vencimentos deuni mês.

Parágrafo único.	Era se tratando de remoção a pedido, per-derá o funcionário direito à percepção da vantagem de que trataêste artigo.

SECÇÃO 111

Das percenicigens
Art. 27. Os funcionários da fiscalização, em exercício efe.

tivo da função arrecadadora ou fiscalizadora, terão direito a per-
centagens diretas e indiretas, no total de 10°

	

cabendo 50 J	 (dez por cento),-(cinco por cento), diretamente àqueles funcionários eo restante a todos êles, conforme o desconto neste regulamento.Parágrafo único - As Percentagens a que se refere êste artigoraio se in corporarão aos vencimentos, para efeito (te -aposentadoriae nem sôht-e elas se calculará o abono de família.
Art. 23 -- Para cumpl' j i yleiito (lo disposto no artigo anterior,quanto à perceflligem indireta, os exatores consignarão, separa-damente, no final do balancete mensal da co,etoria, sob a rubrica

"Fiscalização (te Rendas-, as arrecadações feitas por intermédio dafiscalização, através de guias, notificações ou autos (le infração, de-vendo ainda constai- dessa rubrica os recolhimentos de (lívida ativaque fizer a mesma fiscalização.

§ 1." - Com os elementos extraídos (los l)alancetes mensais,a que se refere êste artigo, o D e partaniento de Tomada de Contasfará constar das guias a importância e quivalente à percentagem in-direta, para escl' j turação em conta (te "Depósitos Diversos", a fimde que a Contadoria "Geral possa fornecei- ao Departamento de Fis-calização o "quantuiii" a ser rateado entre os funcionários da fisca-lização que a ela fizerem jus.
§ 2.° - Os funcionários fiscais que tenham direito a p ercenta_as sofrerão o

	

gens indiret	 desconto de unia trigésima sexagésima
quinta parte de Sua quota por (lia (te interrupção (lo exercício.

CAPITULO Vi

Disposições ÇJCJ'Uis

Art. 29 -- As penalidades aplicáveis aos funcionários da fis-
calização de rendas são as constantes (lo Estatuto (tos Funcionários
Públicos Civis (lo Estado.

Art. 30 Os inspetores técnicos da Fazenda poderão, funda-mentadamente, propor, por intermédio do Departamento de Fis-calização, imposição de penalidades aos coletores, (te acôrdo comdisposto no Regulamento das Coletorias.
Art. 31 Os fiscais de rendas e agentes fiscais poderão arre-

cadar dívida ativa, bem como importâncias devidas por notifica-
ções que expedirem, ou autos de infração que lavrarem, nos têrmos
dos itens XXVI e XXVII do artigo 19.
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§ 1.------Até. o último (lia de ('a(la inès, o fiscal de tendas ou
"gente fiscal entregará, juntamente com a 2.' via do conhecimento.
o total de Sua aI'reca(laçüo da dívida ativa, recebendo do coletor a
sua percentagem direta e o recibo do recolhumnento feito.

§ 2." --- - As iiiiportâncias devidas por notificações ou autos de
infração serão recolhidos à coletoria (Ia circunscrição pelos ploprioS
floti ii cados ou autuados, em (itiahlIler fase do seu processo, (teVen-
(lo o coletor fazei' constar do conhecimento além (lOS dizeres neces-
sários para esclarecer o rccolliiiiiento, a seguinte declaração: "O
presente i-ecolhimento se refere à notificação (ou(o guia de recolhi-
mento, ou auto de infração) n......exDc(li(la (ou lavrado em (lata
de ..........pelo fiscal de rendas (ou agente fiscal), si, .........

§ 3." Quando o infrator, não querendo ser notificado 011 au-
tuado, se dispuser a pagar o débito fiscal apurado, o fiscal (te reli-
das ou agente fiscal expedirá "guia de recolhimento" ou procede-
rá à arrecadação, mediante expeihição (10 conhecimento toiiipetefl-
te, prestando contas na forma do § 1.' (têste artigo.

§ 4." - - Sôbre as iiiiportâncias (los tributos recolhidos à coleto-
ria, através (te notificações, autos de infração e guias (le recolhi-
mento, nenlmuitia percentagem caberá aos funcionários da coletoria,
devendo o coletor, no úll mio dia de cada mês, contar a percenta-
gem (lil'ela de 5% a que se refere o artigo 27, para entregá-la, contra
recibo cai duas vias ao fiscal de rendas ou agente fiscal signatário
das respectivas notificações, autos (te infração e guias de recolhi-
mento.

§ 50 - - Nenhum funcionário da fiscalização (te rendas ou che-
fe de "Serviços Fiscais" leni competência 1) ara dispensar multas,
sob pena (te ser responsabilizado pela sua inipoi'tância.

§ (L° - No caso (te restituição, o funcion (trio será debitado pela
importância da percentagem que auferiu sôbre o impôsto restituído.

Art. 32 ---- Para a arrecadação (te débitos fiscais já inscritos em
dívida ativa, o fiscal de rendas e o agente fiscal deverão apurar.
prêvianicnte, se há executivo fical ajuizado.

Parágrafo único - -- No caso afirmativo, a arrecadação sàrnente
se i:ii'ó (lcl)OiS tte pagas as ('listas devidas e colnunica(ta a ocorrên-
cia ao t'cl)lCsentaflle da Fazenda Estadual.

33 - -- O produto das multas não poderá ser atribuído, no
tO(lO 011 dm1 parte, a q ual q uer funcionario OU a (tenuliclantes. pek,
que não se calculam sôbre elas as percentagens de que 'trata o
artigo 27.

Parágrafo único ---- Dos balancetes das coletorias devem cons-
tar nas rubricas de "Multas" tôdas a simportâncias sob êste título
arrecadadas.

Art. 34 - -- Passará ao fiscal tle rendas ou agente fiscal, na res-
pectiva circunscrição, a competência delegada aos coletores no item
IV do art. 30 e em os números 13 -- 15 - 17 -- 19 - 28 -- 31 -
37 -- 38 e 39, do artigo 32, do decreto n.° 942, de 3 de agôsto de 1937,
bem coimio em geral, as atribuições que se refiram tos atos (te fisca-
lização ou à situação fiscal dos contribuintes (notificações ou autos
de infração, depósito e apreensão, lançamentos e suas modificações,
inclusive baixas, transferência e cancelamento)

Art. 35 --- Os fiscais de rendas e agentes fiscais receberão, a par-
tir do (lia 1." de cada mês, seus vencimentos, diárias, abono de fa-
mília, despesas de viagens, postais e telegráficas, referentes ao mês
anterior, mediante atestados e comunicações expedidos pelo Depar-
tamento (te Fiscalização.
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Os atesi ados serão expedidos cOlo base no niês ante Pior,Para Pagaulen lo de venci mcli los do ]]lês 5UI)Scqiie)f(.§ 2." - para os efeitos dêste artigo, os fiscais (Te rendas eagentes fiscais devem remeter o boletim de CXCII rsão ao Iieparta-In(n lo de Fi scalizacj() até o dia 5 de cada Inês, pa	de con-ra finsferência e eXJ)e(iiçã() (te colllunicações relativas is despe	de via-gens, postais e	 saslelep,ráfjcas
§ 3." - A disposição dêste artigo não se aplica aos fiscais eagentes fiscais com exercício nos Serviços Fiscais, os quais recebe-rão seus vencimentos mediante <atestado "  do respectivo chefe.§ 40 -- Sem Prejuízo ( 1 ,1

disposição (lo J)arágrafo anterior, osboleEj11s ( T
e eXc1rsão) e todos os (lernais documentos que Osacom-panliai'em dos fiscais de rendas, agentes fiscais e auxiliares 

técnicosde fiscal ilação, com exercício n
CXI)(d I	 os Serviços Fiscais, serão, após aÇão) do ai esi alio (te exercício, rein etidos ao D epartain Cli lo deFiscal ilação.

Art. :to

	

	Os proventos do aux j liaj' técnico de fiscalização se-
rão pagos nas llIes1ms condições estabelecidas no artigo anterior.

O bolet Ou de excursão dote a	 fun cionál'io a que se refere
c

	artigo será imediatamente enviado ao encarregado da circuns-
i-icão, para efeitos (te conferência e da Ieinessm de que trata o itemXIV do art. 19.

\ ri. 37 Com pele ao D e partamn0 de 11 sca]ização fornecerOS cadein 05 de 1eq II isições (te passes, bem ('01110 ulan ter o (0111 rôleTas l'e(juisicões utilizadas
1." --- As Segundas vias das reclumisições utiliz adas deverãoacoulq)muiliai. o l)oietiin (te eXcllrsáo do funcionár

l)	
io fiscal.§ 2 . 0 - - As terceiras vias serão enca minhadas,ao	epart	 mensalmentealllento (lo' 'JOIlla(la de Contas.

\rl. 38 - - Nos lugares onde não houver estradas (Te ferro, serãoi ndenizadas as despesas de viagem, 'm razão de Cr 2,50 por (iuil ô-M etro percorrido, ou de Ci 6,00 por légua (Te Viagem a Cavalo.
ArI .39- Nos lugares servidos por emprêsas de transportes co-letivo, colu serviços regulares a inlien ilação se fará na base dosl)reços 1)01' ('Ias cobrados.
A rt. 40 -. O funcioii ário da fiscaida lização que, eu) Virtude (Iaidade ou do esi a(Io de saúd(, estiver incapacitado para êsse serviço,

aias válido 1)iu'a função sedentária, será transferido para o quadroS [ l pIel)mt'fltam. especial e aproveitado nos trabalhos internos de qual-quer Departamento ou Serviço da Secretaria das Finanças, sem di-rei'()	percepção de oliárias e percentagens
Parágrafo único	- Para vneste ait	 erificação (Ias condições referidasigo, o fune j oji ário, de oficio 011 lne(l j anteSecretário das Fi namiças, será sul)lfleti(lO à inspecçãI'equuerimemi to ao

o P erante juntailié(lica, na Capital do Estado.
Art. 41 -- Enquanto não forem extintas as circun scriçõesdefiscalizaço o Serviço de Contrôle dos postos (te Fiscalização con ti-flnará com as suas atuais atribuições.
Ait. 42 -	O funcionário fiscal se fará reconhecer pela suacarteira de identidade fui](

COIlI O colitr j hiiinte	"o""	nono prililei ro comi [ao lo que tiver
Art. 43 -- - Constitueiii l egislação sul)sidiái •j i dêste reg ulaune_to' na parte em que não lhe forem conti-ários, o regulamento daSecretaria das Finanças e a legislacão fiscal em vigor.Art. 44 - - Ëste regu1a,ncn0 entrai'áme vigor mia data de sua P11-blicação, revogadas as disposições em Contrário.
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Secretaria das Finanças (lO) Estado (te Mimas Gerais, ciii lido

Jiorizoute, aos 6 ( Te janeiro de 104$
0 secretário das Finanças, José de .1I(1j1111õo' Viu lo.

l)ECBET() N." 2.567, DE 7 DE JANEIRO DE 1948

Abre eVé(/jIO .siipleiiieiilai de (,'uS 40 .000,00 o 11(11)11 025-51 (8042) (/0

i)epaulauiien lo de Compras e Fiscalizo ao

() Governador (lo Estado (te Minas Gerais, usando da atribuição
contida no artigo 1. da Lei mi.-' 61, (te 19 de ddleilihi'() (te 1947, re-
solve at)IiI O) crédito) suplementar de Cr 40 .000,00((00,0(1 ((luarenta uiiil
cruzeiros) para refôrm:o ota verba 025-51 (8042) do Depailaimiento (Te
Compras e Fiscalização.

O Secretário (te Estado dos Negócios (Ias Finanças assi mli o tenha
emitendido e faça executar.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de janeiro de 1948.

1 1.'ION Sosi'cs C ' l POS
.José (/e iIa!/ulJlaes ('jato

DECRETo N. 2.567-A, DE 10 DE J\NETR() DE' 1948

Dá e.ro'c!Içao á Lei 11. 0 126, de 27 de dezembro de 1937

O Governador (lo Estado (Te Minas Gerais, no USO 'de sumas atri-
boi io:ões legais e de conformidade comi) a autorização contida na *Lei
mi." 126, (te 27 de (lezemlll)ro (te 1947, decreta

Ad. 1." - -- Ficam criados, no) ([Uadl'o mie mmiotoristas (ta Secreta-
ria mio Tribunal (te Justiça do Estado (Te Minas Gerais, mais dois
lugares (t	iIlotOFistilS, 51111 (te primiieira classe e 11111 (te segunda
classe.

Art . 2 -- Na parte final (lo parágrafo 1." do artigo 18 do De-
creto-lei mi. 1.630,  de 15 de janeiro de 1946, onde se lê "um moto-
rista de primeira classe, um motorista de segunda classe (condutor de
inalas) e Ufli ajudante de motorista", laia-se "um motorista (Te pri-
meira classe e um de segunda a serviço da Presidência, um moto-
rista de prineira classe e tim de segunda a serviço de condução
(Te inalas e papéis do Tribunal."

Art .3. -- Ëstc decreto entrará em vigor na (lata (te sua publi-
cação, revogadas as disposições ciii contrário.

Assim 1) tenham entendido tôdas as autoridades a oUelfl O conhe-
cimento e execução (têste decreto pertencer, para (lime O CIi1iiPVlfl (3
laçam cumprir, tão inteiramente como nête se contéiii

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 10 de janeiro de 1948.

M1i.T0N SOARES CAMPOS
l't'olio Aleixo
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i)ECIIETO N. 9 2.568, J)E 12 DE JANEIRO DE 194$
Abre crédito especial de Cr$ 90.000,00, para o Govérno do Estado

O Governador do E.tado de Minas Gerais, usa udocontid	 (1,1 ai ri huiç5oa no artigo 2., da Besoiução 11 . 0 6	 m, de 20 de dezembro (te 1917,da AsseInl)Iéia Legislativa do Estado, resolve abrir o crédito especialfie Cr 90.000,00 (noventa mil cruzeiros) para pa gamento de aj udade Custo e subsidio ao Vice-Governador do Estado de Minas Geraissendo Cr$ 5.000,00 de ajuda de custo e Cr 20.000,00 de subsidiorelativos ao período (Je 1.0 de setembro a 31 de dezembro de 1947 eCr$ 5.000,00 de ajuda de custo e Cr$ 60.000,00 de subsídio lela-livos ao exercício de 1948.
O Secretário das Finanças

executar.	 assim o tenha entendido e faça

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de janeiro de 1948
l%IruroN Sosnes CAMPOS
José fie Ma,qallmíi ( s Pinto

DECRETO N. Q 2.569, DE 13 DE JANJ:JR() DE 1943
Aprova o rcç/ula,nej,to da Taxa de Assistéj,ci Hospitalar

O Governado . do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-hmiics e tendo em vista o disposto no artigo 2. 9 da lei n. 0 138, de29 fie dezembro de 1947, resolve aprovar o seguinte regulamento dataxa de Assistência Hospitalar.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 13 de janeiro de 1949.
MILTON SOARES CAMPOS

.José fie lWaç/alJ,(jes Pinto
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Parágrafo único -- Os vi nlios naturais de uva, produzidos no
Estado, bem como a cerveja e o "chopp" de qualquer procedência,
paga mão a taxa de Cr 0,10 poi litro.

Art . 3.'	As bebidas de denominação estrangeira, de qualquer
) 'acedência, pagarão a taxa de (r 1,20 por litro

Aut.  4." --- Quando as bebidas de que trata êste regulamento
fôremn acondicionadas em reciniemites de conteúdo inferior ou su p e-rior a um litro, as taxas serão cobradas proporcionainien 1 e ao volti-
Inc respectivo

.\ rt . 5.' - •- Nenl'iuina bebida poderá ser vendida ou exposta a
velida sem a Inova do pagamento olo sêlo devido

II

Das isenções da taxa

Art. 6.° — Não se sujeitam à taxa de assistência hospitalar as
bebidas alcoólicas negociadas para fora do Estado.

Parágrafo único As autoridades fiscais não exigirão a taxa em
relação ao produto em trânsito para fora do Estado, desde que
comprovado o destino.

1 1

Das penas

Art. 70 -- Nos casos de sonegação e outras infrações relativas
a Taxa de Assistência Hospitalar, serão aplicadas as penalidades pre-
vistas na parte geral cio Código Tributário, observadas as modifica-
ções da legislação posterior.

I V

Da arrecadação e fiscalização

R EGULAMENTO DA TAXA 1)E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
A QUE SE BEFEBEM AS LEIS NS. 22, DE 31 DE OUTU-TURB() ])E 1947, E 138, DE 29 DE DEZEMRIO DE 1947

1

l)a incidência da taxa

A Taxa de Assistência Hospitalar, autorizada pela lein." 22, de 31 de outubro (le 1947, com as modificações que lhe foramin troduzidas pela lei n. 0 138, de 29 de dezembro de 1947, é devida,nos têrmos dêste decreto, rela tivamente a tôcia bebida alcoólica, dequalquer procedência, negociada no Estado.Art. 2.	As bebidas alcoólicaCr 0,30 por litro.	 s em geral pagarão a taxa (te

Art. 8.° -- A Taxa de Assistência Hospitalar será arrecadada em
selos especiais, colados ao recipiciente que contiver a bebida a ela
sujeita.

Parágrafo único - A inutilização dos selos será feita por meio
de assinatura ou carimbo que imprima o nome do contribuinte e a
data da inutilização.

Ar!. 9. Nos casos de venda em vasilhame de grande volume,
para futuro engarrafamento, o vendedor deverá fazer acompanhar
ulos selos correspondentes a bebida.

10 — Enquanto não forem fornecidos os selas próprios,
a taxa será cobrada, por verba, no momento da arrecadação do im-
pôsto de vendas e consignações, em relação à bebida vendida.

Parágrafo único — Quando se tratar de bebida não sujeita ao
inipôsto de vendas e consignações (mercadorias transferidas de-
outro Estado), a taxa será cobrada à vista das notas de venda.
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Art. 11 - A fiscalização da Taxa de Assistência Hospitalar ina	Cumbe aos órgüos e serviços competentes da Secretaria das 1, i-
Art, 12	Bevogam_s as disposições em contrário, entrandoêstc 1 'vgu1aiiiii	cio vigor lia (lata (te Sua public

co (te 1 948.	
ação.Secretaria (las Fi nanças, em Belo Horizon	 nte, aos 13 de jaei-

O Secretário das Fjn.	José de Macio/lides Pin/0

DECRETO N.° 2 570, DE 13 DE JANEIRO DE 1948

Apio v0 as coa! (15 relativas a despesas a regiilarizaj . da Prefeiturade iupaciguart,

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas alri-
Jiuições legais e uns lêrnios do artigo f.° do Decreto-lei n.° .135,de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as Contas do então PrefeitoMunicipal de Tup acmguaj.a, relativas a despesas a regularizar, rea-lizadas eia sua gestão, durante os exercícios de 1945 e 1946, nas iiu-portâncias respectivamente de Cr 28. 683,00 e Cr8 23.634,50, porse haver verificado que tais d espesas, feitas no interêsse do Mu -nicípio, estão comprovadas pela documentação apresentada

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de janeiro de 1948
MILTON SOARIS CAMPOS

Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.571, DE 13 DE JANEIRO DE 1918

Aprova coadas relativas a despesas a regularizar da Pie/ei/pia
(te TttJ)aCiíJilara

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas alri-
buições legais e fiOS têrnios do artigo 5.' do Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovai' as contas do então Prefeito
Municipal de Tapaciguara, relativas a despesas a regularizai, reali-
zadas em sua gestão, durante os exercícios de 1945 e 1946, nas im-portâncias, respectivamente, de Cr$ 8. 687,40 e Cr$ 3.941,70, por se
haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do Município,
estão Comprovadas pela documentação apresentada

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de janeiro de 1948.
MILTON SOAmS Capos
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.572, DE 16 DE JANEIRO DE 1948

Dispõe sóbre (lesuplopriação de terrenos para fom ex/o da produção
do trigo no território nuiiieiro

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando tias atribui-
ções que lhe confere o artigo 6., do Decreto-lei federal n. 3.365,
de 21 de julho de 1911, decreta:

Decreta:
Ar[. 1.0 São declarados de utilidade pública, para o fim de

serem desapropriados ou adquiridos eia juízo 011 fora dêle, os ter-
renos necessários à instalação de uma fazenda destinada à cultura
de trigo, para abastecimento regular (1v centro (te I)0ptIlÇãO, e as
benfeitorias nêles existentes, com a área aproximada (te 271 hecta-
res, 60 ares e 72 centiares, situados na fazenda denominada "Mata
Buirinhos" ou "Mata Burros", no distrito de Lagoa Formosa, Mu-
nicípio de Patos de Minas, neste Estado, pertencentes a Antônio
Pacheco Tonnhéco e sua mulher dona Maria das Dores Pacheco, ou
a (JIJCIfl de diremio

Art. 2.' - Os terrenos e benfeitorias, mencionados, no artigo
ao tenor, estão compreendidos dentro da seguinte linha perimé-
Ira, constante da planta levantada pelo agrimensor Zama Maciel:
"Começa em uma árvore de jacarandá, no entroncamento das divi-
sas dos terrenos da família Araújo e de herdeiros de Manuel Bal-

e secue nela estrada carreira, em divisa coiii êstes iultinio "
depois com Mizaei Antônio de Araújo até alcançar a estiada de au-
tomóveis que vai de Patos de Minas pala O Chumbo, e segue por
esta estrada, confrontando com- terrenos de herdeiros de Amadeu
Dias Maciel ou seus sucessores, até uma árvore de peroba à mar-
gem da dita estrada, no entroncamento das divisas dêstes últimos
com as de Antônio J. Camargos, dêste ponto segue por cêrca de ara-
me em divisa com Antônio J. Camargos até encontrar as cabeceiras
do córrego "Mata Burro"; e segue pelas divisas de João Marques
da Silva até alcançar as divisas de Oscar Moreira, e, por estas, e,
depois, pelas divisas dos terrenos da família Araújo segue até alcan-
-çar o ponto de partida."

Art. 3.1 - E' declarada a urgência da desapropriação.
Art. 4•o -Revogam-se as disposições em contrário, entrando

êste decreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de janeiro de 1948

i\hmul'ON SOAIIES CAMPOS
Iniérieo Rejmé Gianueiti

DECRETO N.° 2.573, DE 16 DE JANEIRO DE 1948

Dispõe sôbre desapropriação de terrenos e benfeitorias nêles

existentes para fomento da produção de mudas e sementes
O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-

ções que lhe confere o art. 6.', do Decreto-lei federal número 3.365,
de 21 de julho de 1941, decreta:
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Au. 1•0 
São declarados de utilidade pública, para o fim de

seieziu desapropriados ou adquiridos em juízo ou fora dêle, os
lerrenos necessários a instalação de uma fazenda para produção de
mudas e sementes destinadas a aumentar e melhorar as condições
de abastecimento regular de centros de população, com a área apro-Xilflada de 3. 805. 000,00 rns.2 e as benfeitorias nêles existentes,
COifll)i'edfldeuldo a fazenda "Indaiá" ou "Vargem Linda", com um
terreno nela encravado e outro que com ela confronta, pertencentes,
respeclivanuente, a Teleinado Augusto de Sousa, Viúva Esmeraldina
Machado Gania, Joaquim Pereira de Oliveira ou a quem de direito,
situados no clistri [o (Te Piacaluba, Município de Leopoldina, neste-Estado.

At. 2.9- Os terrenos e benfeitorias, mencionados no artigo
anterior, estão compreendidos dentro da seguinte linha perimétrica,
constante da planta levantada pelo topógrafo Ênio Lopes da Silva:

"Comera no canto da cêrca ao lado da estrada de Leopoldina
pala Piaca iha, na estaca n.° 8, confrontando cola Almeida,
seguindo por rêrca de arame e, depois, por valo, até a estaca n.° 15;
confrontaui(lo (om Frankijn Furtado, segue pelo valo até o córrego,
Por êste abaixo até a barra -e, à esquerda, segue por outro córrego,acilna,a[éuuestaca a.° 24; confrontando com Otávio Machado,
segue pelo córrego até defronte o valo e, à direita, segue pelo valo
e cêrca de arame, até o marco n.° 36; confrontando com a viúva
Francisco (te Almeida, segue à direita por cêrca de arame, até en-
conirar o vaio, estaca n.° 41; confrontando com Eneas Cortes, se-
gue na mesma direção até a cêrca, por esta até o valo e, depois,

dpor cêrca e arame, até o córrego, estaca n.° 46; confrontando
c0111 Manuel Macliareje, segue à direita, pelo córrego abai-
xo e, depois, por cêrca de arame, até a estrada de Pia-
caluba, atravessa -esta e segue até o campo de aviação: con-
frontando cmii êste, segue por cêrca de arame, em reta, até o
niarco, e, à esquerda, por -cêrca de arame até a estaca n.° 53; con-
frontando com Valdemai I3arbosa, segue a direita por cêrca de
arame até o Rio Pardo; confrontando com Colatino de Castro, se-
gue à direita pelo Rio Pardo até defrontar a linha do espigão, e por
esta acima até o valo e, depois, por cêrca de arame, até a estaca

75; confrontando com Gustavo Machado e Jaime Furtado, se-
gue à direita, por cêi-ca de arame, até o Rio Pardo; confrontando
com Osório Mendonça, Antônio Caetano, José G. Oliveira, segue
à direita pelo Rio Pardo acima, até a barra com o córrego; con-
frontando com Jaime Furtado, Osório Mendonça, Maria R. de
-Jesus e terrenos da Escola Rural, segue pelo córrego acima até a
ponte da estrada de Piacatuba; e dêste ponto segue à esquerda pela
estrada de Piacatuba até o ponto de partida."

Art. 3.1 - E' declarada a urgência da desapropriação.
Art. 4. 1 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando--êste decreto -em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de janeiro de 1948,
MILTON SOARES CAMPOS
Alnérje() J?eié Giíiiinetjj
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DECHET() N.' 2.574, DE 10 DE JANEIRO J)E 1048

Dispõe 5Ó1)I'C (IeSOJdrOpriCcõo (te terrenos poro (1 iiusíalaeõo (te 111110
Subestacão EXperilfleI(tat de Ft'iiticiullura.

Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
-ções que lhe confere o artigo ti." do Decreto-lei federal n.° 3.365, (te
21 de julho de 1041,

Decreta
Art. 1.0 - -- São declarados (Te utilidade pública, para o fim de se-

rem desapropriados(lesapropriados ou adquiridos cmii juízo 011 fora (lêle, os terrenos
necessários à instalação de unia Subestação Experimentai de Fruti-
cultura e as benfeitorias nêles existentes, com ii área a I) roxim ada (te
132,14 iiectares, situados no distrito de Tripuí, lllUIiicíJ)io de Ouro Pré-
to, pertencentes a A. Tlun e Cio. Ltda., douto Domingos Fleury da
Rocha, Usina Queiroz Junior Ltda., senhor Estêves, Cia. Ferro lira-
sileiro, viúva (iumiliernie Peret e doutor Domingos Fleury da Ilociii e
-outros, ou a quem (te direito.

Art. 2 1 ----- Os --------caos e benfeitorias, mencionados no artigo an-
terior, estão compreendidos dentro da seguinte linha perirnétrica,
constante da planta levantada pelo agrin;-erlsol- Enio Lopes Silva
"Começa eia um marco (Te candeia, estaca n.° 10, no Espigão, em
confrontação com Antônio Vicente; segue com o nuno 82" 15 SE v a
165,40 in até a barra de dois Córregos, confrontando couii A. Tiimin , e
Cia. Ltda.; confrontando com Francisco liatisl a, à esquerda, soque
pelo córrego, numa distância de 6 m até uma estrada velha e, à direita
)or esta estrada até encontrar urna cêrca (Te arame e, ainda à escjuer-
(ia, segue pela cêrca atui a estrada; à direita, confronfan do coam a
Usina Queiroz Junior Ltda. e Eslêves; segue, por esta estrada até uni
marro de candeia e daí, à esquerda, segue com o rumo (te 24° SE e
a 406,00 111 até outro marco; e, ainda à direita, segue com o rumo
24 1 30' SO até a cêrca de arame, continua pela cêrca de acaule, hei-
rando a estrada até o cruzaniento com o vale e por êsIe abaixo ah
encontrar a cêrca da Estrada de Ferro Central do Brasil; ati'avmssa
a Estrada até a outra cêrca; à esquerda, -segue pela cêrca (I a Estrada
1e Ferro Central- do Brasil, atravessa a linha e segue pela céu-cri do
triângulo; daí, confrontando com a Cia. Ferro Brasileiro, segue por
um pequeno lacrimal até o marco de candeia, estaca n.° 7; à direita,

com a mesma confrontação, segue com o rumo de 4° 30' SO e a 163,30
m até outro marco na beira de uma Estrada Velha, e, à direita, por
esta estrada até outro marco e dêste, à direita, segue coma o rumo de
'64 0 40' NO e a 226,00 m até a cêrca da Estrada de Ferro Central do
Brasil e, à esquerda, por esta cêrca até o córrego de Tripuí e à di-
reita pelo Tripui até defronte a um marco; ainda com a mesma con-
frontação, dêste marco, segue com o rumo de 64° 40' NO e a 200,00
m até outro marco; com o mesmo confronto, segue com o rumo de
730 30' NO e 247,70 m até um marco e daí, à direita, segue com o
rumo de 58° 30' NO e a 132,00 m até outro marco, continua com o
rumo de 55 1 25' NO e a 37,40 m até o córrego; à esquerda, confron-
tando com a Cia. Ferro Brasileiro, segue pelo córrego acima, até
,i depois pelo esbarrancado e cêrca de arame até uma
-cava e por esta até o Pico; à direita, confrontando com Hercula-
no e João Campos, segue por cêrca de arame até o escarpado e
por êste até uma cêrca de arame e por esta até o córrego do
Trupui; confrontando com Antônio Vicente, segue por cêrca de ara-
me até o córrego e por êste, até a cêrca da Estrada de Ferro Cen-
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trai do Brasil ; aixavessa a Estrada de Ferro Central do Brasil,
ate a (lí ria (te arame, na cabeça de hoeiro ; à esquerda, confron-

latido (0111 9 Lstradl( (te Ferro (entrl do Brasil, Segue pela cêrca,até o 11111(0 e, dai, à direita, c onfrontando (0111 Antônio Vicente, se-gue (0111 (1 1(111(0 (te 25' 15' NE e a 116,00 Ii] até outro lilarco, à (tireita,segue (0111 O 1 . 111110 d 63° 45' NE € a 27,80 111 até Outro marco, à es(l uerda, atravessa  estrada (te rodagelil, segue por olHa cêrca, nomeio do Espigão, beirando a Estrada Velha até o marco, ponto deDai'tida"
Art. 3.° -	E' (ieciara(I:( a urgência(ia (iesaj)loprjação
Ar!. 4." -- l evogarnse as disposições emroiitrário, entrano lês_

te (iecieto eIII \'igor lia (tala (te Sua publicação.
P11l5('jO (III Liberdade, Belo Horizonte, 16 (te Jan eiro de 1948.

llI.'I'ON SOARES Cípos
Amé rico('O J?('1(( Gian,iel/j

•__________	 _____
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Iiôil)i('l(s do região: canto ortef(nico; educarão tísica; liOrõt's (te CCO--
11011111) (toI((éstica e pllericultllra (para 05 ('Stlldaules do sexo feminino).

AtI .3.''	Jstedecreto, que será regulalllelilado pelo Secretário (te
Edilaç'o, entrará em vigor nesta (lata, revogadas as (liSl)Osicões ('Iiicontrário

PA ciolO (III 1i1)er(l alIe, lido Hori-zoiite, 19 de janeiro de 1918.

?%Ii1,'ION Soni;s (:Ii'os
A 1>jai' Renault

t) (teci-eloa('iol:i foi proposto á assinaturado senhor Governador
 seguilite eXposição de mlloliVos apreseutadl( a s. excia. pelo então

Secretário de Educação, (Ir. Augusto Mário (ahk'ii'a lirant, ('III 10 dedezembro (lO alio findo

DECHE'l'() N.° 2.575, DE 19 l)E ,JANEJH() i)E 1948
Aprovu ('011 IIIS relativas (1 (lesJ)csos (/ re,ul((r kat (/0 J"efc'/fiij'a deUberaba.

O GovernadOr do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atribui-
ções lega is e nos 1 frutos do alt igo 5.' (10 decreto-lei n .° 2. 135, de 5de julho de 1947, I'esOtVe aprovar as contas do então prefeito muni-
cipal de TJhei'aha, relativas II (i('Spesl(S a l 'egutarizar, reahzadas emsua gestão, (lilranle O eXeIcí('j() de 1941, tia iulportâiicja total de Cr
707.328^ por se haver verificado que tais despesas, feitas no m ie-
rêsse (lo Município, estão ('oliil)rovadas pela	 a(tOrllII]entação	l)resen-tada.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 19 de janeiro (te 1948.

M I LTONN So.nus C, M POS
PC!!,'0 .1 leiro

DECHE'J'() N." 2.576, DE 19 1)E JANEIH() DE 1948

i)ipõe só li re a (/i(I'W'ão (10 ('urso priii,ário
O (iovermujo i' (lo Estado de Minas Gerais, usando das ali'iliiil-ÇõeS Q ue lhe confere o artigo 51, Ii." li, (ia Constit11j 0 Estadual,(ler I'€'t a
Art. 1."	1 Nas localidades CIII (pie fõr aconselhável à vista danecessidade (te articulá-lo ('0111 o curso ginasial, o iudusti'iat, o agri-('0111 e os de foritiação de regentes de ensino ('lelllentar, passará o cumi'-5(1 primário 11 ser dede cinco alios.
Art. 2.°	- Serão as seguintes as (Iiscil)hinas do 5." ano: leitura e

linguagéni; ai'itIiIétj( • a e noções de geometria; geografia e liistói•i loBrasil e (loções (te geografia geral; cif'n ('ias a atura is e li igiêne; con hie-ln1en to (Ias a tividades e('OflÔflhi('as (Ia região desenho trabalhoslilalitiais e práticas educativas relac ionadas CI1 lIS atividades eco-

EXPOSIÇÃO) 1)E \E)'l'l \'OS

Ex 111(1. SI'. Governador
() (1 ('ele lo aneXo teiii por objetivo aumentar (1111 ano ao atual cur-

so pci III ái'io.
A i1i1(Iieit'i esclal'e('ida e penetrante ('01(1 que Vossa Excelf'iiu'ja

sem pre ajuíza dos prolitelilas sujeitos á sua (tensão 1111(111 ('s('lIpal'a da
ilIl poi'lãncia e da valia (la medida.

Bastaria a defendê-la, se de defesa precisasse, o fato de que a -duração alua! do ('urso primário, ainda ( 1 1(1 ' ( 'Olisidera(lo apenas, e
erradailien te, ('OlHO processo (te informação, e não (te formação, é in-
$ufi(-ieli LI' PéUs a tarefa ( l he ilieIIIId)e áciuif'k' curso.Acresce ainda Que,
liáO podendo o ensino priilIái'io ser Ilavido ('01110 ((III pI'o('ess() 011 (111111
fase isolada (tu fenômeno social (III educação, ('oi'I'e á adniin iSirlição
O dever (te estabelecer-lhe 11 iUnÇO ('0111 () SisteilIli geral no pont('lolequ'ldo, II SaIE'!'	110 ponto correspondente ao ('011 junto do ('lisilit4
de 	'111 médio ou seja () ('nlsO ginasial, O ('11FSO indu s trial, 0 ('ursa
agrícola c' os ('(lISOS (te fOl'lilI(çáO (te regi'li les (II' ('115010 ('lelnentlO

Dessa Junçao, (Inc atIIIIlIl(elite hãO existe (te (Iludo algulihi, 11115-
cc'l'ã(' I'u'suItlIUlOS il)eslilhC\'eis, (lados O i'ehidilhlelito 1111001' (II) ('urso
])l'ine'(rio (', h'oliseguintelo('(lle, II (Ileli101' preparação ('0111 (ltl ((5 111(1-
Hinos (te 12 anos se lIIatl'ic&lt:lrào ou(Julllquer estabelecilhlento (Inc
nlinisll'e ensino 1k' grau ll(édiO. E' lícito (tizei' (Jut' (1 1111111(5 vê-ies Ilj)l'e-
gol(dO fl'lU'IISSO (lo sistelua (1h' ensino secundário (lo Brasil 1(111 (11119
(las 5111(5 ('aiiSl(S no (lespl'epal'o ('0111 (11e (Is eg ressos (b)s- ('tII'5O5 pi'ihll)(..
rios batem às portas (los ginásios pal'Iicullllres e nêles são, Via (te re-
gra . aprovados eiii massa, il1('l'('ê (te "cursos (li' 11(1 missão" adrede or-
l(I1 IZIOOS.

(ira, 1111111 das valitl(gelis do 5.'' 1(111) (PIe O decreto nietende ilisti.
tuir e lllinisti'ar sem onus para os pais, ensino que prepare os alunos
rios grupos escolaresJ)lIrll 9 11(1111 SSSO 110$ ginásios, tornando i nuiteis os
cu1i's()S, já l(cili(l( referidos, dli) fuliciOfllllllenlo nos pl'OpI'iOs estabeie-
('ill(cIltos ('II) (Inc 05 ('lflhItidlltOs pretendem ingressar,

E' (te imu portâncil( 0l)sel'Vlli' ( 1 11€' (1 govéi'no federal pi'elende su-
bstituir os exames de admissão por certificado lhe ('Onclu(So do ('RI-
SO prin(ál'io, onde e quando êste constar (te cinco anos.

SeI'il( ideal que o (iovf'rno l)ul(lCsSe, (1e5(le logo, tornar II lIIe(l ida
extensiva II tO(iOS os grupos escolares. Infelizmente, a situação do Esta-

-:.



- 424

do não o permite. Aplicar-se-á o decreto, de preferência, àquelas loca-
lidades em que haja estabelecimen lo (te ensino de grau médio, nual-
quer une seja a sua natureza - secuil(iário, industrial, agrícola, etc..

Não haverá aumento de despesa com a adoção (Ia providência
que lenho a honra (le propôr a Vossa Excelência, isto é, a (lotação
orçamentária destinada ao professorado primário atenderá ao pa-
gamento das docentes une vierem a lecionar nêsse 5.° ano.

O ato é decreto e não lei, porque modifica o Regulamento do En-
sino Primário, que foi aprovado pelo decreto n.° 7.970-A, de 15 de
outubro de 1927. A respeito foi COnSLllta(Jo o sr. Advogado Geral do
Estado.

Selecionadas com escrúpulo as localidades, os estabelecimentos
e as porfessôras necessárias o govêrno de Vossa Excelência presta-
rã, com êsle aumento de um ano ao curs6 primário

,
, mais um grau debenefício ao povo mineiro.

Beitero a Vosso Excelência os protestos (te minha -alta est laia.
Em 10 (te (leZCiiibro (te 1947.

A I1(juslo ?if(iI'i() Caldeira Biaji 1

DECRETo N.° 2.577, DE 23 DE JANEIRO DE. 191$

Aprova ronlas referentes ao 2.° semestre de 1946, da Rde
Mineira (te Viação.

O Governador do Estado de Minas Gerais, na con formimida e (li)
disposto no § 2. 1 do artigo 3.° do Decreto-lei n.° 1 .773, (te 29 de junho
do ano próximo passado, e á vista (lo relatório apresentado pea Co-
missão nomeada, nos têi'iiios (10 citado aut. 3,0, para verificação das
contas (Ia Bê(le Mineira (te Viação referentes ao segundo semestre 'te
1946, resolve aprovar ditas contas.

Palácio da Liberdade, Belo Uorizonte, 23 (te janeiro de 194s.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra

DECRETO N.° 2.578, DE 26 DE .JANEIH() DE 194$

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de (7uí

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atl'il)(lI-
ções legais e nos têrmos (lo artigo 5,0 do decreto-lei n.° 2.135, (te 5 de
julho de 1947, resolve aprovar as contas (lo então prefeito munici-
pal de Ubá, relativas a despesas a regularizar, realiza(tlms em sua ges-
tão, durante o exercício (te 1946, na importância total (te Cr .
48.187,10, por se haver verificado que tais despesas, feitas
no iriterêsse tIo Município, estão comprovadas pela documentação
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 (te janeiro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.579, DE 28 DE JANEIPt) DE 1948

Aprova contas relativos a despesas a regulari:a.' da Prefeitura de.1 raxá

O.) Governador do Estado de Minas (iem'ais, no liso (le suas atri-
hições legais e nos têrmos do artigo 5.° do decreto-lei n.° 2.135, de 5
de julho de 1947, resolve aprovar as contas tio então prefeito muni-
cipal de Araxá, relativas a despesas a regularizar, realiz adas em sua
gestão, durante o mês (te outubro de 1947, na importância total de Cr$
18.300,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no iate-
i'êsse do Município, estão comprovadas Pela documentação api'eseii-
Fada.

Pai ácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de janeiro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
l'eo'io .1 tei.ro

J)ECREJ'() N.° 2.580, DE 28 DE JANEIRO) DE 1948

Aprova contas jelalivas a despesas o ieçjularizai' ia Prefeitura de
Ai'axá

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos lêrmos do artigo 5•0 (lo decreto-lei a.° 2.135 (te 5
de julho de 1947, resolve aprovar as contas tio então prefeito nmunici-
Pai (te Ar axá, relativas a despesas a regularizar,, realizadas cmii sua
gestão, durante os exercícios dc 1942 e 1945, na j ulpom-táncia (te Cr176.977,99, 1)01' se haver verificado que tais despesas, feitas no imite-
i'êsse tio limuflieípio, estão comuprova(tas pela documentação apresen-
tada.

Palácio (la Liberdade, Belo Horizonte, 28 (te janeiro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.581, DE 28 DE JANEIRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Cataguazes

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
-ções legais e nos têrmos do artigo 5•0, do Decreto-lei n.° 2.135 de 5
de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Munici-
pal de Cataguazes, relativas a despesas a regularizar, realizadas em
sua gestão, durante o Inês de fevereiro de 1947, na importância total
de Cr$ 976,80, por haver verificado que tais .despesas, feitas no in-

.terêsse do Município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada,

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de janeiro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

L. D. - 27



-

426 -	 —427

DECRETO N.° 2.582, DE 28 DE JANEIRO DE 1948

Modifica o artigo 123, do decreto n.° 7.712, de 16 de junho de 1927

O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
(: 50 que lhe confere o ad .51, número II, da Constituição (10 Es-
lado, decreta

Art. 1.1 --- Fica redigido uns seguintes têrmos o artigo 123 do.
decreto n.° 7.712, de 16 de junho de 1927:

"Art. 123 . Para ocorrer a êsses adiantamentos
haverá cmii cada batalhão, tanto da Capital do Estado,
como do interior, a quantia de Vr$ 20.000,00 (vinte mil
cruzeiros), que deverá ser requisitada pelo respectivo
Comandante."

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
este decreto em vigor na data de sua publicação.

Os Secretários (te Estado dos Negócios do Interior e das Fi-
nanças assim o tenham enteli(li(l0 e façam executar.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 28 de janeiro (te 1948.

2d11.'L'ON SOAREI,CAMPOS
Pedro Aleixo
.José de ltIa(JO1IWCS Pinto

DECRETO N.9 2583, DE 29 DE JANEIRO DE 1948

'Cria e regulamenta a Escola de Sondadores, prevista no Plano de
Recuperação Econômica e &jmento da Produção

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas ulr i-
huições, e

considerando que, pura recuperar imensas áreas de terras, al-
gumas já esgotadas, outras sem () necessário grau (le (itili(hi(1C e
1 icamente abandonadas, deve-se adotar o eniprêgo (te pi'oceSSOS ade-
quados (te irrigação;

considerando que, (9H manitas regiões sêcaS (10 Estido, além (las
dificuldades para a irrigação, há escassez de água de superfície para
as populações rurais e urbanas, seno, pois, necessário o seu supri-
incuto por processos técnicos especiais;

considerando que, para atender aquêles objetivos, a medida in-
dicada consistira na utilização das águas subterrâneas, conforme-
está previsto no Capítulo V do Plano de Recuperação Econômica e
Fomento da Produção;

considerando que, para a efetivação cio objetivo citado, será im-
prescin(iível a perfuração (te poços, com as conseqüentes instalações
para elevação das águas subterrâneas;

considerando que é programa cio Govêrno proceder em larga
escala a perfurações de poços destinados a abastecer de águas puras.
os populações rurais e urban as;

considerando, entretanto, que não há no Estado pessoal habili-
tado para o) serviço (te son(lagelum, que exige conhecimentos espe-
cializados;

considerando, por outro lado que ao Estado cumpre facilitar e
estiiimular por todos os meios as atividades úteis à sua economia e à
coletividade,

decreta:

Art. 1. -. Fica criada a Escola de Sondadores, prevista no Pia-
no (te Recuperação Econômica e Fomento da Produção.

Art. 2.°	A Escola manterá o curso intensivo (te três meses, ao
qual sem.ão admitidos os candidatos que preenchani os seguintes re-
(lUiSifOs

a) idade minirna de 18 e máxima de 35 anos;
1)) boa saúde;
e) quitação com o serviço rniliar;
d) preparo elementar;
e) boa conduta

Ai, t 3.°	O (UrS() de sondadores será gratuito e obrigatória a
freqüência dos candidatos inscritos.

Art. 40 - A Escola de Sondadores terá um Diretor, designado
pelo Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho den-
tre os técnicos da própria Secretaria ou de outras repartições
públicas.

Art. 5.' - O Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e
Trabalho fica putorizado a providenciar a instalação da referida Es-
cola e regulamentar os seus serviços.

Ali-. li.'	As despesas para a execução cio presente decreto cor-
rerão por conta dos créditos especiais abertos pelo decreto n.° .
2.468, de 29 de agôsto (te 1947.

Art. 7,0 -- Ëste decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Assim o tenhani entendido tôdas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução (lêste decreto pertencer, para que o cumpram e
façani cumprir, tão inteiraniente como nêle se contém

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de janeiro de 1948—

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Rene Giannetti
.J()Sé (te Magalhães I'iiito

DECRETO N.° 2.584, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1948

Aprova as normas para a revisão do imnpósto territorial e do taxa de-
ocupação de terras deiioliitas

O Governador cio Estado, usando (te suas atribuições e tendo
em vista, o disposto na Lei número 123, de 27 de dezembro de
1947, resolve aprovar as normas para a revisão (lo iinpôsto terri-
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tonal e a taxa de ocupação de terras devolutas, baixadas pelo Se-
cretário das Finanças, que as fará executar.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 4 de fevereiro de 1948.de 1948.

1 L'roN Sou4as Ctii'os
José de Magalhães Pinto

NORMAS PARA A REVISÃO DO IMPÔSTO TERRITORIAL E DA
TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS, A QUE SE
REFEBE O DECRETO N.° 2.584, DE 4 DE FEVEREIRO DE1948.

Art. 1.0 -- Fica determinado o dia 15 de fevereiro do corrente
ano para início, em todo o Estado, dos trabalhos da revisão dos lan-
çamentos do impôsto territorial e da taxa de ocupação de terras de-
volutas, prevista na lei 123, de 27 de dezembro de 1947.

Art. 2.° Ao iniciar a revisão, o coletor afixará e publicará
pela imprensa, onde houver, edital convidando os contribuintes a
apresentarem suas declarações, no prazo de 60 dias, a contar da
data do edital.

Parágrafo único - Serão lançados de oficio, com os elementos
de que a coletoria dispuser, todos os contribuintes que deixarem de
prestar declaração no prazo legal.

Art. 30	A revisão terá por fim:
1 - apurar o valor venal do solo, sem levar-se em conta as matas

e benfeitorias;
II	classificar os imóveis segundo a sua qualidade, para efei-

to da aplicação (Ias taxas devidas, na conformidade dos artigos 3.
e 4.° da lei número 16, de 25-10-947;

III -- corrigir erros e fraudes de lançamentos anteriores;
IV	reajustar o valor real da propriedade;
V receber e julgar as reclamações dos contribuintes contra

lançamentos feitos à vista de títulos de propriedade, cujo valor te-nha descrescido.
Art. 41 - A revisão do impôsto territorial e da taxa de ocupa-

ção será feita mediante declaração preenchida e assinada pelo con-
tribuinte, conforme Impresso fornecido pela Secretaria das Finanças.

Art. 5,0	São obrigados à declaração:
a) o proprietário do imóvel;
b) o enfitêuta;
c) o ocupante do imóvel a qualquer título;
d) o condômino;
e) o representante legal do contribuinte.

Parágrafo único -- Tratando-se de imóvel sujeito a inventário, o
lançamento deve ser mantido em nome do de-cujos, cabendo aoinventariante prestar a declaração. Depois de julgado o inventá-
rio, far-se-ão as necessárias modificações à vista das estatísticas de
transmissões causa-Jnorfis.
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situT3. 6» - Cada declaração compreenderá todos os imóveis
imóveis siUmdP' mesmo Município. Quando o contribuinte possuir
derá, em qualqucY' JP(lO OU em parte, cru diversos, po-
coletor que a receber rentYtVCsefltar sua declaração, cumprindo ao
necessário,	 da situação, para o expediente

Art . 7»	Se o contribuinte não sout)(
a declaração será preenchida por terceiro, que a íi_nudcr escrever,
com (luas testemunhas.	 '"lamente

Art. 8.° -- Será permitida a modificação da área atualni_
lançada, cru virtude de medição judicial ou extrajudicial, sujeita,
esta última, à aprovação fiscal.

Parágrafo único -- Não se cobrará impôsto atrasado sôbre a
diferença de área que resultar da revisão.

Ant. 90 -- Quando o proprietário do terreno não fôr o conces-
sionário da exploração da jazida ou mina, destacar-se-á o valor des-
tas e do terreno em que estiverem encravadas.

Art. 10 -- Quando o reclamarem os interêsses fiscais, poderá o
coletor- ou lançador exigir a exibição do título de propriedade.

Art. 11 - Recebida ,i o coletor examinará se o
valor (lela constante corresponde à estimativa corrente no Municí-
pio, lendo em vista lodos os elementos que sirvam de índice de
valor, tais como: comparação com outros imóveis vizinhos e de
igual natureza, proximidade de centros urbanos, facilidades de meios
de comunicação, produtividade do solo, transmissões a qualquer ti-
tulo ocorridas recentemente, etc.

Parágrafo único Igual cuidado deverá ter o coletor na obser-
vância da proporção da área cultivada, para o fim da exata aplica-
ção das taxas regressivas, restritas aos terrenos de cultura explora-
dos pelos respectivos proprietários.

Art. 12 Examinada a declaração, o coletor expedirá ao con-
tribuinte o aviso do modêlo impresso, dando-lhe ciência de sua acei-
tação, ou da modificação nela introduzida, devidamente justificada.

§ 1.° O aviso será entregue pessoalmente por funcionário de-
signado pelo coletor ou, não sendo isso possível, por via postal, de-
vendo, em qualquer caso, colher recibo do contribuinte.

§ 2.° -A reclamação contra o lançamento só será recebida se
apresentada no prazo (te 20 (lias, contados da recepção do aviso,
ao Serviço dos Impostos sôbre Imóveis, por intermédio da Coleto-
ria, que a informará devidamente.

Art. 13 O proprietário de sítio até 20 hectares que preten-
der a isenção de que trata o art. 7», II, (Ia lei n» 16, de 25 de
outubro de 1947, por motivo de cultivá-lo só ou com a família,
Prestará sua declaração no impresso próprio com o atestado que
a acompanha ambos sujeitos à verificação fiscal.

§ 1.° - Verificada a inexatidão (Ia declaração, será o contri-
buinte lançado de ofício pelo coletor, que o notificará dêsse ato.

§ 2.° - As declarações a que se refere êste artigo serão ema-
çadas por ordem alfabética e arquivadas na coletoria, devendo ser
renovadas anualmente no mês de fevereiro, para as possíveis
alterações.

Art. 14 - Os serviços (le revisão serão executados sob a dire-
ção dos coletores e pelos funcionários do quadro da coletoria que
o mesmo designar, podendo o Secretário das Finanças destacar
qualquer outro funcionário para o mesmo fim.
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Ari. 15 - Nos Municípios onde existem terras devolutas os
CJ11 lrihuintes da taxa de ocupação serão lançados em separa,],
livro do mesmo modêlo.

Art. 16 Terminado o prazo oe declarações, e
feitas as necessárias correções o procedera a inscrição dos
CO!ltril)fl j ntes nos novos jjv'"" inclusive daqueles cujos lançamen-
tos tiverem sido revi.is	oJ/jczo.

Art. 17 A simples transteréncia dos lançamentos vigentes
para os ,,vos livros não está sujeita ao sêlo (lo n.° 49, tal). 6, anexa ao
Decreto-lei 67, de 20 (te janeiro de 1938.

MI. 18 Durante a revisão, o coletor só extrairá conheci-
nieiilo de transmissão inter-vivos e certificará a quitação do imó-
vel alienado depois (le revisto o lançamento e cobrado o , impôsto
territorial.

Secretaria das Finanças, em Belo Horizonte, aos 19 de janeiro
de 1918. --- O Secretário das Finanças - José de Magalhães Pinto.

MO1)1:L() DO EDITAI, A QUE SE REFERE O ART. 2.° DO REGU-
LAMENTO DA REVISÃO DOS LANÇAMENTOS DO 1MPÔSTO
TERRITORIAL E DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRAS
DEVOLUTAS.

Edital
Coletoria Estadual de	......................................
Pelo presente edital, comunico aos senhores proprietários e

ocupantes de terrenos rurais neste Município que vai ser iniciada
tor esta coletoria, na conformidade da lei n» 123, de 27 de dezem-
bro (te 1947, regulamentada pelo decreto n. 0 ......, de ............
do corrente ano, a revisão dos lançamentos do impôsto territorial
e da taxa de ocupação de terras devolutas.

Todos os senhores proprietários e ocupantes de terrenos rurais
(levem apresentar,apresentar, eni impresso que Se encontra nesta coletoria, Uma
declaração contendo a área em hectares, a qualidade por gleba e o
valor real de seus imóveis, tudo de acôrdo com o disposto no art.
130 do Código Tributário.

O prazo para a apresentação das declarações é de sessenta (60)
(lias, a contar da presente data, sendo conveniente esclarecer que
as declarações fraudulentas serão punidas com a multa de Cr$ 20,00
a Cr$ 1.000,00, nos têrmos do art. 20, IX, do Código Tributário.

Coletoria Estadual	de	.................................,	de
...de	....................(le	1948.

O	coletor...................................

DECRETO	2.585, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1948

Aprova contos relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Monte Azul

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.'do Decreto-lei número
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:2.135, de 5 de julho do 1947, resolve aprovai' as contas do então
Prefeito Municipal de Monte Azul relativas a despesas a regularizar,
realizadas em suasua gestão, durante os meses de julho a dezembro de
1945, na importância (te Cr$ 35.461,60, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 1948.

?dILFON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.586, DE 6 DE FEVEREERO DE 1948

Aprova (IS cantas relativas a despesas a regularizar da l'refeiizna
de MuzambiiihO

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.°, do Decreto-lei número
2.135, (te 5 de julho de 1947, resolve aprovar, (Ias contas do então
Prefeito Municipal de i1uzambinho, relativas a despesas a regulari-
zar, realizadas em sua gestão, durante os exercícios (Te 1937, 1936,
1944, 1945 e 1947, a importância total (te Cr$ 192.822,90, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no iiiterêSse do Município, estão
comprovadas pela docunentaçao apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 1948.

MiI.TON Sons C.uaos
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.587, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1948

Aprova o Regulamento da .Junta Lornerciat

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buições  legais, decreta:

Art. 1.0 - Fica aprovado o Regulamento da .Junta Comercial,
que com êste baixa, elaborado em cumprimento 10 artigo 9. do De-
ereto-lei número 1.891, de 8 de novembro de 1946, pelo Secretário
da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho do Estado.

Art. 2.1 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de fevereiro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo René Glaunelti
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B EGULAMENTO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

DE MINAS GERAIS

CAPITULO 1

Dci Junta Comercial
Art. 1.0 - 

A Junta Comercial de Mre; Gemis lerá jUrisdçãem todo o Estado e sede na Capital.
Art. 2.1	A Junta compor-se-á, alera do Presidente, de çuatro

Divisão.
vogais e dois suplentes, de um procura.-l)I' e de um chefDivisão.

	

1.°	O Presidente os vogais e os supte	s deverão serleiros, maiores de 25 anos,

	

	 brasi-comerc ates matriculados residentesnesta Capital, com mais de cinco anos de itivtcI:ile profissional2. 0 A nomeação do Presidente e de dois vogais será feitalivremente pelo Govêrno (lo Estado. Os vogais restantes e dois
upleutes serão escolhidos pelo Govêrno em listas tríplices, organi-zadas respectivamente, pela Associação Comercial de Minar, Gerais,Federação das indústrias de Minas Gerais e Ferlc'eçjia do Comérciode Minas Gerais.

	

§ 3•0	
O Presidente e os vogais terão o mandato de três anose Poderão -ser recon(luzidos

§ 40 -- o Presidente (ia Junta prestará perante o Secretárioda Agricultura compromisso de bem e fielmente d
esempenhar asfunções do cargo.

Art. 3.° - O Presidente, os vogais e os suplentes serão desti-timidos dos cargos, quando deixarem (te comparece!', sem justifica-çuio, a oito sessões sucessivas da Junta.

CAPITULO 11

Das ulribuj('õcs da Juiil
Art. 49	Compete à .Ju n ta:

1 - A matrícula e expedição de títulos (te comerciantes e so-ciedades comerciais leiloeiros, corretores e administra(lom. es (te ar-mazens de depósito.
2 - A nomeação (te intérpretes e avaliadores comerciais3	A matrícula de p essoas naturais ou jurídicas que preten-derem estabelecem' emprêsas de Armazéns Gerais, de acôrdo com alei respectiva.
4 - Conceder licença até Seis meses aos leiloeiros e intérpretescomerciais.
5	Ordenar o registro:

e) dc quaisquer documentos que, em virtude de lei, deiani-
constar do registro público do comércio OU que possam interessar
aos negociantes de firmas registradas ou às Sociedades Comerciais.

6	Ordenar o arquivamento

a) de uni exemplar (los contratos e (listratos tias Sociedades
Comerciais;

1)) das declarações para o registro de firmas;
e) dos contratos ou estatutos (te companhia ou sociedades

anônimas, nacionais ou estrangeiras e sociedades em comandita por
ações, com as exigências legais;

(1) dos documentos das cooperativas.0
ci
3	7	Rubrica de livros

a) (105 comerciantes, das sociedades comerciais e das com-
.0 punhias ou sociedades anônimas e das em comandita por ações;
co	b) dos agentes-auxiliares	do comércio e corretores e lei-
.2loeiros;

,	e) das emnprêsas (te Armazéns Gerais;	 -V	
(1) dos escritórios ou casas de empréstimos sôl)re penhores e

das sociedades cooperativas.
8 --. Tomar assento sôbre as práticas e usos comerciais do Es-

:atado e expedir atestados.
9 - Representar, informar e consultar ao rÁovêrno do Estado,a quem compete providenciai:

o	a) sôl)re a necessidade (10 interpretar, modificar ou revogar
i.elguni artigo de lei, regulamento ou instruções comerciais e repri-

n ir abusos de ('olnerciantes ou agentes-auxiliares do comércio;
h) sôbre O que fôr a bem (lo comércio, agricultura, indústria

e navegação mercantil;
e) sôbre o estado das fábricas propondo as medidas de utili-

ilade geral segundo se convencer por sua inspeção ou à vista (te
informações escritas que para êsse fim e objeto (te sua competên-
cia devem ministrar-lhes OS diretores ou administradores.

10 Autorizar a transferência dos livros dos comerciantes ou
firmas sociais, provada a sucessão, bem como as anotações re-
queridas.

11 - Tia- sob sua imediata fiscalização as emprêsas de Arma-
Zéns Gerais.

12 -- Multar, suspender e destituir os leiloeiros e os intérpre-
tes comerciais.

13 -- Cassar a matrícula dos empresários de Armazéns Gerais.
14 --- Cassar a matrícula que houver sido alcançada obreptí-

eia ou subiep ticiaiiiente
15 - - Destituir os avaliadores comerciais em virtude de repre-

sentação olo juiz de direito, nos casos (te fraude ou incapacidade
provada.

16 -- Anular o arquivamento, dentro do prazo máximo de três
meses, de quaisquer documentos que ofendam os interêsses de or-
dem pública e os bons costumes, nos processos intentados Pelo
Procurador.

a) dos diplomas e das nomeações de guarda-livros, contado-res, caixeiros e quaisquer outros prepostos de casas comerciais;
h) de firmas ou razões comnerciajs
C) das cartas patentes das companhias de seguro de vida;
d) das embarcações estaduais destinadas à navegação de rios,

com exceção das que se empregal'emn nas pescarias nos rios doEstado;

/
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17 Mandar organizar e remeter á Secretaria (Ia Agricultura,
para estatísticas, os mapas requisitados sôbre objeto constante de
inat rícula ou registro J)ót)licO tio comércio

18 - - Exercer inspeção sôbre os agentes auxiliares (te cüiiiéi'clo
e consultar o Govêrno Sôbre t Cota e qualquer alteração que julgar
comi veni eu te lazer-se eui seus regimentos.

19 - Organizar a tabela dos emolumentos devidos aos in tér-
priles pelas traduções e certidões que se fizerem e passaremii sujei-
tando-a Ci aprovação (10 Govêrno

2() -- Impor aos propri etários ariiiadores (te eilil)ai'cações a
multa que houver arbitrado no caso e na forma do artigo 463 <to
Código Comercia]

	

21	Organizai' o seu regimen tu interno e submetê-lo Í1 atiro-vação (lo Govêrno

C:P1'1'I'1,()	111

Das sessões e ordem tio servico

haverá sessões ordinárias da Junta (luas vêzes por
Sana, ciii (lias pela mesma tiesignados e cXtraordináriamiientc.,
( r ua n tio o Presidente as convocar.

§ 1. As sessões serão públicas, salvo (teiil)eração do Pie-si ii ciii e
§ 2. Sempre que fôr mi pedi do 0 dia marcado, a sessão rea-lizar-se-á, no primeiro dia útil subseqüente.
Art. 6.0 --	E' vedado aos vogais disciitir(iii em, sessão qoi's-lões pai' ticulai'(s e que não sejeni dc inteiéss p coiner('ial.A 7.° O vogal que não. puder comparecer participará ao

presiden te ou ao chefe de Divisão com a devida antecedênc i e, para
o efeito da convocação do suplente.

Art. 8.  - - A Junta poderá funcionar estando presentes a me-
]ade e mais um (los seus vogais.

Art. 9.° À hora n.larca(la P ara as sessões, o Presidente tomará
assento Ci cabeceira da mesa, tendo á direita o chefe (te Divisão, á
esquerda o procurador e, (le tun e outro lado, os vogais, sem pre( l e-

	

dências	Aberta a sessão, será observada a seguinte ordem riosIraha]lios
a) leitura e aprovação (Ia ala da sessão anterior;
h) leitura (ia cori'espon dê nela oficial, coniean cIo pela (lo Go-

vêrno
(-) expediente ás petições tias partes;
d) deliberação á resolução dos negócios pendentes;
e) deliberação sôbre o que (te novo se propuser.
§ 1 . ---- O chefe de Divisão, o procurador ou os vogais não 11511-

rã0 da palavra sem que esta lhe seja concedi(la pelo	-es lei
§ 2.9 Terminada a discussão <te qualquer matéria, o Presi-

dente, formulando a questão cru têrinos claros, a submeterá a vota,
vão, competindo-lhe, Clii caso ite ciii pa te, o voto de qualidade.

§ 3.° Podem assinar vencidos os que discordaram da maio-
ria e, apresentando o seu voto por escrito na mesma ou na segun-
da sessão, será êle aceito e lançado na ata, sendo incorporado iiesta
se a matéria fôr objeto de consulta

§ 4.° -- Quando a votação recair sôbre petição de partes, além
de mencionar-se na ata o seu objeto e o deferimento que tiver, será
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o despacho lançado no alto da petição pelo Secretário e datado da
seguiu te forma:	".1 unta Conierci aI, em sessãosessão ite ....

§ 5. --- Os despachos usuais poderão ser lançados por meios
de chancela.	 -

§ 6. As dec i es serão tomadas por maioria (lt votos, po-
dendo, porém, o presidente pi'c rir 1)01' 51 05 despachos (te mero
expediente.

§ 7. - As atas (levem sei' redigidas e escritas na Secção dc
EX])eolierite, sob orientação do Chefe de Divisão.

ArI . 10 --- Para a matrícula tIos comerciantes, a .IIln la exigira,
além das declarações e tiocumnentos iiiemicjona tios no artigo 5. tio
Código Comercial, a declaração de gênero de negócio (pie exerçam,
a justificação perante ela de crédito público e comiiem'c ia 1 de que
gozem (ia habilitarão para desenipenliai'eiii as obrigações imiil)ostas
aos comerciantes inatriculatlos

§ 1.0 --- A firma social não será registrada nem ivatri ('alada 11 o-
les de arquivado na Junta uni exemplar do contrato da societlaole

§ 2.° - A falta (Ias averbações exigidas no artigo 2. do Código
Comercial, que fôr impu t ável ao comerciante ou á sociedade, sus
pende, findo o prazo marcado no miiesmuo artigo, as prerrogativas
resultantes da matrícula enquanto não fôrem averbadas e publica-
das as alterações ocorridas.

Ari. 11 -- Não será arquivado na Junta contraio de sociedade
em comandita sem assinaturaatura tio sócio comnan ditário, onhi ti ndo 'se,
porém, o seu nome, quandodo o requeira, - mia pul)iicaçiio respectiva e
nas certidões.

§ 1 ---- Não serão igualnieule arquivados contratos, distratos,
alterações ou prorrogações e cessões de quotas de sociedades comer-
ciais, cujos estabelecimentos se destinem ao comércio ou indústria de
farmácia, drogaria, depósito de drogas, ervanarias, fábricas e labora-
tórios de produtos químicos e farmacêuticos e biológicos, tie labo-
ratórios clínicos, odontológicos, tte ortopedia e ol)tonletria, de fisio-
terapia e de produtos usados na cirurgia e enfermagem, sem o
VISTO prévio tio Serviço (le Fiscalização do lxercício Profissional
do Departamento Estadual de Saúde, 011 Repartirão competente

§ 2.° --- Para o arquivamento (te contratos, alterações tle con-
tratos e distratos os interessados exibirão obrigatóriamente certi-
dão de situação regularizada para com o impôsto sôbre Vendas
e Consignações, bem como prova de recolhimento tio mesmo mi-
pôsto pelas transferências de fundo de comércio, nos casos ciii
-que incidir.

§ 3•0 Quando ocorrer incorporação de bens imóveis ao patri-
mônio de Sociedade Comercial ou a sua reversão ao patrimônio de
sócios, exigir-se-á, para a finalidade tio parágrafo anterior, a prova
do recolhimento tio impôsto de transmissão litier-vivos.

§ 4•0 ___ Não serão arquivados, também, documentos sujeitos a
sêlo federal proporcional sem que as autoridades competentes certi-
fiquem nas segundas vias o sêlo pago na primeira.

Art. 12 - As petições e os documentos destinados a arquiva-
mento devem ser apresentados eia papel consistente, seni emendas
nem rasuras, com as dimensões de 33 x 22 centímetros, conservada
a margem mínima de três centímetros para a encadernação.

Parágrafo único --- Tôda a petição para registro ou arquiva-
mento de documentos deverá conter um só pedido.

1	 :'



437
436

Ari. 13	As procurações gerais e suas revogações, assim comoau	 ões gerais para comerciar e suas revogações, (levem ser
;iiqiii alas isoladaniente

Ar[. 14 -- Tô(tas as vias (te (lOcuilientos arquivados serão au-tenticadas por meio (te carimbos especiais.
Ari. 15 À Junta não autorizará a matrícula e a expediçãodc títulos aos agentes auxiliares do comércio antes de provarem os

tC(fUiSllOs e as COlulições de idoneidade exigidos pelo Código Co-
iliercial e respectivos re gulamentos; e, se fôrem corretores ou lei-
loeiros, antes de prestaremu a fiança a que são obrigados

Parágrafo único --- Não há limitação ao número de agentes au
xiliares (lo comércio, com exceção dos leiloeiros; entretanto, só
serão considerados oficiais, para o efeito da validade dos seus de-
1)oitaenlos ou (los (locumiieiitos que passarem, os corretores de cafée (te m ercadoria.,;, os intérpretes e os avaliadores que a Junta nomear.

Art. 1(i -	Serão publicados cnianalmnente no órgão oficial ílo
Estado

1 -- As atas das sessões.
2 -- As matrículas de comerciantes ou sociedades comerciais e-

as alt era( ões que nelas	fizerem.
3 -	()' (Ontratos, suas alterações,	distratos e estatutos	ar-quivados
4 --- As firmas individuais.
5	- As flonleações (te corretores, leiloeiros, intérpretes e ava-

liadores coflielejajs
(i ---- - ft editais (le tôdas as ocorrências que devam ser torna-

das públicas.
7 -- Os registros (te cuibarcações.
Art. 17 A publicação (Ias matrículas, dos contratos, suas al-

terações, 'listratos, estatutos e firmas individuais far-se-á semanal-
meu te, (((pois (te aprovadas as respectivas atas, por meio de .edi-
tais e conferidos, assina(Ios e p ublicados pelo chefe de serviço, sobsua iuite j ra i(SJ)onsbj(j(Ia(le

Parúgi:tf() único - Nesses editais serão declarados, quanto às
matrículas: o nonie (los (Ouijerciantes OU Sócios componentes da
fuma e o lugar (lo estabelecimento; quanto aos contratos, o no-
111C e a nacionalidade dos sócios, o objeto, o domicílio, o capital
social e sua distrib uição, a firma adotada e o prazo da sociedade;
quanto as fir.iumas individuais: a nacionalidade, o gênero de co-
miiérc ia, o capita1 e a sede (lo estabelecimento; quanto aos estatu-
tos :ade nomni nação, a sede, o capital e o prazo (Ia companhia ou
soiedade anônima

Ari. 18 - Depois (te haver coligido as práticas e usos comer-
ciais, a(lmniti(tos nas praças, e mais lugares de comércio de sua ju-
misdição, nos casos em que nos manda guardar o Código Comercial,
a Junta, ouvindo os corretores e comerciantes mais notáveis e pro-
cedendo a averiguações que julgar conveniente, os fará publicar
no órgão oficial do Estado, com um convite a todos os interessados
e pessoas competentes para que façam êles as observações que se
lhes oferecerem, dentro do prazo de três meses. Terminado êste
P razo, declarajá verdadeiros os usos comerciais cru favor dos quais
concorrem OS seguintes requisitos:

1 -------em conforme os princípios de boa fé e máximas co-
merciais e geralmente praticadas entre os comerciantes do lugar.

Não sereia contrários ú disposição do Código Comercial ou
epois mtêle publicada.
rt. 19 - A Junta deverá estar completa para a decisão de

trata o artigo precedente e (lesta se lavrará assento em livro
êsse fim privativamente destinado, com exposição de seus fun-
ntos e declaração dos votos divergentes.
rt. 20 - Os assuntos assinados por todos os membros da
terão, três meses após a_ sua publicação no órgão oficial do

[o, o efeito que lhes dá o artigo 32 do decreto n.° 596, de 19.lho de 1890.
rt. 21 - A Junta usará o sêlo das armas da República, com a

nte legenda: "Junta Comercial do Estado de Minas Gerais."

CAPITULO 1 V

Dos processos de sua competência

rt. 22	À Junta Comercial compete, ex-o fficio, por denúncia
deixa, processar administrativamente:

Os leiloeiros e intérpretes comerciais, impondo-lhes as p -e multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 2. 000,00, suspensão e destituição.
Os empresários de Armazéns Gerais, impondo-limes a pena

ibm de Cr$ 200,00 a Cr$ 2.000,00.
Os comerciantes, sociedades comerciais e empresários (te

iéns Gerais, cassando-lhes as respectivas matrículas.
rt. 23 - A pena de suspensão aplicável aos agentes auxiliares

jmércio pela mora do pagamento do impôslo de indústrias e
P ro fissões' ou no refôrço de fiança, enquanto o pagamento não fôr
efetuado ou a fiança preenchida, constitui pena disciplinar ou re-
gimental, independente de instauração de processo.

Art. 24 - A organização do processo começará pela autuação
da peça inicial e documentos que a instruirem, servindo de escri-
vão um dos escriturários da Junta, designado pelo Presidente, que
fará o processo com vista ao procurador, por cinco dias, para reduzir
a artigos a matéria de acusação, no caso de procedimento ex-officio.

§ 1.0 Por despacho da Junta, mandar-se-á que o acusado, no
prazo improrrogável de dez dias, responda aos artigos, cuja cópia
lhe enviará o escriturário, com a intimação do despacho.

§ -- Não respondendo o acusado dentro de dez dias, mar-
cados a contar da data da intimação, proceder-se-á, na primeira ses-
são da Junta, ao respectivo julgamento, segundo as provas (los autos.

§ 3•1 - Se, porém, o acusado responder dentro dos dez dias, se
lhe assinará dilação probatória de mais dez (lias, também impror-
rogáveis, caso o requeira. Findo êsse prazo, irão os autos com vista
ao acusado, por (tez (lias, em prigeiro lugar e, depois, ao procurador,
seguindo-se o julgamento no dia designado pelo Presidente.

§ 4." - Nos processos administrativos contra os leiloeiros e in-
téipretes comerciais será observada a legislação em vigor.

Art. 25 - No caso do processo ser iniciado por denúncia ou
queixa, observar-se-ão as mesmas formalidades, exceto a vista ao
Procurador para reduzir a artigos a matéria da acusação.

Art. 26 - Nestes e nos processos de iniciativa oficial, a Junta
poderá deprecar, por ofício do Presidente, os esclarecimentos que
precisar das Repartições Públicas e autoridades, assim como or-
denar as diligências e exames necessários, ainda depois da dilação
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probatória, porém, antes das alegações finais, notificando-se o acusa--
do l)U( coltiparecei, querendo.

CAPITULO V

/)os recursos

AiL 32	llt recursos para o Govêrno do Estado, seni efeito
sUspnsio

1 - De tO(lOS os aios tia Junta flOS casos de inCOttipCtêflCia, ex-
cesso (le l)O(ieI' OU violação da lei.

2 --- Das decisões pelas quais a Junta
Art . 27 Nos iocessos ciii que houver testei tiunlias serão elas

inquiridas pelo procurador, na presença do Presidente da Junta, e
pelas partes ou seus advogados.

1. - A defesa e as alegações serão escritas tios autos; os têr-
itios para contestar e alegar ocorrerão da data da vista e o prazo (Ia
prova tia intimação do despacho do Presidente da Junta.

2» Os despachos e sentenças (Ia Junta nesses processos
SelilO redigidos pelo Chefe de Divisão ou vogal que o Presidente
designar.

Art. 28 - A sentença da Junta que condenar o acusado em
multa será in 1 iiiiadit pelo porteiro, por meio (Te ofício, edital afixado
tio recinto da .Junta e publicado flO Órgão Oficial do Estado, deveu-
(to aciuêle recolher ao Tesouro (lo Estado a respectiva importância,
mediante guia passada pelo escriturário, dentro dos dez dias conta-
(Los da iiitiinação da sentença, juntando-se aos autos o conhecimento
do pagamento efetuado.

Parágrafo único - Não se tendo realizado, dentro dêsse prazo
o pagamento da importância (Ia multa, o Presidente mandará extrair
certidão (Ia sentença e a remeterá ao Secretário da Agricultura, para
a (Ot)raflça executiva.

Art. 29--A sentença (ia Junta que Con(lenal em suspensão ou
(i1'stituiÇã0, será intilila(ta pelo respectivo porteiro, por meio (te ofí'-
cio, dando-se-lhe publicação por edital afixado no recinto da Junta
e publicado tio "Órgão Oficial" do Estado.

Art . 30 - O processo tara cassar a matrícula (te coitierciantes,
sociedades comerciais, empresários (te Armazéns Gerais, ou para anu-
lação de arquivamento (te (tocuinentos pode ser iniciado ex-officio,
por queixa ou denúncia. Por despacho da Junta, mandar-se-á que
O escriturário, aUtUaIi(t() as peças coniprobatórias do processo, remet.i
unia cópia (tetas ao acusado, juntamente com a intimação (10 refe-
rido despacho, para resposta dentro do prazo improrrogável de dez
(lias. Findo êsse prazo, colo resposta ou sem ela, irão os autos
com vista ao procurador (Ia .Junta para dar parecer a respeito, se-
guindo-se o julgamento na primeira sessão da Junta, se esta não
ordenar alguma diligência para maior esclarecimento, devendo, nes-
t caso, ser notificado o acusado para assistir, querendo.

Art . 31 A intimação da decisão da Junta cassando a matrí-
cula 00 anulando o arquivamento de documentos será feita pelo
porteiro, por meio (te ofício, publicando-se a sentença por edital
tio "Orgão Oficial" do Estado.
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a) proibir ou anular o registro ou arquivaitiento de contra-
Los e suas alterações, (tistratos, firmas individuais e estatutos (te
companhias ou sociedades anónimas

1)) inantiar arquivar ou negar	arquiVamliemit() de documentos
eni geral;

C)	itiultam, suspender, destituir ou negar a miiatiícula aos cor-
retores	demna is agentes auxiliares do comércio; e

(t)	nitiliar os clii i)res rios (te Armazéns Gerais.
Art . 33 - Estes recursos 1)0(1cm	iiser interpostos pelo procura-

(lei ta ,Jiiiila Ou I)('ias partes, l0 PiZ() (te (lez tuas, contados da
l)tlt)liraÇã() do d esparlio no "Orgão Oficial" do Estado. Tomado
por Lê ruiu tia Secretaria da .1tinta e por esta remetido ao Governador
do Estado por iiiteriimédio do Secretário da Agricultura, com osos
respectivos papéis e informitações, será o recurso, precedendo vista
aos interessados e ao procurador da Junta, por (lei. (tias, a cada um,
para alegareiti o que fôr a bem de seus direitos, decididoido (lefifliti-
vailteu te pelo Govêrno to Estado

Ari 3.4 (:abe agravo de petição para o Tribunal (le Apelação
dos (Iesl)a(hoS que cassaremn ou não a matrícula (te comerciantes,
sociedades (011) em-e iais e empresários (te Armazéns (ierais

A r t . 35	O prazo tara a interposição (te agravo será (Te dez
(tias após a publicação do despacho da Junta.

Paragralo o o ico --- O agravo, interposto na Junta, sela tomado
por lêrnio pelo escriturário designado independentemente de des-
pacho.

At 3h Toitiado por têrniu o agravo, t) (s(-mittmrario tara
iiiiedialaineiite o processo cont Vista ao agravante para o )iiinutar,
ieu tio (le cinco (Lias iniprorrogaveis V, recebeu (lo (têsle os autos,

coro a iii iii ti La (te í(gia\0, os fará 
emciii segui(lít conclusos à Junta para

despachar na primeira sessão que realizar. A Junta, mantendo o.
despacho, dará as lazões do seu modo (Te decidir e remeterá o pro-
cesso ao 1 mibunal de Aliciação to Estado.

CAPÍTULO VI

1)o It1('sL(I('ItIe

Art. 37 -	\u ]>residente ct)nlpete

1 Presidiu as sessões da Junta, convocá-las extraordinária-
111(11 te, stlsL)eli tlê-1 as e encerrá-las nos casos (te perturbação da or-
dem, ou quando julgar conveniente, dirigir os respectivos traba-
lhos, propor as questões e apurar o voto vencido.

2 Distribuir t)Llos vogais a rubrica (los livros sujeitos a essa
formalidade, inclusive os da Junta, assinar os têruios de abertura
e cnccrm;iiuen tu

3	l`tubricar os livros das atas das sessões, OS da tesouraria e
os da contabilidade.

4	Fazer (ulill)rir os decretos, avisos e instruções (1(1 Govêr-
no re temeu Les ãs Juntas, e as deliberações da coiui petênr ia (testa.

5 --- Receber (los agentes (Te leilões, intérpretes e aValia(lores
comerciais o Jtiraifieflt() Otl l)ronessa de bem desempenhar seus -
cargos.



443  -

CAPITULO X1

Do Oficial ldininistrativo encarregado da Secção

Ari. 48 -- Ao Oficial Administrativo incumbe:

1 -- Dirigir e fiscalizar o serviço dos funcionários destacados
para servir sol) suas ordens.

2 Providenciam' para que o serviço a seu cargo esteja sempre
em dia, cumprindo e fazendo cumprir as disposições regulamentares
e as instruções cio Presidente ou chefe de Divisão.

3 -- Organizam' o serviço de índices dos documentos arquivados
na sessão.

4 - Organizar os (lados estatísticos e o movimento de papéis,
livros, etc., para o relatório anual do Presidente.

5 Dar as providências necessárias para o desenvolvimento
dos serviços da Repartição, distribuindo-os equitativamente entre os
fkmncionários.

6 Apresentar mensalmente ao (lii'CtOl' as observações que en-
tender necessárias sôl)re a fôlha (te pagamento, para o efeito da clas-
sificação das falias dos funcionários.

7 - - Não l)CI'Iiliti 1' (L Ue pessoas estranhas permaneçam na sec-
ção, senío quando se tratar (te inatéi'ia de serviço.

8 -- Subscrever e assinar os editais e as certidões passadas na
secção, I)eui como as averbações ordenadas pela Junta em documcn-
los ou livros da secção.

9 ---- incumbir a qualquer funcionámio serviço que a êste não
esteja expressamente cometido

10 -- Propor ao Chefe de Divisão a ptomnoção, remoção e de-
missão dos funcionários seus subordinados

CAPITULO X 1 1

Protocolo e Iimfoinmações

Art. 49 -- Ao Protocolo e lo forimiações in (lililbe, além das atri-
buições que foieimi iletermn jnailits pela Chefia

1 ---- O recehimiien lo, protocolo t' ficliauieiiio (te tO(IOS os papéis
e documentos que (lerem entrada na Junta, encaminhando-os une-
diatamente às secções competentes;

2 ----- O exame prévio dos ieqtmerimmientos, no sentido de verifi-
car se estão em ordem, notificando os interessados das irregulari-
(Jades encontradas;

3 -•- O fornecimijento áS partes (bis guias, de recolhimento, na
Tesouraria, <lãs taxas devidas;

4 - O fornecimento às partes (te tôdas as informações atinentes
à entrada e movimento dos requerimentos e processos, esclarecen-
do-lhes o nmo(i() (te requerer, o nimimiero e a espécie de documentos
que (levani acom panhar os requeri nientos

5 - O exame dos selos apostos, verificando se os mimesimios estão
de acôrdo c'oru as taxas fixadas em lei;

6 - O inventário dos bens da Junta, enviando cópia mensal
do mesmo ã Contabilidade para fins de escrituração
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6	uperi o tender as atribuições do chefe de Divisão, do pro-
curador e os demais funcionários, proniovemido-lhes a responsabili-
dade nos casos legais.

7 - - Preparar ou fazer preparar, instruindo-os com os neces-
sários documentos e informações todos os negócios que tenham de
ser submetidos ao conhecimento do Govêrrio, emitindo o seu pare-
cer a respeito e enviando os papéis ao Secretário cia Agricultura.

8 -- Fiscalizar o pagamento dos selos, direitos e emolumentos.
9 - Apresentai' ao Secretário da Agricultura, por intermédio do

Departamento de Economia, até 30 de janeiro (te cada ano, relató-
rio minucioso dos trabalhos da Junta, indicando as providências
que julgar úteis e expondo as dúvidas e dificuldades encontradas
no desempenho dos deveres da Junta e na execução de leis ou
regulamentos.

10 - Dar as providências legais para a boa direção dos tra-
balhos e regularidade cio serviço da Junta e da Secretaria.

11 - Representai' ao Departamento de Economia sôbre nomea-
ção e promoção dos funcionários, inclusive contínuos e serventes,
tendo em vista a conveniência do serviço.

12 --- Chamar os suplentes e, em falta dêstes, os comerciantes
matriculados para SUl)StitUireril os vogais.

13 -- Noiiieai' fiscais de companhias ou sociedades anônimas,
quando não tiverem sido eleitos, não aceitarem o cargo ou se
tornarem impedidos.

14	Fiscalizam' e autenticar as contas de despesas autorizadas.
la -- Assinar a correspondência oficial, as portarias, as cartas,

as ordens que a .Junta mandar expedir e os despachos sôbre peti-
ções das partes.

16	Em suas falias ou impedimentos, será substituído pelo
vogal prêviamente escolhido pelo Secretário da Agricultura.

CAPITULO \T J

Dos Vogais e dos suplentes

Art. 38	Compete ao vogal (Ia Junta:
1 --- Emitir opinião e intervir com o seu voto em todos os ne-

gócios cia competência da .Junta, que foram tratados em sessão.
2	Propor por escrito ou verbalmente, o que lhe parecer con-

veniente sôbre objeto de atribuição da Junta.
3 - Desempenhar as comissões que receber da Junta ou do seuPresidente,

4 - Rubricar os livros que o presidente lhe distribuir.
5	Substituir, na forma clêste Regulamento, o Presidente.
Art. 39 - Ao suplente compete substituir os vogais nas suas

faltas e impedimentos, sendo chamado alterna damente.
Art. 40	O suplente perceberá, quando em exercício, o que

perder o vogal substituído.
Art. 41 - Os vogais e os suplentes estarão sujeitos às penas

disciplinares estabelecidas pelo Regulamento (ia Junta, aplicáveis
pelo Presidente.
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7 - O encargo de escriturar e fiscalizar o livro do ponto dos
funcionários, verificando diàriamente o relógio para êsse fim des-
tinado;

8 - O protocolamento e expedição da correspondência oficial
da Repartição;

9 -- A restituição às partes, nos dias determinados, das segun-
(ias vias dos documentos arquivados.

CAPITULO X 1 1 1

Do Arquivo

Art. 50 - Ao Arquivo incumbe, além das atribuições que lhe
forem determinadas pela Chefia:

a) A extração de certidões;
h) a informação dos papeis e quaisquer documentos, cujo an-

-darnento dependa de elementos da secção;
e) o registro (Ias anotações ordenadas pela Junta ou presí-

dente;
(1) o registro dos usos e costumes comerciais.

CAPITULO X 1 V

Da Tesouraria

Art. 51 -• Incumbe à Tesouraria:
1 - O movimento geral de dinheiro da Repartição;
II - A arrecadação de taxas, selos e quaisquer quantias pagas

à Junta e recolhimento ao Tesouro, mediante guia assinada pelo
Oficial Administrativo encarregado da Chefia da Secção, dos saldos
(te caixa que atingirem a Cr$ 5.000,00;

III O recebimento, escrituração e prestação (te contas (te
adiantamentos e de quaisquer recolhimentos feitos à Tesouraria da
Junta;

IV - A extração, à vista de guias expedidas, (te recibos de
todos os pagamentos devidos;

V - A elaboração do "Boletim de Caixa", que deve ser envia-
do diáriamnente à contabilidade, acompanhado dos comprovantes
das quantias recebidas;

VI - A organização de estatística;
VII - A aposição (te selos de -arquivamento nos doumentos

arquivados;
VIII - A assinatura do têrmo de encerramento dos livros ru-

bricados, com a averbação das taxas pagas;
IX - A manutenção na devida ordem, e sempre em dia, da

escrituração dos livros da Tesouraria;
X - A apresentação, 10(10 mês, à Chefia, do Balancete do res-

pectivo movimento;
XI - O fornecimento dos dados de que dispuser para o rela-

tório anual da Chefia;
XII - A representação ao Oficial Administrativo encarregado

da Secção, sôbre medidas de interêsse do serviço;
XIII - A autenticação com a sua assinatura de tôdas as infor-

mações e documentos que transitarem pela Tesouraria;

Art. 42 A Secretaria da Junta, encarregada do expediente
geral da repartição e do registro público do comércio, terá a se-
guinte organização:

a) urna secção com as seguintes dependências:

1 - Protocolo e Informações.
11	Arquivo.

III	Tesouraria.
IV - - Fichário e Biblioteca.

h) Contabilidade.

CAPITULO IX

Da Chefia

Art. 13 --- Compete ao chefe de Divisão:

1 - Fiscalizar, sem prejuízo da superintendência geral do Presi-
dente, o expediente da Secretaria, orientando os trabalhos das di-
versas divisões e resolvendo o que fôr a bem do serviço.

2 -- Auxiliar o Presidente no exercício (Ias suas atribuições ou
deveres e desempenhar os encargos quê, por êle ou pela Junta, lhe
forem cometidos.

3 --- Assinar a correspondência da Junta, com exceção da que
fôr dirigida aos membros do Govêrno e às repartições públicas.

4 —Despachar, na ausência do Presidente e de seu substituto,
OS pedidos de certidão.

5 - Subscrever -c assinar os têrmos de compromisso e as car-
tas expedidas aos comerciantes matriculados e aos agentes auxilia-
res do comércio.

6 - Fazer prévio estudo dos papéis que devam ser submetidos
à sessão, exarando nêles o seu parecer, na competente fôlha de
informação.	 -

7 - Assistir às sessões, ler a ata de cada sessão, a correspon-
dência oficial e os requerimentos e expor a matéria dêstes e de
outros papéis ou assentos designados pelo Presidente, discutir os
assuntos e dar parecer, sem entretanto, tornar parte na votação.

8 -- Tomar nota de tudo que ocorrer na sessão.
9 -- Assinar os carimbos de autenticação dos documentos ar-quivados.
10 -- Assinar os editais, exceto os relativos ao resumo de docu-

mentos arquivados e aos dos Armazéns Gerais.
11 - Superintender, de acõrdo com o Presidente, os serviços

dos fiscais de Armazéns Gerais e de Leilões, orientando-os no de-
sempenho de suas atribuições.

12	Examinar e coligir os dados que lhe forem apresentados
para organização do relatório anual da Repartição.

13 -- Superindenler os serviços da Contabilidade.
L. D. - 28
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14 --- Subscrever e assinar as portarias (Ir licença aos leiloei--
los e intérpretes comerciais.

15	Opinar pelo adiamento do julgamento de qualquer papel,,
quando sôbre êle não tenha podido emitir o seu parecer.

16 - O Chefe de Divisão, nas suas faltas ou impedimentos, será.
substituído pelo oficial a(lnhinistralivo

CAPITULO X

1)o I'!O('UIa(lOi

Art . 41 - O procurador da Junta, enquanto existir o cargo
(artigos 31 e 33 do Decreto-lei n.° 2.131, de 2 de julho (te 1947).,
terá as funções de seu consultor jurídico e (te órgão do Ministé-
rio Público perante a mesma.

Art. 45 --- Ao procurador compete
1 ---- Proceder ao estudo jurídico de todos os papéis e proces-

sos que devam ser submetidos à sessão, exarando nêles o seu pare-
cer na competente fôlha (te informação e dar Parecer escrito sôbre
as consultas que lhe fôreni feitas pelo Presidente da Junta.

2 - Ser ouvido em tô(laS as questões (te ordem jurídica sôbre
(I ti e se suscitarem dúvidas.

3 - Promover lo d os os processos (la éompe[ência da Junta.
4 -- - Oficiar Ciii todos OS 

p rocessos e recursos que a Junta haja-
de conhecer.

5	Inquirir testeintnilia5 (I.lI presença (la Junta mus processos
de sua colilpetência.

6 -----Velar pela boa execução (Ias leis, regulamentos e usos co -
merciais.

7 ----Assistir às sessões da Junta, emitindo parecer e (liscutin-
(lO Os assuntos tie que ela se ocupar, seni, entretanto, tomar parte
na votação.

8	Dizei' sôbre as declarações das leis ou lisos comn'r('iais e
relativamente à tomada de assentos

9 - - Propor a f)i'oil)ição ou, dentro do l)i(Z() fliÚXiiTi(J (te três ine
.ses, a anulação (lo arqui vanieiilo de contratos (te sociedades co-
merciais e estatutos de Sociedades anônimas, Suas prorrogações, dis--
tratos e dissoluções, quando ofenderem interêsses (te ordem pú--
blica ou os bons (ostumImes e o tilesilio com relacão às finitas e razões
COiIier(- j a j s iil(ÍLiina(las (te itlêiititos Vícios.

10	Recorrer das decisões da Junta sôbre atos (Ir excesso de
po(ter 0(1 1 n(-omiipetêimcia, violação da l e i , proibição ou anulação
de registro ()li (te quaisquer documentos, multa, sus-
pensão ou destituição de leiloeiros ou intérpretes e multas impostas.
aos einprcsiirios de Ai'iiiazéii s Gerais.

Art. 16 --Não pode advogar mios J)rOCesSOs tt1(' fôneimi subme-
tolos à (lecissão da Junta.

Art. 47 - - Nas suas faltas ou impedimentos a substituição seri
feita por indicação do Secretánib da Agricultura, observadas as con-
dições (te capacidade estabelecidas ciii lei.

XIV - O recolhimento ao Tesouro do Estado, no fim de cada
semestre, das quantias não reclamadas pelos interessados, que liou-
verem sido depositadas no semestre anterior;

XV --- A prestação (te contas t Contabilidade, qtiiiitlo lhe fôr
exigido e para o efeito de escrituração do que houver recebido ou
pago;

XVI -- A conferência e assinatura (Ias certidões passadas
Art. 52 ----- Sol) nenhumii pretexto fará a Tesouraria adianta-

mento mediante vales, mesmo aos funcionários (Ia Repartição, comri
o (linheiro do Estado Sujeito fl SUlI guarda.

CAPITULO X V

Da Portaria

Ai-I. 53	À portaria incumbe, além (Ias atribuições que forem
determinadas pela Chefia;

a) A abertura e o fechamento da repartição, cujas chaves fi-
carão sob a guarda do porteiro, que é obrigado, além dos dias e
horas de serviço ordinário, e abri-las tôdas as vêzes que lhe fôr or-
denado pelo Presidente ou Chefe de Divisão;

h) O recebimento (le correspondência, fazendo (]ela imediata
distribuição;

e) A supeL.nten(lência do serviço (te limpeza e conservação
dos móveis, par.éis e outros objetos sob sua guarda,

d) A direção e fiscalização (los serviços dos contínuos e sei':
ventes, relativamente à limpeza geral da Repartição, atenoleudo,
nesse sentido, às ordens superiores que receber;

e) A execução (Ias funções (te oficial (te justiça nos processos
de competência (ia Junta;

- f) A requisição ao Protocolo do material necessário para o
serviço de limpeza em geral e o (te expediente para uso (Ia Sala das
Sessões e (los gabinetes da presidência, da chefia e da procura(toria

g) A cmmt rega (Ia correspondência da Repartição

CAPITULO X V 1

Do Ficlwnio e Biblioteca

Art. 54 --- Ao encarregado do Fichário e tia Biblioteca com-
pete:

1 - Organizar os índices, fichários e estatística de documentos
arquivados.

2 --- Zelar pela ordem e conservação do arquivo, do fichário e
da biblioteca, procurando atualizá-la, sobretudo no que se refere às
leis e decretos estaduais e federais, e as obras relativas a direito
comercial, industrial e financeiro.

3 - Promover intercâmbio com bibliotecas nacionais e estran-
geiras, organizar e promover o serviço de permuta ote publicações,
assim como de obras em - duplicata.

4 - Superintender toda a parte técnica de catalogação.
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CAP1I'ljL() X V 1 1

1)0 Contabilidade
Art. 55	Ao Contador, subordinado ao Chefe de Divisão, in-duiiihe
1 A contabilidade patrimonial e financeira da Junta e osserviços de verificaçijo geral, de acôrdo com as instruções em vigor;

e
2	As operações e expedientes necessários a recebimentos,empenhos (te despesas e pagamentos;
3	O P r

ocesso de tôdas as contas, de acôrdo com a legislaçãoem vigor;
4 --A confecção (Ia fõlha de freqüência e de pagamento doPessoal, de acôrdo com o livro (lo ponto, fornecendo cópia antccj-pada ao oficial adm inistrativo, para as observações que julgar con-venieiite;
5 

A elaboração de balancetes mensais e balanços anuais paraserem refletidos ã Secretaria da Agricultura e à Contadoria Geraldo Estado, à qual está subordinada têcaicarnente;6	
A coordenação de verbas para a confecção da propostaOrçamentj0

7 -- A análise de balanços e balancetes das Em prêsas de Ar-mazens Gerais;
8	A li scalizaçã() da escrita da Tesouraria;9 --- Representar ao Chefe de Divisão, em tempo, sôbre a insu-ficiência das dotações orçamenjs;
10 - Visar e encaminhar ao Chefe de Divisão os balancetesdas escritas patrimonial e financeira, acompanhadas de relatórios-	11	Visar, conferire arquivar, na ordem de escr i turação, osdocumentos de despesa e os papéis que iportarem em operaçõesde caixa e l	 mançarnj5 nas escritas;
12 — Verificar ou mandar verificar, periõd icameine, o saldoda caixada 'l'csouraria, em confronto com a escrita da secção;
13 -- Propor ao Chefe de l)ivisão o exame nas escritas auxilia-res das diversas dependências da Junta.
14 --- Conferir e visar os balancetes tia Tesouraria;15 .- Manter sempre em dia os livros cia escrituração da con-tabilidade, de forma a podei fornecer prontani

	

verba;	 ente o saldo de cada
16 Fornecer ao Chefe de Divisão ou ao Presidente as infor-

mações que lhe forem exigidas sôbre os serviços de contabilidadeda Junta.

CAPi'rtjI() X V 1 1 1

Do fiscal de leilão
ArE. 56	Aos fiscais ole leilões incumbe:
1 Zelar pela fiel execução das leis e regulamentos em vigor,assistindo, tanto quanto possível, aos leilões e fiscalizando os atos

dos leiloeiros para impedir que êstes estabeleçam Preferência entreos compradores ou que adquiram para si ou pessoas de sua fami-lia quaisquer objetos, móveis ou imóveis em licitação;
2 — Exigir que sejam cumpridas fielmente pelos leiloeiros asordens que receberem de seus comitentes, p restando a êstes boa
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conta, até cinco dias úteis depois da realizaçii() cio leilão, (Ia entrega
dos ()J)jetos ou (Ia assinatura ila escritura de vencia e cine O paga-
iiicflto) seja efetuado dentro (lOS cinco (lias seguintes;

3 - -- Exigir que, antes de começar o ato (10 leilão, façam os
leiloeiros i)dll1 conhecidas as condições de venda, forma de paga.
incuto e de entrega dos objetos que vão ser apregoados, bem como
.o) seu estado, (11.lali(111(Ie e quantidade

4	- Fiscalizar as publicações para que nenliuni leilão se efetue
Seio (jtiC haja, no mínimo, três publicações no mesmo jornal;

5 - - Verificar, no início do leilão, se os livros do leiloeiro são
'OS exigidos por lei e se estão (levidanlente rubricados pela Junta;

6 -- Exigir que as vencias sejam registradas a tinta no "Diário
dos Leilões", no ato, sem cmc'uolas nem rasuras, com indicação do
anuie tios compradores e preço de venda de cada lote;

7 -- - Exigir sempre dos leiloeiros a extração, olo livro-talão, das
-faturas aos compradores, das quais constem o nome por extenso, eu-
OlelêÇO, descriçào) (los lotes e respectivos preços;

8 ---- Fiscalizar o pagamento dos impostos devidos e exibição a
.1 au la (10)5 recibos referentes ao de Industrias e Profissões:

9 - Examinar os livros (los leiloeiros em seus próprios esta-
belecimcuios 011 solicitar sua exibição na Junta, quando achar con-
veniente, por intermédio (lo presidente ou Chefe (le Divisão;

11) --- Providenciar sempre para impedir leilões aos domingos
-ou feiia(los, bem como o pregão por estranhos à classe, salvo os
casos 1)ITViSIOS cm lei;

11 ..... Api escutar relatório iiieiisal dos leilões fiscalizados, tanto
na Capital como iio interior, com menção da (lata, local, nome do
leiloeiro, data das publicações legais e jornais que às publicaram,
aléia de outras observações que julgar convenientes;

12 -- Procurar dirimir dúvidas suscitadas e, nos casos omissos,
como imicar ao presidente ou ao Chefe de Divisão;

-- Levar ao conhecimento do Presidente ou do Chefe (te
Divisão irregularidades verificadas;

14 - - Propor a apiicaçao de penas disciplinares;
15 --- Organizar os serviços (te estatística;
16 --- Fiscalizar os intérpretes, de acôr(lo com as instruções

que receber do Presidente ou tIo Chefe de Divisão.
Art. 57 — Os fiscais, tendo em vista o regulamento em vigor,

poderão apresentar sugestões na parte relativa à fiscalização, as
quais serão adotadas ou não, a critério do Presidente ou do Chefe
da Divisão.

Art. 58 -----Além destas obrigações, cumprirão os fiscais quais-
quei outras determinadas Pelo ] > residente ou pelo Chefe de Divisão.

CAPITULO X 1 X

Dos fiscais de Arrnazens Gerais

Art. 59 - Aos fiscais de Armazens Gerais incumbe:
1 - Inspecionar, mensalmente, os armazéns a seu cargo a

fim de verificar;
a) se os balanços remetidos à Junta estão exatos;
b) se tem sido fielmente cumpridas as instruções ou regula-

incuto interno e tarifas;

.ç . .	 ••—••'.
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e) se foram afixadas à porta principal no arniazéiil c nas sala&
de venda, em lugar visível, as instruções oficiais e regulamento ia-
terno e tarifas, e se foram distribuídos exemplares mi pressos dessa
peças, gratuitaniente, aos interessados que as solicitaram;

(1) se, além dos livros mencionados no art. 11 do Código Co
iiieicial, existe, revestido das formalidades legais e escriturado ri
gorosaiiiente, dia a (lia, o livro de entrada e saída demerca(loriaS
escriturado de acõr(to com o art. 88, n. 11, do mesmo Código,
anotadas as consiguinações em pagamento, as vendas e tôdas as cir-
cunstâncias que ocorrerem relativamente às mercadorias deposita
das;

e) se se estabeleceu preferência entre os depositantes a res
peito de qualquer serviço;

f) se se recusou o depósito, fora dos casos previstos em lei;
g) se se abateu o preço marcado na tarifa em benefício de

qualquer depositante;
li) se exerce o comércio de mercadorias idênticas às que se

propõe receber em depósito;
i) se têm adquirido, para si ou para outrem, mercadorias ex

postas à venda cio seus estabelecimentos, ainda que seja sol) pre-
texto de consumo particular;

D se foram reinei idos à Junta, até o dia 15 dos IUC5CS (1
abril, julho, outubro e janeiro, o balanço em resumo de todo o ino
vimnento (lo trimestre anterior e, até O (lia 15 (te março, o balanço
c i rcuns tanciado de tô(liis as operações (lo alio anterior e respectiv
relatório;

k) se foi levada a depósito judicial, por conta de queiti per-
tencer, a quantia consignaria por falta de apresentação do "vai-
rant", até oito dias depois do vencimento da (lívida;

1) se, imediatamente após o recebimento do produto de venda,
fizeram as deduções rios créditos preferenciais e com o liquido se
pagou ao portador rio "warrant"

m) se foi (lado o destino declarado emlei, às quantias reser-
vadas ao portador do "varrant" ou ao do conhecimento de depósi-
to, quando não reclamadas no prazo de trinta dias depois de ven-
da da mercadoria;

n) se, tôdas às vêzes exigidas pelo portador do conhecimento
(te deposito ou do "warrant", foram "liquidados os créditos que a
êstc preferemii e fornecida a nota da liquidação, (latada e assinaria,
com referência ao título e ao nome da pessoa à ordem de quem foi
emitido;

o) se a respectiva eniprêsa requereu concordata, amigável ou
ju&iicial, falência ou liquidação;

p) se houve cessão ou transferência da emprêsa a terceiros
sem prévio aviso à Junta ou sem autorização do Govêrno, nos casos
em que seja necessária;	 -

q) se houve infração do regulamento interno em prejuízo (te
comércio ou do fisco;

r) se foram emitidos conhecimentos de depósitos e "warrants'
antes de feita a matrícula na Junta Comercial e assinado o têrmC
de responsabilidade;

s) se foram emitidos ditos títulos sem existirem em depósito,
as mercadorias nêles especificadas ou se, foi-a (los casos pem-mitido
em lei, se emitirem mais de um conhecimento de depósito a "war
raul" sôhre os mesmos gêneros de mercadorias;

t) se fizeruei cicepi sl ocos ou quaisquer ii('goCiaÇeS por conta
ópria OU (te terceiros, sôl)re títulos que emitiraui;

u) se (leSvmalammi, nO 10(10 ou elfl parte, fraudaram ou substi-
miii por outras, as mercadorias confiadas à sua guarda;

V ) se entregaram, no devido tempo, a quem de direito, a iin-
rtância das consignações e quantias que lhes foram confiadas nos
ifl05 (tu legislação vigente;

x) se admitiram, como preposto, ou fiéis, pessoas que hajam
to comldena(las pelos crimes de falência culposa 0(1 fraudulenta,
Lelionato, abuso de confiança, falsidade ou furto;

z) se foram pagas na Tesouraria mia Junta as taxas de fisca-
ação.2 - Apresentar, feita a inspecção, uni minucioso relatório, que
rã submetido à Junta até o dia 15 do mês seguinte e levado à
ssão dentro de cinco dias.

3 - Proceder a qualquer outra inSpeção, além daquelas a que
o obrigados, mediante determinação do Presidente ou do Chefe de
Visão.

4	Organizar serviços de estatística e quaisquer outros deter-
iflcl(IOS 1)C10 Chefe de Divisão.

Ar[. 60	Nenhuma emprêsa de Armazéns Gerais será ad-
itida à matrícula na Junta, sem que os fiscais procedam a uma
stória, em que se vemifiquemn as condições de capacidade, como-
(lacle e segurança do am-muazémii Sempre que venha a faltar uma
Mas condições, tal circunstáflcia deverá sei' mfleflciOfla(l em re-
'esentação dos fiscais.

Art. (ii - Não poderão, também, as emnprêscis de Armazéns
crais criar, incorporar, alugar ou arrendar qualquer armazém, sem-
me os fiscais proce(iamfl a unia vistoria.

CAPÍTULO X X

Disposições gerais

Art. 62	As taxas e emímolumnentos devidos à Junta Comercial
ao cobrados de aemrdo com a legislação ema vigor -

Ai-t . 63 - A Junta não dará andamento a quaiuuei' (locunien-
(le firmas individuais, de sociedades comerciais, anônimas e coo-
'ativas, sem que dos respectivos requerimentos conste o nõmnc-
do arquivamento do ato constitutivo.
Art. 64 - A entrega de certidões de documentos arquivados

de livros comrierciais será feita pela ordem de propriedade de en-
da, salvo determinação em contrário do presidente.

Art. 65 - Os requerimentos de cem'ti(lão poderão conter mais
um pedido; pagarSo, porém, tantos selos quantas forem as vias
devam sem' fornecidas além ria primeira.

Art. 66 - Para o expediente e regular escrituração dos atos
Junta, serão usados os seguintes livros, além dos que se tornarem

steriormneiite necessários:
1	Das atas das sessões;
2 -- De assentos de usos e costumes:
3 - De distribuição de livros sujeitos a rubrica;
4 - De têrmos de compromisso;
5 -- De matrícula, registro e assentamentos rios funcionãi-ios;
6 - De ponto dos funcionários;

•1



1 (el)i(la;	Art:3 - A juntada de documentos aos processos só será feita
mediante requerimento de segunda entrada.

Ai-t. 74 -- As petições d irigidas à Junta deverão conter o eu-
dereço dos requerentes.

Ar!. 75 - Os pedidos de certidão, 1)Ciil' como os documentos
e , regis trujliiiieticj os a registro ou arquivamento, que não forem retirados

L	dentro (te uni ano, serão inutilizados.
Ari. 7(;	Todos os papéis, embora assinados, serão conside-

rados de caráter reservado, não se podendo, sôbre êles, emitir quais-
registro público cio comércio serjo usado quer c t .t idões ou informações até aprovação, na sessão seguinte da

dos (I n c se tornarem liOSteriormctie nece ata em 1ç1ue tenhaimi sidio os mesmos deferidos
Ar: 77	Não serão submetidosdos à deliberação da .Jtiiita 05

7 -- De i)i'ütocolo ila (O1reSI)Ofl(lêIl cia expedida e
8 -- -. De portarias;
9	De recursos;

10 -- De contabilidade;
11 --- De escrituração do Caixa cia Tesouraria
12 - - De índices gerais de (locumentosIrquivados

fel ua(ios;
13 --- De P101OCOl0
14 --- Os auxiliares
Art. 67 -- Para o

os seguintes livros, alén
sários:

geral;
que forem necessários.
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documentos entrados 110 dia (Ia sessão.
Art. 78 --- As cópias fotost áticas fornecidas pela Junta serãocomércio autenticadas pelo Chefe de Divisãoe de Al-m, Ar! . 79	O Presidente e OS vogais lerão direito a vinte (lias

dc férias, anualmente.	 -de sociedades cooperativas;	 Art. 80 ---'As dúvidasque se suscitarem na interpretaçao deste
de firmas ou razões comerciais;	 'regulamento serão decididas (te Plano pelo Secretário da Agricul-
de títulos de habilitação civil de menorc filho lura.
comerciantes;	 Art. 81 -- À Junta Comercial requisitará das autoridades com-de diplomas de guarda-livros ou contacha es;	petenf&'as diligências e p rovidências necessárias para efetividadede (listratos sociais;	 de suas ordens e decisões'.

de contratos sociais;
	 Art. 82	As leis regularmentos e instruções federais sôbrede recibos (te impostos;	 a Junta Comercial servirão como parte subsidiária a esse Regula-(te documentos de leiloeiros;	 ento flOS pontos omissos.(le autorizações e o de procurações;

das comunicações de falência, concordatas	Art. 8	& arrecaclaçiio a Junta	c'uento não	instala-, en	 se	sta-.	...	 d	 _---em--------------relu Ilei	tesouraria e a ruim L1IIJIIIUU(IC, sera leita, C	SIUsede,See, j)O uniUt
funcionário da Exatoria Estadual, designado pelo Secretário das Fi-
nanças.

.............	1s	 rt. 	-- Revogam-se as disposições em contrario.
Ai	68 --- Os livros comerciais, no interior, coiitinua	a	Belo Horizonte, 9 de fevereiro de 1948.t. 

rubricados  pelos juízes dc direito d'is respectivas  omirc'is (tè ocói	Ajnei rco 11 LIid (aanhet/z	secretário da Agricultura, Industi ii
do com a legislação vi gente.	 o 1	Comércio e Trabalho.

1 -- Registro (te ffiatIict1l( (te comerciantes;
2 ---- Registro de matricula de agentes auxiliares (lii
3 - Registro (te (Oiflpanli ias, sociedades anônimas

zéns Gerais;
4 - Registro
5 - Registro
6 -- Registro

família e mulheres
7 -- Registro
8 - Registro
9 - Registro
10 - Registro
11 - - Registro
12 -- - Registro
13 - - Registro

e outras;
14 -- Registro de documentos diversos;
15 ---. Assentamentosiiiï pnI	,. ,r

Parágrafo único. Os juizes de direito do interior, beiti com
os oficiais do registro de hipotecas, ou serventuários com exercíci
destas funções, remeterão ii Junta Comercial uma relação r1omii1
e quantitativa dos livros rubricados e das firmas registradas, co;
menção do endereço, capital e gênero de negócio.	..

Art. 69 - Nenhum funcionário cia Junta dará andamento
qualquer papel, sem que dêle conste o pagamento dos .selos e taxí
devidas.

Art. 70 --- Os funcionários da Junta não poderão ser procur,
dores (te partes nem servir (te intermediários no an(lamnento de i
peis ou livros que (levam transitar pela repartição.

Art. 71 ---- O recebimento,
papéis serão feitos até urna horm
mento do expediente.

Art. 72 - A Junta poderá,
pedidos (te reconsideração dos
querimcnto (te segunda entrada

'(FECRETO N. 2.588, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1948

prova contas relativos ri, despesas a regularizar da Prefeitura de
Lagoa Santa

O Governador do Estado de Minas Gerais, mio uso de suas atri-
uições legais e nos têrmos do artigo 5. 1 do decreto-lei n. 2.135, de
de julho de 1947, resolve aprovar, das contas do então prefeito
unicipal de Lagoa Santa, relativas a despesas a regularizar, rea-
zadas em sua gestão, durante os exercícios (te 1945 e 1946, a iin-
artância de Cr$ 70.837,80, por se haver verificado que tais des-
esas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela
acumentaçiio apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 (te fevereiro (te 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

bem como a devolução (te livros
s antes da marcada para o enceri

dentro de trinta dias, atender
despachos proferidos, mediante



1)ECF(ET() N. 2.589, DE 11 DE FEVEREIRO DE 19I8

A prova (OI,í'!,' relativas (1 despesas a regularizar cia Prefeitura d
Pará de Minas

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas ai
buições legais e nos têrrnos do artigo 5. 1 do decreto-lei n. 2.1
de 5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas do então prefe
municipal de Pará de Minas, relativas a despesas a regularizar, r
lizadas em sua gestão, durante o exercício de 1947, na importi
cia total de Cr 324. 518,00, por se haver verificado que tais d
pesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas p
documentarão ai)rescntada
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DECRETO N. 2.592, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1948

va contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Coração de Jesus

	Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, li (te fevereiro (!(' 1948.	o Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
MILTON SOARES CAMPOS	 buições legais e nos têrmos do arligo 50 do decreto-lei ii. 2.135,
Pedro 4leixo

	

	 de 5 de julho de 1947, resolve aprovar, das contas do enhio pre-
 feito municipal de Coração de Jesus, relativas a despesas a regula-

--

	

	 rizar realizadas em sua gestão, durante o exercido (1v 1346, a mi-
portncia de Cr$ 128.757,00, por se haver verificado que tais oles-

DECRETo N. 2.590, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1948	pesas, feitas no interêsse do Município, estao coinl)rova(Ias pela
locumentação apresentada.	 ,

	

:lJ)I'OPa conl(Is rel(,/ivas (1 despesas o regularizar da Pi'efeiturox de	Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 (1v fevereiro (lC 1
Sete Lagoas

MJLTON SOARES CAMPOS
	O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atri	Pedro Aleixo

buições legais e nos têrmos (lo artigo 5•9 do decreto-lei o. 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então prefeito
municipal de Sete Lagoas, relativas a despesas a regularizar, reali-

	

zadas eia 5W! gestão, durante o exercício de 1945, na importância	DECRETO N. 2.593, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1948

	

total (te Cr 182.204,50, por se haver verificado que tais despesas,	 -

	

feitas no mnterêsse do Município, estão comprovadas pela documen-	 Autoriza a ernissuo de Bónus do 1 d'sOul O

fação apresemi fada

	

Palácio (Ia Liberdade, Belo Flom mionte 11 (te fevereiro  oR 148

	

	O Governador (lo Estado  de Minas Gerais, usando (lO- SLidS iti 1
lições e tendo em vista o disposto na lei n. 26, (1v a de novela-

MILT0N Sonis CAMPOS lo de 1947, decreta:Pedro A leLro Art. 1. ' Fica o Secretário (ias Finanças autorizado a cmii ir
tulos, que se denominarão Bônus do Estado de Minas Gerais, inirt
obertura de "deficit" e como antecipação de receita.

1)ECRET() X. 2.591, 1)E 12 DE FEVEREIRO DE 1948

	

	iArt. 2. - Os Bônus serão ao portador, emitidos com a (liScVi
minação conveniente, até o limite (te Cr$ 240.000.000,00 duzeu-

.1.pi'ova con/as relativas (1 despesas a regularizar da Prefeitura do :l bs e quarenta milhões de cruzeiros)
Praia	 Parágrafo único.	Os Bônus serão lançados com o prazo de

meses, ao tipo mínimo de 93 e não vencerão juros.

	

O Governador (to Estado (Te Minas Gerais, no uso (te SUAS alri-	Art 3 ° - Os títulos serão numerados em ordem crescente :ara
buiçoes legais e nos têrmos do artigo 5•9 do decreto-lei n. 2.135, cada valor e conterão ainda a indicação da série a que pertencerem,

	

de a de julho (te 1947, resolve aprovar as contas do então prefei-	ano em que serão resgatados e, por eteiiso, as ([atas dos les-to municipal (te Prata, relativas a despesas a regularizar, realizadas E rec
J

t'v
O
 s vencimentos

	

em sua gestão, durante o mês de março de 1947, n'i lii )râmcia 	49	O resgate será mensal, a partir (10 4. mês da emis-
total de Cr$ 300,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas sào em 12 parcelas iguais.

	

no interesse do Município, estão comprovadas pela (lodumentação	Art. 5 -- Cqd'i coleção (te 12 bônus constituirá um loteapresentada.	 1 toPalácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 (te fevereiro (te 1948. comP	- A partir do primeiro (lia útil (lo mês imediatamente
MILTON Sonis CAMPOS	 anterior ao do seu vencimento, os bônus serão aceitos pelo seu
Pedro Aleixo	 valor nominal para aquisição de outros bônus.

Art. 7Q - Os bônus terão a chancela do Secretário (Ias Fi-
nanças e serão assinados pelo Contador Geral do Estado e pelo
Superintendente do Departamento da Despesa Variável, ou por
outros funcinários que o Secretario das Finanças designar.

A. 8. - O Departamento da Despesa Variável (Ia Secretaria
das Finanças procederá à imediata inutilização dos bonus res-

(*) ,V.Decreto 2.610.

nJ
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ga lados a qualquer título e os incinerará, Oportunanente, peral	DECRE'l'() N. 2.596, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1948uma Comissão composta de um representante da Associação
mercial de Minas, um da Bolsa de Valores do Estado e de um fi t PÍ0v(t COntOS iek(tit)OS a despesas a regulariz(u (/0 l're/ezlura decionúrio estranho ao Serviço.	 Mar de Espanha

Parágrafo Único. - Do ato deverá ser lavrado um têrmuo,	Oq	n	m	 Govcrnadoi (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri..
da circulaçao.	 mnual constará o montante dos títulos eliminados (lefiu!tivame buições legais e nos têros do artigo 5.", do decreto-lei n. 2.135,

Art. 9.	 dPara a emissão de cac 5 d e julho d	 de 1947, resolve aprovar as contas o então Prefeito
da série de bônus, l)aixará mnLinicipd de Mar de Espanha, relativas a despesas a regularizar,

Secretário das Finanças instruções especiais, com a piiblicitla realizadas em sua gestão, durante os exercícios (te 1944, 1945, 194Wnecessária para conhecimento do mercado (le títulos.	 . 1947, mia importância total de Cr 618.920,90, por se haver verifi-Art. 10. - Istc decreto entrará em vigor na data de sua ptil iado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão com-cação, revogadas as disposições em contrário.	 irovadas pela doeuimientaçao Oj)I'eSeiita(JaPalácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de fevereiro (te 194	Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 1948.
MILTON So.saus CArsI pos	M11.'roN SOARE I, C'MPOS
José de Magalhães Pinto	 Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.591, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1948
Aprova contas r elativas a despesas a regidarizai (/0 Prefeitura

Lambari

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas fr
huições legais e nos têrmnos do artigo 5., do decreto-lei n. 2I3
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar o restante da ,-conta d
então prefeito municipal de Lambari, relativas a despesas a rciil
rizar, realizadas em sua gestão, durante o exercício de 1946, mima
portância total de Cr 44.413,40, por se haver verificado qudai
despesas, feitas no interêsse do Município, estão coniprovailas mel
documentação apresentada

Palácio (la Liberdade, Belo Horizonte, 24 (te fevereiro de )4
MILTON Sosncs ('.rsipos
Pedro ,tleixo

l)FCHET() N. 2.597, DE 25 DE FEVEREIRO) DE 1918
.lprOv(i contos iclutivas i despesas (1 regularizar da Prefeitura de

Campos Gerais

O (lo) Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atri
huições legais e nos têrnios do artigo 5. do decreto-lei ii. 2.135, (te
5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas (lo então Prefeito
Municipal (te Campos Gerais, relativas a despesas a regularizar,
realizadas em sua gestão, durante o ano de 1946, na importância
total de Cr 100.442,50, por se haver verificado que tais despesas,.
feitas no interêsse (lo Município,
tação a presenta(la	

estão comprovadas Pe l a documen-

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 (te fevereiro do' 1948.
MILTON So.ucs C.ti ros
Pedro .1 l('iX()

DECRETO N. 2.595, DE 24 DE FEVEHF;lfl() DE 1948
l)ECHI:T() N. 2.598, DE 25 DE FE\'EREIR() DE 1948

ApiOv(i COIltas r('lollivus (1 /p ssregulaiizar (1(1 1'refe ilui (1 . tJ)i000(, COi(I(,5 ielotivas a (/esJ)esas (1 iCgilltIi'i(/r da Prefeitura de
Lolagiia:es

O Governador do Estado de Minas Gerais, no liso de sais mlii
buiçoes legais e nos têrijios (10 artigo 5	do decreto-lei n 2 t3

a de julho de 1947, resolve ai)! 0% di as colit,1% (lo eu t, 10 prel ciimunicipal de Alvinópolis, relativas a despesas a regularizar, real
zadas erasua gestao, durante os exercícios de 1945 e 1946 iIm micia total (te Crporta 16.172,40, por se haver verificado) 'qi
tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão (OImiprov,
das pela documentação al)resenta(la

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 194
MII.'roN SOAREI,C.\MPOS
Pedro Aleixo

o

O) (,oveinailor do ESh((t() ole Minas Gerais, no) uso de suas atri-
l)L!içõés legais e nos tcinios olo artigo 5ç (lo decreto-lei n. 2.135, de3 (te julh	(to	e 1947, resolve aprovar as comitas do centão)( PrefeitoMunicipal (te Cataguazes, relativas a despesas a regularizar, reali-
zuotas ciii suagestão, (1(1 rante os meses de Jmovcmnbço) e dezembro
de 1947, na mi portânc ia (te Cr 28.248,20, por se haver verificado.
que tais despesas, feitas mio interêsse do Município, estão compro--
vadas pela documnen tação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 (te fevereiro de 1048..
MILi-ON So.siSEs C.rsipos
P('(/lO .tlei.io
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DECRETO N. 2.599, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura d
Cata guazes

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5•0 do decreto-lei n. 2.135, de
5 (te julho de 1947, resolve aprovai' as contas do então Prefeito
Municipal de Cataguazes, relativas a despesas a regularizar, reali-
zadas em sua gestão, durante os rtmeses de setembro e outubro de
1947, na importância total (te Cr$ 11.906,10, por se haver verifica-.
do que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 1948..
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2,600, 1)E 25 DE FEVEREIRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Ouro Fujo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no USO (te suas atri-
buições legaií e nos têrmos (lo artigo 5.°, (lo decreto-lei li. 2. 135,
de 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas (lo então Prefeito
Municipal de Ouro Fino, relativas a despesas a regularizar, i'eaIi-
zadas cmii sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância
total de Cr$ 102. 082,40, 1)01' se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse (lO Município, estão comprovadas pela doei,-
flientação apresentada.

Palácio da Liberdade, lIdo Horizonte, 25 de feverek O de 1
MILT0N SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.601, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1948

DECRETO N. 2.602, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1948

Dec1ara de utilidade pública, para o fim de desapropriação, no
município de Lagoa Santa, terrenos e benfeitorias neles existentes,
para a instalação de uma Colônia de Férias destinada aos servidores

públicos (/0 Estado

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das aLt-
ções que lhe confere o art. 6. <1 do decreto-lei federal n. 3.365, de21 de julho de 1941,

Decreta:
Art. 1 São declarados de utilidade pública, para o fim de

serem desapropriados e adquiridos em juízo ou fora (lêle, os terre-
nos necessíii'jos à instalação de uma Colônia de Férias para (iS
servidores públicos do Estado, e as benfeitorias nêles existentes,
com a área aproximada de 1.611.160,00 m2, (um milhão seiscentos
e onze mil, cento e sessenta metros quadrados), no município de
Lagoa Santa, neste Estado, pertencentes aos senhores Alberto Bi-
beiro, Tristão Mariano 011 a quem (te direito.

Ant. 2. -- Os terrenos e benfeitorias mencionados no artigo
anterior estão situados na zona de expansão da cidade de Lagoa

I

Santa e abrangem a "Vila Vitória", cuja planta se encontra apro-
vada pela Prefeitura local, e mais terrenos não loteados, ligados àreferida "vila", todos compreendidos dentro da seguinte linha di-
visória : começa cai um canto de cêrca (te arame, na esquina da
praça coma rua Joaquim de Freitas, dividindo com Antônio Ma-
i'iano e, a segui!', com João de Araújo Vale, Lindolfo da Costa Vi-
ana e segue lida divisa (lesta, por valos e barrocas (10 Campo no
Morro do Cruzeiro, até a divisa de José Augusto, descendo, depois
por valos, até a divisa com Lindolto da Costa Viana C, dessa, p0!'
a1os e barrocas, até a rua Joaquim de Freitas, seguindo 1)01' esta

até o ponto de partida, na praça no princípio referida.
Art. 3,0 - E' declarada a urgência da desapropriação.
Art. 4,o	Revogam-se as disposições em contrário, entrando

êste decreto em vigor na (lata de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 (te fevereiro de 1948.

MILT0N So.nis CAMPOS
Anuéi'ico Renê Giajuzuelti
José de Maqalhões Pinto

Aprova contas relativas a despesas a regularizai i/o Prefeitura do
Prata

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso de suas iiii
buições legais e nos têrmnos do artigo 5,v (lo decreto-lei ii. 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal do Prata, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestãô, durante os anos de 1946 e 1947, na importância
de Cr$ 108.943,60, por se haver verificado que tais despesas, feitas
no interêsse do município, estão comprovadas pela documentacâo
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.603, 1)E 27 DE FEVEREIRO DE 1948

'Outorga mandato ao Curso Normal Regional "Sacramentino de Nos-
sa Senhora", iir Espera Feliz, para ministrar o ensino normal
de 1." ciclo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrnios do artigo 2.° do Decreto-lei federal n.
8.530, de 2/1.°/946 (Lei Orgânica do Ensino Normal) e nos têr-
inos do parágrafo 1.0, ai-Ligo 4,0, do Decreto-lei estadual n.° 1.873,
de 28/10/946, resolve outorgar mandato ao Curso Normal Regio-

L. D. - 29



- 458 -

nal "Sacrainen tino de Nossa Senhora", de Espera Feliz, para nii
nistrar o ensino normal (le 1.0 cíclo.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 1948..

MILTON SOARES CAMPOS
.1 (NJO1' Renault

DECRETO N." 2.604, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1948

Outorga iliaiid(lto ((0 Curso Noi'nial Regional "Darei Vargas", de
Italiirito, j)(Ui ministrar o ensino jiorinal de 2.° ejeto

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos Lêrmos (10 artigo 2.° do decreto-lei federal n.° .
8.530, (te 2/1.°/946 (Lei Orgônica (lo Ensino Normal) e nos têrnios
<to parágrafo 2 0 , artigo 4.", do decreto-lei estadual n." 1.873, de
28/10/1946, resolve outorgar ia andato ao Curso Normal Regional
"Darei Vargas", de itah i rito, para mini st rar o eu si no normal de 2."
ciclo.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 27 de fevereiro de 1948.

MILTON Souiis CAMPOS.
Ah1jar Rena iii

DECRETO N.° 2. 60.5, DE 27 DE FE\'EBEIH() 1)E 1948

Outorga mandato ao Curso Nor,iial Regional "Santos .tnjos", de Juiz
de Fora, pala mm is/mar o ensino normal de 2." ejeto

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, mio uso de suas atri-
buições legais e nos trinos do artigo 2." do decreto-lei federal li.".
8.530, de 2/1.°/1946, (Lei Orgânica (lo Ensino Normal) e nos lê'-
mos cio parágrafo 2.", artigo 4.", do decreto-lei estadual 11.0 1.873, de
28/10/194(;, resolve outorgar mandatoato ao Curso Normal Regional
"Santos Anjos", de Juiz (te Fora, para ministrar o ensino normat
de 2.° ('ido.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 27 de fevereiro dc' 1948—

M ILT0N SOARES CAMPOS.
.1 ligar Renault.
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em SU11 gestão, durante os anos (li' 1938 e 1939, na iiiipoi'tiincia to-
tal de Cr$ 28.397,00, por se haver verificado que tais despesas, lei-
tas no interêsse (lO município, estão comprovadas pela (locunien-
taçao apresentado.

Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.

DECRETO N.° 2.607, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1948

Aprova ('omitas relativas a despesas a regularizam' da Prefeitura
deAiuruoca

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no liso de suas atri-
buições legais e nos têm'mos do artigo 5." (lo decreto-lei a." 2.135, (te
5 de julho de 1947, resolve aprovai' as contas (lo então Prefeito Mu-
nic i1j ai de Ai uruoc a, relativam enteente a despesas a regular izar , reali-
zadas ciii sua gestão, durante os anos de 1944, 1945 e 1946, na iin-
portância total de Cr$ 20.590,00, por se havei' verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão ('onil)rOvadaS pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 (te fevereiro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2. 608, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas (1 i'etjularizam' da Prefeitura'
de Aiuruoca

O Governador do Estado (le Minas Gerais, no uso de suas atri
-buições legais e nos têrnios do artigo 5." do decreto-lei ii." 2.135, d

5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas (lo então Prefeito Mu-
nicipal (te Ai (1 ruoca, relativas a despesas a regularizar, realizadas eni
sua gestão, durante o mês de maio (te 1946, na importância total d
Cr$ 2.205,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no
interêsse do nmunicip io, estão comprovadas Pela olocumnentaçao
apresentada.

Palácio (],i 	Belo Horizonte, 27 de fevereiro (le 1948.

M11.T0N SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.606, DE 27 I)E FE\'EBEIB() DE 1948

Aprova contas i'elatiVas (1 despesas (1 r('(/Iii(mrizar (la Pie [ei/uma
de .4 iuritoea

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso l' stias atri-
buições legais e nos têrmos (lo artigo 5° (lO decr('to-lei a.' 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito mmmu--
Ri cipat de Aiuruoca, relativas a despesas a regularizar, realizadas.

DECRETO N.° 2.609, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1948

Declara extinto o Conselho ,4dniinisti'alivo do Estado de Minas Gerais
e contém outras pI'Ovi(lêi?('ias

O Governador do Estado (te Minas Gerais, mio liso (te suas atr i bui
-ções e dando cumprimento ao disposto no artigo 8." (lo Ato (Ias l)is

posições Constitucionais Transitórias;
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DECRETA:
Art. 1 . 0 - Fica declarado extinto o Conselho Administrativo do

Estado de Minas Gerais, cujo arquivo será recolhido à Secretaria do
Interior.

Art. 2.° Os funcionários lotados no quadro do Conselho serão
postos pelo Governador à disposição (Ias repartições públicas do Es-
tado, de acôrdo com as necessidades (lo serviço, correndo o pagamen-
to de seus vencimentos pela verba orçamentária própria, até (IUC se
proceda à reestruturação dos serviços públicos estaduais.

Parágrafo único--- O disposto neste artigo não se aplica aos fun-
cionários que exerciam cargos de confiança, cargos êsses que tam-
bém ficam extintos.

Art. 3.° -- Êste decreto entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução dêste decreto pertencer, que o cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente corno nêle se contém.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo René Gimuielti
Abgar Renault
.Jose Rodrigues Seabra

DECRETO N. 2.610, DE 2 DE MARÇO DE 1948

Dispõe sôbre a emissão de Bônus do Tesouro

O Governador tio Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buições e tendo cm vista o disposto na lei n.° 26, de 5 de novem-
bro de 1947, decreta:

Art. 1. - Fica o Secretário das Finanças autorizado a emi-
tir, por antecipação de receita e para atender a compromissos do
Tesouro, títulos, que se denominarão Bônus cio Tesouro do Estado
de Minas Gerais.	 -

Art. 2. - Os l)ôflUS serão ao portador, emitidos com a discri-
minação conveniente, até o limite de Cr$ 240.000.000,00 (duzentos e
quarenta milhões de cruzeiros).

Parágrafo único - Os bónus serão lançados com o prazo de 15
meses, ao tipo mínimo de 93.

Art. 3. -- Os títulos serão numerados em ordem crescente
para cada valor e conterão a indicação (Ia série a que pertence-
rem, o ano do resgate e, por extenso, as (latas (los respectivos ven-
cimentos.

§ 1. Cada coleção de 12 bônus constituirá um lote com-
pleto.

§ 2. Para a emissão de cada série - de bônus, baixará o Se-
cretário das Finanças instruções especiais, com a publicidade neces-
úria, para conhecimento do mercado de títulos.

Art . 49	O resgate será mensal, a partir do quarto (4.Q) mês
da emissão, em 12 parcelas iguais.

§ 1.	Os bônus serão resgatados, no seu vencimento, em
moeda corrente (lo País, pelo seu valor nominal.

- § 2.° Para ocorrer ao resgate tios bônus (ia presente emis-
são, o Tesouro se utilizará (los recursos orçamentários e dos meios
proporcionados pela lei 29, de 10 de dezembro thi 1947.

Art. 5. ---- Os bônus terão a chancela do Secretário das Finan-
ças e serão assinados pelo Contador Geral tio Estado e pelo Supe-
rintendente do Departamento (Ia Despesa Variável, ou por outros
funcionários que o Secretário (Ias Finanças designar.

Ari .6. - O Departamentoda Despesa Variável procederá à
imediata inutilização (los bônus resgatados, a qualquer título, e os
incinerará, oportnninamente, perante uma Comissão composta de
uni da Associação Comercial (le Minas, um da Bolsa
de Valores (lo Estado e de uni funcionário estranho ao Serviço.

Parágrafo único	Do ato deverá ser lavrado um têrmo, do
qual constará o montante (]os títulos eliminados definitivamente da
circulação.	-

Art. 7. - Fica revogado o decreto n. 9 2.593, de 18 de feve-
reiro de 1948.

Art. 8. ---- Êstc decreto entrará cm vigor na (lata de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, aos 2 (le março de
1948.

MILTON Souuis C.sros
José (te Magalhães Pinto

DECRETO N. 9 2.611, DE 3 DE MARÇO DE 1948

Declara de utilidade pública, para desapropriação, ima Mata dos
I'ains, iimmiiiicípio d(3 Arcos, terrenos e b enfeitorias nêle

existentes, pala instalação de uma fazenda	-
destinada à produção de mudas e sementes

O Governador (lo E stado de Minas Gerais, usando (Ias atribui-
ções que lhe confere o art. 6. 1 do Decreto-lei federal n.9 3.365, de-
21 de julho de 1941,

Decreta:'
Ar[. 1 . 0 São declarados (la utilidade pública, a fim de serem

desapropriados e adquiridos em juízo ou fora (lêle, os terrenos ne-
cessários à instalação (le uma fazenda para produção (te mudas e
sementes, e as benfeitorias nêles existentes, com a área de
6.200.000,00 1112, situados na Mata (los Pains, município de Arcos,
neste Estado, pertencentes aos senhores João R. de Sousa
(1.578.500,00 m2), Acácio Ferreira Fontes (2.511.500,00 m2), her-
deiros (te João A. Ribeiro (106.000,00 m2), herdeiros de José da
S. Leão (36.750,00 m2), Horácio Firmino Ferreira (27.000,00 m2),
José de S. Borges Júnior (679.000,00 m2), Alvaro Ribeiro de Car-
valho (43.250,00 n12). Antônio José (Ia Silva (800.000,00 1112), Je-
remias de tal (18.000,00 mn2) ou a quem de direito, e Clodovil Fer-
reira Fontes (400.000,00 mn2).

Art. 2. -. Os terrenos e benfeitorias mencionados no artigo
anterior estão compreendidos dentro da seguinte linha perimétrica:

.0	 k
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começa na intersecção (Ia cêi ca (te arame com a base da serra; con-
frontando colo OS terrenos de João Marciano de Faria, segue pela
cérca (te arame até o canal de terra e, 5 esquerda, por êsse canal,
ate encontrai a ('êrca (te ara me, e, por esta, 5 (lireita, até a vazan-
te; continua, 5 esquerda, pela vazante até tinia cêrca que tem ColilêÇo
numa árvore de aroeira, estaca n. 9 5-a, continua à direita por essa
cêrca até encontrar a base (Ia serra: confrontando com Antônio
Locas segue peto alto da serra até a estaca n.' 9 do primeiro ca-
minhaisiento, segue, à direita, na direção norte e a 130 iii. ; conti-
nua à esquerda, na direção (te 87' NO e a 135 iii.,. continua à es-
querda, na direção de 2(' S() e a 165 iii .até encontrar uma cérca
(te arame e por esta, beiraiido a estrada, até a estaca a. 12 -f- 47
m_; confrontan do coni Álvaro Ribeiro de arvallio, ou herdeiros do
tenente Clemente Ribeiro de Carvalho, segue pela referida cêrca de
arame até a estaca a.' 14; à esquerda, com a mesma confrontação,
segue p01' cêica (te arame alé a base da serra, estaca n.° 17-a; con-
tio na à direi Ia, pela base da serra, até unia cêrca de arame e, à di-
reita, por esta cêrca até o espigão, estaca 11. 0 22; ainda com a lues-
ma confrontação, segue por cêrca (te arame até urna árvore de aro-
eira, Junto (Ia pedreira,ra, estaca 11. " 34, atravessa a pedreira eni di-
reção de 78' SE e a 145 rn , até o cruzamento da cêrca com a base
da serra; com a mesma confrontação, segue pela base (Ia serra até
encontrar a cêrca (te arame, estaca n.' 19 do terceiro caiu inliarneri-
lo, continua por esta cêi'ca, no veio do espigão, até a estaca 11.' 14
(lo niesin o cann n tianien lo; à direita, confrontando com Antônio
.José da Silva, segue Imi' cêrca (te arame até a estaca 11.12; confron-
tamido 1)01' espigão cmii quem (te direito até a estaca n." 4 do ter-
ceiro cain inlianiento; à esquerda, confrontando com João Gonçalves
(te Oliveira e Manuel Di as (te Carvalho, segue por cêrca de arame,
depois pelo veio da grota e ainda por cêrca (te arame até a base
011 raiz (Ia serra C, 1)01' essa base, até encontrar a cêrca de arame,
estaca, a. 0 47 do segundo caiu i nliammiento, confrontando como Manuel
Dias (te Carvalho, segue pela cêrca (te arame até o córrego Santo
Antônio e, por êste abaixo, até o cruzamento com a cêrca (te arame,
estaca n." 59 do segundo (a(ninhiammlento ; à direita, segue por cêrca
(Te arame até encontrar pequeno contraforte e, por êste, até o alto
do espigão e, à direita, por êsse espigão até a Bucaina, estaca II.'96 (10 terceiro ('arniulmanlemilo, confrontando com Basilio de tal,
Jose Li no, Geraldo Teixeira da Silva e Messias Rodrigues (te Sousa;
à direita, segue pela base da serra até encontrar a divisa (te Fran-
cisco Ilernardes (te Faria, ('Olifromltamido ('0111 Efraimn Procópio dos
Santos; à direita, segue pelo, escarpado, confrontando com Jose
J3raz de Fa ria até ('êr('a de arame, 1)01' esta até o córrego Santo Au-
tÔflÍC) e, por êste, ate unia cêm'ca (te arame; continua pelo córrego
Santo António até o cruzainemi lo coma a cêrca, estaca 11.' 32 do quar-to Cailii nliaiiiento, ('011 fi'omitaii (lo com José Caetano (te Faria; à (ti-
Feita segue pela cêrca (te arame até encontrai' a base da seria, estaca
a.' 353, confrontando com .José Alves Sobrinho; à direita, confron-
tando com .João Marciano de Faria, segue pela base da serra até à
cêrca (te ai'amne, ponto (te partida

Art. 3.'1	E' declarada a urgência (la (lesapropriação
Art. 4•Q	Revogam-se as disposições eia contrário, entrando

este decreto cmii vigor na data (te sua publicação.
Palácio da Liberdade, cai Belo Horizonte, 3 (te março de 1948.

MELTON So.uw.s CMPos'
Américo Renê Giannetti
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DECRETO N, 2.612, DE 3 DE MARÇO DE 194$

.tJ)I'Ol ) (l O Reqlllafl(C1lt() da Caixa Beneficente da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais, i esolve aprovam' o Regulamento da Caixa Beneficente
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que a êste aconipa-
nlia, assinado pelo Secretário (te Estado dos Negócios do Interior,
(lhe o fará ('Iii(ipril'

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, em 3 (te março de 1948.
MILTON Soites CtMros
Pedro ,'ll('iX()

REGULAMENTO DA CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAPITULO 1

Dos fins da Caixa
Art. 11 -..- A Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais, criada pela lei n. 9 565, (te 19 de setembro de 1911,
com sede nesta Capital, reger-se-á pelas disposições do presente Re-
gulamento.

Art. 2." -- A Caixa tem por fini prestar aos sócios e às suas
famílias os benefícios constantes dêste Regulamento.

CAPITULO 1 1
Da receita

Art. 31 .- A receita da Caixa é constituída pelas seguintes
verbas

a) jóias;
b) mnensali(la(tes;
e) perda (te vencimentos dos oficiais, por motivo de prisão

'correcional, e (Ias praças, porausência, e de soldo destas, por trans-
gressiio disciplinar;

(1) diferença de vencimentos (te sargentos e graduados, resul-
tante de rebaixamento temporário da graduação, 1)01' falta disci-
plinar;

e) saldo (te vencimentos deixados por desertores;
f) multas sôbi'e ('Onhi'ituiiçõeS eia atraso;
g) donativos e legados;
li) juros de operações;
i) imiiportâncias (te pensões revertidas;
D imnportÇncias (te pensões e (te quotas (te luto miiio reclamiia-

das no prazo (te cinco anos, da (lata em que se tornarem devidas.

CAPITULO 1 1 1

Do eniprêçjo da receita
Art. 4,0	Os recursos financeiros da Caixa serão empregados:
a) no pagamento dos benefícios regulamentares e das despesas

de sua manutenção;

/	 -.
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1)) flfl aquisição (le títulos (Ia Dívida Pública e ciii emprésti-

mos e transações autorizadas pela Conselho Administrativo.
§ 1. - Os saldos serão, 1)01' determinação (lo Conselho Admi-

nistrativo, depositados cm Bancos idôneos.
2.	Os bens pertencentes à Caixa não poderão sei' aliena-

dos sem autorização do Conselho.

CAPITULO IV

Dos sócios

Ar[. 5o	São sócios contribuintes da Caixa;
1 - Obrigatórios:

a) os oficiais e pinças da Polícia Militar e (lo Corpo de Bom--
beiros, ainda que contratados ou coniissionados;

h) os reformados dessas corporações.
2 - Facultativos

Os elementos que tenham pertencido a essas cor porações, ex--
ceto os excluídos por expulsão, crime militar ou infamante.

Art . 6. - A critério do Conselho Administrativo, também p0--
(lerão ser sócios da Caixa os civis que tenham prestado serviço a
esta ou à Policia Militar l)OF tempo não inferior a três anos, desde
que estejam incluídos cmii fôlhas de vencimento, tenham idade infe-
rior a trinta e cinco anos e possuam plena capacidade física, com-
provada perante a .Junta de Inspecção de Saúde da corporação.

Parágrafo único A inscrição far-se-á mediante requerimento.
do interessado ao Presidente do Conselho Administrativo, instruí-
do com certidão de idade e laudo da Junta de Inspecção de Saúde.

Art. 7• - Os membros da Polícia Militar, e do Corpo de
Bombeiros, reincluidos de deserção, serão readmitidos na Caixa nas
condições de novos sócios.

Parágrafo único Adotar-se-á idêntico critério com relação ao
sócio que tiver sido eliminado por falta de pagamento (Ias mensali-
dades e que posteriormente reingressar nas fileiras da Polícia Mi-
litar ou do Corpo de Bombeiros.

Art . 8. Ao ser excluído da Polícia Militar ou do Cõrpo de
Bombeiros, o oficial ou praça deverá comunicar à Caixa, dentro (te
seis meses, a partir (te sua exclusão, e por intermédio (ia unidade
ou serviço a que tiver pertencido por último, se deseja ou não coii-
tinuar como sócio (ia instituição, sob pena de eliminação automá-
tica.

Ai-t 9Q -- Completado o interstício previsto tido artigo 16, re-
ceberá o sócio o diploma respectivo, com declaração de seus di-
reitos e deveres.

CAPITULO V

Das coimtribuições

Art. 10 - A contribuição do sócio se constitue de jóia e men-
salidade.

§ 1. - A jóia será equivalente a trinta e seis (lias de venci-
mento do contribuinte, pagável mensalmente e sem interrupção no
(ICUISO (los três primeiros anos.

§ 2. --- A mensalidade será correspondente à importância de
um dia de vencimento (lo contribuinte e paga mensalmente, enquan-
to fôr sócio,

111 ---- () ontri himi Iii e pertenCente ao quadrom'o (la Polícia Miii-Ei ((ti tio Corpo de I3 0111 hei los, que fôr declarado desertor, será aU-
tOlHa! icamente excluído (10 qu adro (te contribuintes,les, perderá os (li-
Feitos assegurados e as contribuições feitas.

Art. 12	A mora no pagamento da contribuição por tempo
SU pemior a três meses será purgada com a multa de 10 1/c, a contar
do i)riiiieiio (lia (lo segundo trimestre, salvo	motivo devidamentejustificado.

Art . 13 -- A contri1)uiç(() imiensal do sócio deverá sei' recolhi-
da à Tesouraria da Caixa na primeira quinzena do mês subseqüente
ao do venciniento, exceto a daquele que estiver ciii atividade na
Polícia Militar ou no Corpo (te Bombeiros, a qual será descontada
ciii fôllia de pagamento e entregue à Caixa, livre (te porte, pelas
Unidades e Serviços das respectivas Corporações.

Art . 14 --- Não será restituída a diferença (te iiiensalidade ou
de jóia com que houver contribuído o sócio (te qualquer categoria,
desta defin itivamente rebaixado.

Alt. 15 -- - A contribuição que, por insuficiência de Veii(liilefl-
los, não Puder ser descontada no mês a que se referir, sê-lo-á no
uiês seguinte.

Parágrafo único - Será eliminado do quadro social, indepen-
dente mie notificação, o sócio externo que deixar (le pagam' suas con-
tribuições por espaço (te seis meses consecutivos.

CAPITULO V 1

Das pensões e dos pensionistas

Art. 16 - A Caixa concederá pensão aos beneficiários do sócio
falecido, quando êste houver contribuído, sem interrupção, 1)01' es-
paço (te ti-mia e seis meses, com tôdas as quantias a que estiver
sujeito por êste Regulamento.

Art . 17 ---- Por morte (lo contribuinte, a pensão será conce-
(lida

a) à viúva, enquanto viver honestamente e se não estiver des-
quitada, salvo se se tratar (le desquite por mútuo consentimento ou-
Cm (fLIC o mnari(lo seja o cônjuge culpado;

b) aos filhos legítimos, legitimados e naturais, legalmente re-
conhecidos, até a idade de 18 anos completos, e, quando além dessa
idade, sem recursos próprios, forem interditos ou perimianentemnente
incapazes para o trabalho, em virtude de moléstia física ou mental;

e) áS filhas legitimas, legitimadas e naturais, legalmente reco-
nhiecl(Ias, eml(Iuanto solteiras e honestas, ou viúvas, desde que, neste
último caso, se mantenham honestamente e que, ao tempo do fa-
lecimento do sócio, sejam por êle sustentadas.

§ 1. - Na falta dos beneficiários acima mencionados, a pensão
será abonada à mãe solteira, viúva, ou abandonada pelo espôso sem
justa causa, ou cujo marido fôr reconhecidamente incapaz, e, em sua
falia, dividida em partes iguais pelas irmãs e irmãos do contribuinte,
sendo aquelas solteiras e êstes menores de dezoito anos, ou incapa-
zes, se viviam honestamente e às expensas dêle.

§ 2. - Constitui abandono a ausência do espôso durante
prazo não inferior a cinco anos e cuja prova só poderá ser aceita
se processada em juízo.
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§ 3. -- Na hipótese (te voltar o marido ao convívio conjugal,
a peii São coiiced ((la seráa ncelacla, silvo se provada a i iical)acida-
de para a subsistência própria e (Ia família

ArE IS - Os casos (IC incapacidade física serão julgados pela
Junta (te 1 nspccçào (te Saúde da Policia Militar, quando o i o teres-
sado residir lia Capital e, quando no interior, por unia Junta Médica
nOmeada pelo Conselho e presidida 1)01' uni membro da Junta deInspecção da Polícia Militam, desi g nado pelo Comandante Geral, semônus para a Caixa.

Art . 19 -•- A pensão será correspondente a quinze vêzes a con-
tribuição mensal (lo sócio 11,1 época (te SII falecimento, exclui do ovalor de qualquer gratificação.

Art. 20 -- - Eni caso de falecimento (lo Sócio em ato de ser-
viço público ou cio conseq iiéii (ia (te iiiolésl ia (tec0rreiit4 dessa ali
vidad e, os seus herdeiros terão direito á pensão correspondente a
trinta vêzesac ontri hui ção mensal na época do faleciinen lo, se ti-
Verem sido satisfeitas as exigências do art . 16, e a 15 vêzes a (Ou-tribui çÍio, na hipótese contrária.

Art. 21 - O valor (la Pensão será pago da seguinte forma
a) á viúva do sócio contribuinte, integralmente, se não tiver

deixado filhos;
b) ia etade á viúva e metade, em partes iguais, aos filhos ulosócio;
( ) aos filhos. eui partes iguais, se a viúva fôr falecida ou não

estiver cmii condições (Ir obter os benefícios l)rCVistOs no artigo 17,letra o;
(1) integralmente à mãe do contril)Li i nte, nos têrinos <to pará-

grafo 1. do artigo 17, na falta dos beneficiários previstos nas alí-
neas (/, b e e, (lêsle artigo, ou em partes iguais ás 1i'inã indicadasi (1 icu(las
no mesmo parágrafo e iuiigo e irmãos varões até a idade (te 18

	

anos completos, () ti 	capazes, se. não cxi st im aquela.
Art . 22 -	Nenfliiiii beneficiário poderá obter mais Ie una

pensão, seu do-lhe periii iii do, todavia, optar pela maior.
Art . 23 -- As pensões serão pagas mensalmente, na sede da

Caixa, ou 1)01' intermédio  (las Unidadesidades esta(iona(las fora da Capi-
tal, em (lias previaimiente marcados

Art. 24 As pensões não l)o(lerão sofrer penhora mmciii des-
contos paia pagamento (te (lívidas estranhas à Caixa, não se acei-
tando, para fins de lerei) i meu lo (te pen sões, outorga de poderes
irrevogáveis e ema causa própria

Art . 25 -A pensão não será conce(ti(ta
a) Ao autor ou cuimiplice (te homicídio ou de tentativa de ho-

micídio voluntário, praticado na pessoa do instituidor da pensão;
h) á mulher que, na constâ ncia do ina Irimônio, tenha aban-

donado (lefin uivam ente o lar conjugal, ou déle sido afastada, sob.
prova notória de deslioiiest i(lade

Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo a quota re-
verterá em benefício da Caixa.

Art . 26 ----O direito j percepção da pensão começa
a) do dia imediato ao do falecimento (lo contribuinte, (ieS(le

que seja requerida dentro (lo prazo (te seis meses;
1)) (ia (lata cia apresentação do requeriiiiento, devidamente

instruído, se êste (ler entrada na Caixa depois cio prazo estabeleci-
do mia alíneaea anterior.

	

Parágrafo único	Ësses prazos terão curso contra todos os in-
teressados, ainda cine menores ou incapazes.
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Art. 27 Procedida a habilitação, entregar-se-á ao pensionis-
ta tini título definitivo, no qual serão anotadas as alterações subse-
(Iuentes.

Art . 28 -- Prescreverão cmii cinco anos:
a) O direito á habilitação;
b) O direito ao recebimento de cada quota mensal que neste

perioilo não fôr reclamada pelo interessa(lo
Parágrafo único - A prescrição não terá curso contra os abso-

lutamente incapazes
Art. 29 -- Bevcrtei'á cio favor da viúva pensionista a quota de

seu filho varão que atingir 18 anos, a dos filhos ou fi Ilias qtw fale-
ceremn e do fisicamente incapaz, cessada a incapacidade.

§ 1. - Reverterá ema favor da Caixa a quota da pensionista,
cuja conduta contraria à moral e aos bons costumes fôr a ptirada eia
processo regular, ou que contrair núpcias.

§ 2. -- Por falecimento (Ia viúva, a quota respectiva será dis-
tribuída em igualdade pelos filhos pensionistas.

§ 3. Não existindo viúva do contribuinte, as quotas (Ias ti-
luas que falecerem, a dos filhos rmiaiores de 18 anos, e a dos inca-
pa/cs, cessada a in ca pacidade, ou que falecerem, reverterão à
Caixa.

§ 4Q - A pensão atribuída à mãe viúva extinguir-se-á como o
seu falecimento

Art. 30 --- Todos os pensionistas são obrigados a apresentar.
de três em três meses; atestados de vida, residência e estado civil,
com firma reconhecida, desde que tal documento não seja fornecido
por oficiais cia Polícia Militar ou do Corpo de l3omnheiros

Art . 31 -- Apenas haja conhecimento da irregulari (la(le da
conduta de alguma pensionista, o Presidente do Conselho determi-
nará a abertura de inquérito

§ 1.0 - As diligências, precedidas de notificação da indiciada,
serão realizadas por oficial superior designado pelo Comandante
Geral, mediante requisição do Presidente do Conselho, como as se-
guintes cautelas;	 -

a) O direito de defesa será plenamente assegurado à denun-
ciada;

h) serão secretas as diligências atinentes ao esclarecimento
do falo.

§ 2.° -- Provada a denúncia, o Conselho eliminará a pensionista.

CAPITULO VII

Da quota 1)010 imito

Art. 32 -- Por morte cio contribui ate que houver completado o
noviciado, a Caixa concorrerá, para luto dos parentes clil e tiverem
direito à pensão, com a importância de Ci,R 700,00 quando o falecido
fôr oficial, de Cri 500,00, quando fôr aspirante, subtenente 0(1 sar-
gento, e de Cr 400,00 nos demais casos.

Parágrafo único . -- Se o contribuinte tiver pago até trinta men-
salidades, terão direito à metade da quota para luto prevista neste
ortigo os parentes do sócio constantes do artigo 17.
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CAPITULO VIII

D os fulier(ljs

Art. 33 - - Os funerais do sócio que tiver completado O IlOvicia--do sem deixai laneficUir j o reconhecido, serão feitos às expensas cla
Caixa, no limite de Cr 1.000,00 para oficiais, Cr$ 600,00 para aspi-
rantes, subtenentes 011 sargentos, e Cr 400,00 para as demais praças,
mediante apreseti [ação (Ia respectiva certidão de óbito.

Parágrafo Único - - Se posteriormente aparecer beneficiário habi-
litado e reconhecido, êste indenizará a Caixa a despesa feita com os
funerais, inclusive juros de 8% ao ano.

Art. 34 - Para os funerais dos pensionistas, a Caixa concor-
rerá com a quantia de Cr$ 150 , 00 , tratando-se (lc menor, e de Cr$250,00, ([ti a il (10 a (1 til to.

CAPITULO IX

Do processo de hobililação
Art. 35 - - O p rocesso de lu(l)ilitàção deverá ser obrigatório ins-

trlií(io com os seguintes (toCtflhieiitos
a) certidão (te casamento civil, ou religioso, se êste houver sidorealizado (- ni época anterior a 1890;
1)) certidão (te óbito do sócio;
e) certidão de registro civil (te nascimento (te cada um (los filhos;,
d ) at(st a(to (te Vida, conduta, residência e estado civil;
e) tau(to liié(l ico, ([Uafl(io fôr o caso.

1.	Poderão ainda ser exigidos rios clisos próprios
a) Certidão de casamento civil, ou religioso, quando êste houversido realizado cm época anterior a 1890, 'da progenitora (10 sóciofalecido;
b) certidão ou atestado (te óbito (10 ologenitor (lo sócio;
(-) certidão (te registro civil (te cada uma ( I as irmãs solteiras eLios irmãos liletio pes de dezoito anos ou incapazes.
§ 2.	Além dessa documentação, o Conselho Administrativo po-(lerá exigir p rova complementar.

3.	- Os processos serão relatados pele) Diretor e revistos por
dois Conselheiros eleitos.

4.° - O prazo para relatório e para cada revisão é de sete dias.

CAPITULO X

Da Adizziimjs/iacão
4 rt 36 - A Caixa será administrada por uni Conselho compos-

to cio Comandante Geral (la Polícia Militar, dos Comandantes de Cor-
pos, inclusive Bombeiros, dos Chefes de Serviços, (te três oficiais
superiores do quadro (los reformados e do Diretor (Ia Caixa, caben-
do a presidência ao Com andante Geral.

1. As reuniões (lo Conselho serão precedidas (le organização
cia mesa de trabalho, constituída do Presidente, do Chefe do Serviço
de Estado Maior e cio Diretor da Caixa, ficando atribuídas ao segun-
do as funções (te secretário nato do Conselho.

§ 2.1 -- Na falta ou impedimento dos titulares indicados no pa-
rágrafo antecedente, a mesa será organizada com os respectivos subs-
titutos

Art. 37 -- Na falta do presidente respectivo, o Conselho será pre-
Aidido por um de seus membros de patente mais elevada ou pelo Che-
fe do Serviço (te Estado Maior, quando os conselheiros presentes
forem de patentes iguais a êste.

Art. 38 -- -- Os Coniandantes das unidades estacionadas fora da
Capital far-se-ão representar no Conselho mediante delegação de po-
deres feita livremente a outros Conselheiros, não J)o(leri(Io cada uni
dêles, entretanto, aceitar mais de unia representação.

Parágrafo Único - A representação a que se refere êste artigo
é válida enquanto o outorgante pernianecer no Comando (ia Unidade.

Art. 39 - Os Conselheiros representantes dos reformados serão
eleitos pelos demais membros do Conselho, na primeira reunião de
cada ano.

Art. 40 -• -- O Diretor da Caixa será eleito por maioria de votos do
Conselho, dentre os oficiais superiores (Ia Polícia Militar (Ia ativa ou
reformados, e seu exercício terá a duração de 11111 alio, podendo serreeleito.

Art. 41 ---- A Caixa terá uni vice-diretor, que é o substituto even-
tual do diretor, e será eleito pelo Conselho pelo prazo (te uni amio,
com as mesmas atribuições e vantagens cio diretor, quando em exer-
cício.

CAPITULO XI

Dos Serviços da Cairo

Art. 42 - Os serviços da Caixa serão distribuídos da seguinte
forma

1) - - Administração:
a) - - Conselho Administrativo;
h) --- Conselho Fiscal
e) - Diretoria;
(1) -- Secretaria.

2) -----Protocolos.
3) -- - Contabilidade:

a) - - Carteira Predial;
h) --- Carteira de Descontos;
e) ---- Carteira ele Eiiipréstinios Rápidos;
d) -- Depósito ele Terceiros;
e) -- Movimento ele Bancos;
f) - Escrituração geral.

4)	Carteira (te Benefícios:
a) - Movimento (te pensões;
1)) - Expedição e cassação de títulos;
C)	Substituição de títulos;
(i) - Pensões extintas.

5) -- Tesouraria:
a) - Movimento geral;
h) ---- Caixa Pagador;
c) - Caixa Hecebedor;
d) - Contrôle.

6) - Fichário:
a)	Registro geral de sócio;
h)	Inclusões e exclusões de sóeios
e) - I4nçamnentos.

7) - Almoxarifado.
8) - Arquivo.
9) - Cabinete Jurídico.

--
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CAPITULO XII

1)o Conselho Administrutivo

Art. 43	Compete ao Conselho:
1) -	Dirigir OS negócios (Ia Caixa;
2) - Organizar o seu regimento interno;
3) - Solucionar as dúvidas relativas à execução dêste Regu-

lamento, assim como os casos oni issos;
4) Resolver sôbie modificações em qualquer (taS carteiras;
5) --- Eleger os conselheiros representantes dos reformados, o

diretor e o vice-diretor da Caixa, claviculários e bimensalmente, OS
revisores dos processos;

(i)	Deliberar sôl)re a admissão de sócios facultativos e sô-
bre a clintinação de sócios e pensionistas, nos têrmos do Regiitaniento;

7) - - De liberar sôbre a concessão e a elevação de empréstimos
hi potecários O a I'eversão (los l)enefíciOs regulamentares, quando fôr
O caso;

8) ---- Autorizar despesas maiores de dois mil cruzeiros, fixar as
gratificações aos auxiliares (la adnm in istração;

9) --Examinar as contas da Caixa, niandar fazer balanços e ba-
lancetes e aprová-los ou i mmi pugná-los;

10) --- Resolver sôbre quaisquer assuntos de interêsse da Caixa;
11) --- Autorizar aquisição e venda de bens ou valores, dos quais

resultem vantagens para a Caixa e seus contribuintes.

CAPÍ'l'UJÁ) XIII
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CAP1'l't:L() XIV

Do Piv's jdejüe (/0 Conselho . tdnmiimis(jwlivo
Art. 47 - - Compete ao Presi(iemite
1) -	superin tender e fiscalizar os n egóc i us (ia Caixa;
2) ---- - convocar as reuniões do Conselho A dnunistratj'o e do,ellio Fiscal, mediante solicitação do diretor 011 quando assimtender necessário;
3) - -- assinar títulos (lo pensionistas, com o (1 iretor4) -----I)i'&Sidir às reuniões do Conselho Administrativo, enca-
mando a votação;
5) ---- visar os despachos do diretor mios processos cujas re-
'ões (lej)eu damim (le conhecimento e exammm e do Consel tio A(t-
strativo;
6) entender-se como as alias nutori(jades do Estado no inte-mia Caixa;
7) - designa" os militares necessários aos servç os (Ia Caixa;

--I'tiI)m'i('ar como o diretor os livros da Caixa, assinando os'cli vos lêrumos
assinar, com o diretor, escrituras em qtme aCaixa seja

---assinar, coum o diretor, cheques e ordens de paganmento.

CAPITULO XV

Do Dii'e/oj'

Do Conselho Fiscal

Art. 44 O Conselho Fiscal será composto de três
sorteados dentre os oficiais superiores Iii ais graduados (
reformados e estranhos ao Conselho Adiu i nistrat i vo.

Art. 45 --Ao Conselho Fiscal compete:
1) conferir todos os balancetes da Caixa;

2) ---- inspecionar a escrita da Caixa e conferir a sua
o seu l)atrirnônio trimestralmente e, eXtraor(linàliaiimente,
presidente (lo Conselho Admiti nistrat i vo o exigir;

,.,.....j,,..,.....	IN: ...,...

trar;
LutIsa,1mIeg1miaiI(ma(mcs que ('ncon-

4) - -- em it ir parecer sôbre os balancetes que tiverem (le ser pu-
blicados no Órgão Oficial do Estado;

5) ----- conferir, mimo a vez por inês, e cmii dia que julgai' con veilien-
te, 10(105 os valores existentes na Tesouraria.

Art. 46 O Conselho Fiscal, lias suas reuniões para exame da
escrita e conferência da receita e <to patrimônio, funcion ará sol) a
presidência do mais graduado (te seus membros, e terá assistência do
diretor (Ia Caixa, que prestará todos os esclarecimentos que lhe fo-
rem solicitados.

1.° Terhinado o trabalho do exame e de conferência, será
lavrada urna ata, assinada por todos e encaminhada ao Conselho Ad-
ministrativo, por iii termnéd io tIo diretor da Caixa, no prazo iii áxinio
(le cinco (lias.

2.	-- O Conselho Fiscal terá o mandato de uni ano.

it. 48 ---Coimipete ao l)iretor
- colaborar na administração e fiscalização (lo todos os ne-

s mia Caixa;
--solicitar ao presidente ii convocacão (los Conselhos Admui-

ti vo e Fiscal para as reuniões meu sais;
-- :mssi o ar a correspon (lên cia externa;
- rubricar, com o l)residemlte, os livros da Caixa, assinando

umos mIe abertura e encerraumento
--e xecmmtar as deliberações (Io Conselho;

- autorizar pagamnentos;
7) -	organizar e publicam' anmialniente o relatório (1,1 Caixa, re-

lativo ao ano anterior;	 -
3) - -imiamimiar levantar halamicetes immeilsais e balanços seimiestrais,

destacando o de cadaCarteira e (laudo-limes rigorosa p ublicidade, naformmta (msual
despachar o exped lemi te da Caixa e assinam com o Presi-

dente os títulos (le pensionistas;
10) -- assinar os cheques com o presidente e o tesoureiro;

convocar a reunião tIos ('lavi(ulários l)al'a abertura (tecofre;
12) - solicitar à Polícia Militar, por immterimmémiio do presidentc,

Os eiemmmemitos necessários aos serviços (1,1 Caixa;
13) --- comi tratar, com prévia autorizacãQ (lo Comi sei imo, os ele-

mentos especializados ( 1 110 se lornemim necessários ao serviço da Caixa;
14) - milamiter a ordem e a disciplina na (,aixa;
15) - provimlenciam' ])ara que a escrita se faça com perfeição e -

sol) modalidade prática, respeitada a legislação cio vigor;
1(;) - - sugerir ao Conselho Administrativo as mimedidas que lhe

parecerem comiveniemites, não só quanto ao bom amlmlaimiemit() do ser-

1 al
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viço a seu cargo, mas ainda e especialmente para o aumento de ren-
das e progresso da instituição;

17) - - redigir e fazer publicar os editais que se prendani a assun-
to de iii terêsse (ia Caixa;

18) - -comunicar ao Conselho Administrativo as irregularidades
que forem notadas com relação aos interêsses da Caixa, propondo
medidas pala a correção das mesmas, não compreendidas emsuas
atribuições

19) ---- fazer publicar, pelo órgão oficial do Estado, as atas (le
lôclas as reuniões do Conselho Administrativo, se não houver d i spo-
sições em contrário;

20) ---- despachar as propostas de empréstimos pelo Carteira (le
Descontos;

21) --- prestar assistência nas reuniões (lo Conselho Fiscal;
22) --- promover a substituição de títulos, nos casos de alteração

de pensões por motivos regulamentares;
23) - representar a Caixa ciii juízo e fora dêle;
24) - - assinar escrituras em que a Caixa seja parte.
Parágrafo único -- Em suas faltas ou impedimentos, será o -di-

retor substituído pelo vice-diretor.
Art. 49 - - Dos atos do diretor haverá recurso facultativo, den-

tro de trinta (lias, para o Conselho Administrativo.

CAPITULO XVI

Do lesou jeijo

Art. 50 -- - O tesoureiro será escolhido pelo Conselho Adminis-
trativo dentre os majores ou capitães da Polícia Militar ou (lo Corpo
(le Bombeiros, da ativa ou reforiiiados.

Parágrafo único --- O exercício do tesoureiro será de wn ano.
Art. 51	Ao tesoureiro compete:
1) - dirigir a tesouraria, cabendo-lhe a responsabilidade por

todo o dinheiro, títulos e outros valores da Caixa;
2) - - fornecer, (liáriamente, antes de se iniciar o expediente,

o numerário necessário ao movimento do (lia;
3) - efetuar os pagamentos que lhe forem determinados pelo

-diretor;
4) - - devolver ao gabinete do diretor, logo depois de conveni-

entemente anotados, todos os originais referentes a recebimentos e
pagamentos diários;

5) -- apresentar ao diretor, até o dia cinco de cada mê s , o ba-
lancete cia tesouraria relativo ao mês anterior;

6) manter, convenientemente escriturados, cadernos de che-
(l C5 destinados ao uso dos pensionistas;

7) arrecadar a renda proveniente do fornecimento de che-
ques aos pensionistas, providenciando o respectivo lançamento;;

8) ter sob sua guarda as cadernetas dos Bancos com os quais
a Caixa mantenha transações;

9) prestar tôdas as informações que forem solicitadas pelo
diretor ou pelo Conselho;

10) - solicitar ao diretor medidas convenientes ao bom anda-
inento do serviço da tesouraria, cuja execução dependa de ato su-
-perior;

11) - manter em dia e em ordem a escrita a seu cargo;
12) assinar os cheques com o diretor;

- -
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13) ter ria tesouraria o enderêço de todos os pensionistas e de
todos os procuradores, legalmente habilitados;

14) - arrecadar, antes de se encerrar o expediente, rnediant
prestação de contas, o saldo do movimento do dia, que lhe deverá
entregar o Caixa "Pagador", em harmonia com  fôlha do "Contrôle"

15) ----arrecadar, igualmente, mediante prestação de contas, do
Caixa "Recebedor", a importância correspondenteaos recebimentos
realizados durante o dia, em harmonia, também, com a documenta-
ção respectiva e com a fôlha cio "Contrôle"..

§ 1.0 -- O tesoureiro responde por tôda e qualquer diferença
verificada, em relação aos valores em seu poder ou sob sua guarda,
Seja qual fôr a sua causa.

§ 2.0 Nos seus impedimentos ou faltas justificadas, exceden-
tes de trinta dias, será o tesoureiro substituído por outro oficial pôst
à disposição da Caixa pelo Comando Geral da Polícia Militar.

CAPITULO XVII

Caixa "Pagador"

Art. 52 -- Ao Caixa "Pagador" compete
1) ---- Receber diáriamente, antes de se iniciai- o expediente, a

importância necessária ao movimento de pagamentos do dia;
2) - efetuar todos os pagamentos autorizados, de acôrdo com

--os documentos processados e com a fôlha de "Contrôle", lançan-
do-os (le modo resumindo em livro próprio, para acêrto final de contas;

3) - - restituir, no fim do expediente e depois (te conferido com
-a fôlha de "Contrôle" de todos os pagamentos realizados, o saldo do
numerário recebido no início (lo expediente, tudo sob prestação

4e contas;
4) --- prestar ao tesoureiro e ao diretor todos os esclarecimentos

que lhe forem solicitados no interêsse do serviço;
5) -- -- atender às partes (0111 U devida urbanidade, facilitando-

lhes os esclarecimentos (IUC lhe forem pedidos e que estejam em
suas atribuições.

§ 1 . 0 --- O Caixa "Pagador" será responsável por tôda e qual-
quer diferença verificada no balancete diário em relação ao r'ume-
;ráriO e ao movimento de pagamentos, seja qual fôr a sua origem.

§ 2° -- -- Nos seus impedimentos ou faltas justificadas, exceden-
tes (te trinta (lias, será substituído por quem o Presidente do Conselho
designar, mediante solicitação (lo tesoureiro, por intermédio do
diretor.

CAPITULO XVIII

Do Caixa "Recebedor"

Art. 53 - Ao Caixa "Recebedor" compete:
1) ---- Receber tôdas as importâncias que tiverem de sem pagas à

Caixa, depois de feitos os lançamentos nas respectivas fôlhjs (te
"Contrôle", escriturando-os resumidamente em livro próprio, para
verificação final;

2) --- entregar diáriamente ao tesoureiro, no fim do expediente,
mediante prestação de contas e em harmonia com a fôlha de "Con-
trôle", a soma de tôdas as importâncias recebidas durante o dia;

3) --- prestar ao tesoureiro e ao diretor da Caixa todos os escla-
recimentos que lhe forem solicitados no interêsse da Instituição;

L. ii. -- 3
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4) - atender às partes (0111 a devida urbanidade, facilitndo-
lhes os esclarecimento ,; que forem solicitados e que estejam CIII suas-
atribuições.

1.------O Caixa "Recebedor" será responsável por tôda dife-
rença que se verificar no balanço diário em relaçãorelação ao flUIlieráriO e
ao mnoviiiiento de recebinento, seja qual fôr a sua origem.

2. - - Nos seus impedimentos ou faltas justificadas, excedentes,
de trinta (lias, será substituído por quem  Presidente designar, me-
diante solicitação (10 tesoureiro, por intermédio do diretor.

Art. 54 Tanto a "Pagador" como ao "Recebedor" incumbe
mlxiii ar o tesoureiro CIII tudo que disser respeito à boa ordem (to
serviço e à disciplina.

CAPITULO XIX
Do contabilista

Art. 55 -- O contabilista é de livre escolha e nomeação do Gover-
nador (lo Estado.

Art. 56 ----- Ao contabilista compete:
1) -- -- Ter sob sua direção a Contabilidade da Caixa, pela (lUal

é o único responsável, orientando-se pelos princípios mais prAticos
e modernos, sempre de acÔi'(lO (0111 a legislação em vigor;

2) - - manter a escrita em ordem O CIII dia;
3) - - solicitar to diretor tôdas as providências tendentes to fliC--

lhoramento otos serviços (la contabilidade;
4) - - apresentar, mensalmente, os balancetes (lo "Ativo" e "Pas-

sivo , ' e os das outras ('arteiras;
5) - - representar contra oiiimssoes ou irregularidades que se,

observarem no expediente relativo à contabilidade
0 - - exercer severa fiscalização sôt)re a escrita geral de sua

repartição, fiO expediente distribuído aos diversos funcionários e-
às Carteiras orientadas pela Contabilida(le

7) - funcionar (01110 técnico nas modificações introduzidas na
contabilidade, (0111 reflexo na tesouraria, "Contrôle" e Carteiras, iii-
dicafl(lo II lilO(lati(tiI(le (D1C 1(11(15 atenda à conveniência (lo serviço.

Parágrafo único	O Contabilista, nos seus impedimento.,, e fai-
tas justificadas, l)OC prazo excedente (te 15 (lias, lera substituto (le-
Sua indicação, por intermédio oto diretor O' al)roVaÇa() (lo Presidenie
(10 Conselho.

CAPITULO XX
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5) - ter 501) sua giiaid e responsabilidade O arquivo e mate-
rial de expediente pertencente à Caixa, tendo especial cuidado com
OS documentos que (terem entrada na repartição;

6) --- examinar cuidadosamente tO(loS 05 documentos (lUa tive-
rem (te(te 5CC informados ou arquivados;

7) -- redigir o expediente da secretaria;
8) -- ter sob sua responsabilidade o protocolo de "Eiitrada" e

"Saída" de tôda a correspondência da Caixa.
Art. 58 ---- O secretário será designado Pelo Presidente do Con-

selho Administrativo, dentre oficiais subalternos da Polícia Militar
ou do Corpo de l3ouIl)ei ros, precedida solicitação (lo diretor.

CAPITULO XXI

1)0 Chefe do "Conlrôlc"

Art. 59 - - O Chefe olo "Contrôle" é o intermediário entre a
diretoria e a tesouraria (Ia Caixa, na organização da escrita sôbre o
movimento olo dinheiro, podendo sem escolhido pelo Presidente den-
tre oficiais subalternos ou inferiores da Polícia Militar ou do Corpo
de Bombeiros, comiipetindo-lhe

1 -- - Receber o expediente sôl)re valores convenienteinente pror
tocolado pela Secretaria e providenciar para que o serviço se exe-
cute (te IIcôr(lo) com O despacho, e, emii seguida, fazei- com que tais
documentos tenham o conveniente destino;

2 --- propol- diligências tendentes ao illellloramento dos servi-
ços a seu cargo;

3 -- -, fiscalizar a disciplina (los funcionários (ILIC trabalhareiii
sob sua orientação;

4 -- - conferir pessoalmnente a entrada e saída (te tôdos os documen-
tos da secção, referentes à valores;

5 - solicitam- (lo diretor, por intermédio (lo tesoureiro e cm a
necessária antecedência, os artigos indispensáveis à boa ordem do ,do
sei-viço a seu cargo;

6 - - escriturar a "fôlhadiária" referente ao movimento de en-
trada e saída de (lim)lleimo;

7 ---- apresentai- oliáriamente, até às 16 horas, a demonstração das
operações realizadas pela Caixa Beneficente;

8 - - ar onipanh ar mensalmente a conferência dos balancetes
apresentados à diretoria pelo tesoureiro.

1)o seo-j-(,/(ji.i(

Ari. 57	-•() Secretário compete.:
1) - - Auxiliar O diretor em tudo que fôr necessário) ao bom ali-

(lamento do serviço da Caixa, teIl(lO em Ordeul os papéis (lo cxpe-
otien te que tiverem de ser apresentados a despacho;

2) - - exercer severa ficalização sôbi-e :i disciplina (lo pessoal que-
trabalha lia Caixa, em franca cooperação com o diretor;

3) - propor ao diretor medida de caráter extraordinário,ário, quami-
do o acúmulo (te serviço ilIlpedir seu oportuno e cabal (tescIIipeIll1O-

4 - - organizar sem estratmmiente lilediante apresentação das rc-
Jaçoes feitas pelas outras repartições, a relação geral de todos os III-
tigos e utensílios da Caixa, (te forma a poder indicar, CIII (lUa1ClLiC
momento, as alterações ocorridas na carga e (lescarga

CAPITULO XXII

Dos serviços jurídicos

Art. 60 -, - A Ciixa Beneficente terá 11(11 advogado, nomeado pelo
Governador do Estado, com vencimmientos pagos pela Instituição e ar-
bitrados pelo Conselho.

Art. 61 -- - Ao advogado compete:
1 — Defender os interêsses da Caixa cmii juízo e fora (têle, em

tôdas as instâncias;
2 - acompanham- a instrução olos processos hipotecários até final

concessão dos enlpréstimnos, redigindo aos competentes minutas cl,
contratos;

3	emitir parecer nos processos, quando lhe fôr solicitado;
4 -- tomar parte nas reuniões do Conselho Administrativo, como

-

- -	-	-	-:: -!-
1 -	-;	----
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assistente e seni voto, orientando-o quando se tratar de decisão de
casos que encerrem matéria jurídica;

5 - exercer outras funções técnico-jurídicas que lhe forem atri-
buidas pelo Conselho ou pelo diretor, em benefício da Caixa.

Parágrafo único - O advogado da Caixa, em seus impedimentos
e faltas superiores a 30 dias, será substituído por quem o Presidente
designar.

CAPITULO XXIII

1)0 eiujeiilieiio

Art. 62 - O engenheiro da Polícia Militar terá funções junto à
Caixa, competindo-lhe:

1	examinar e avaliar os prédios oferecidos em hipoléca à
Caixa;

2 - fazer vistorias nos prédios hipotecados;
3	dar parecer sõbre plantas e orçamentos das construções

que tiverem de ser financiadas;
4 - fiscalizar as construções e inspecionar os materiais a se-

rem aplicados, recusando os que pos5mfl comprometer o prédio,
na vigência do contrato hipotecário;

5 -- medir os serviços efetuados, para pagamento das prestações
devidas;6 - Oferecer pareceres sôbre transações que versem sôbre imó-
veis, indicando as dimensões exatas do terreno, descrevendo is de-
pendências do prédio e seus característicos, bem como a área
ocupada.

Art. 63	Ao engenheiro será atribuída pelo Conselho unia gra-
tificação pro-labore, paga pela Caixa.

CAPITULO XXIV

Da Caileira de Empréstimos hipotecários

Art. 64 - - A Caixa só poderá conceder empréstimos prediais pa-
ra facilitar aos seus sócios --- oficiais, aspirantes, subtenentes e sai-
gentos, inclusive do Corpo de Bombeiros e civis referidos no artigo
6.°, a aquisição de casa para sua residência nesta Capital e na sede
dos batalhões do interior do Estado, até o triplo dos vencimentos
anuais de cada sócio.

§ 1 . 0 _ Esta Carteira, no limite de suas possibilidades, pode-
rá também financiar empréstimos destinados a ampliar, reformar ou
desembaraçar (te quaisqtter ônus a casa de residência que o sócio
possui'..

§ 2.1 - O sócio, oficial, aspirante ou subtenente, para obter em-
préstimo dessa natureza, deve satisfazer o interstício previsto pelo
artigo 16 dêste Regulamento e, sendo sargento, (leve ser sócio há
mais de 10 anos e ter boa conduta.

Art. 65 - A concessão de empréstimo obedecerá ao seguinte cri-
tério: separados por grupos de 10 os pedidos pela ordem cronoló-
gica de entrada, terão preferência os daqueles que não possuam re-
sidência própria, nem tenham ainda gozado dos favôres da Carteira;
esgotado o primeiro grupo de dez pretendentes, será considerado o
segundo grupo e assim sucessivamente.

Art. 66 - Nenhum sócio membro do Conselho terá empréstim&
referencial com prejuízo de sócio inscrito.

Art. 67 - - As amortizações de emm,1)réstinio, acrescidas dos juros
respectivos, serão feitas à Caixa em prestações iguais e mensais,
da seguinte forma

a) por consignação em fôllia, tflqtlaflto O devedor estiver em
serviço ativo. da Polícia Militar ou (to Corpo de Bombeiros;

b) por desconto em fôlha, feito pela Secretaria (Ias Finanças,
mediante solicitação da administração (la Caixa, quando se tratar de
reformados;

e) diretamente à Caixa, até o dia 20 de cada mês subseqüente
ao vencido, quando o devedor estiver com inatividade e não sofrer
desconto em fôlha.

Art. 68 --- As conceções de empréstimos ficarão condicio1adas
ao critério seguinte:

a) No caso de construção, será necessário que o contribuinte
possua o terreno livre e desembaraçado;

h) no caso de empréstimo para compra de casa já construída,
será computado o valor do lote respectivo, pela metade

c) no caso da operação prevista no 1. (lo art. 64, o valor do
empréstimo não poderá exceder à metade cio valor estipulado na
última parte (lo mesmo artigo.

Art. 69 ----O empréstimo feito nos têrmuos (lêste Regulamento será
resgatado em prestações mensais, durante doze anos, incluídos os
juros.

Art. 70 - Ficam isentas do inipôsto de transmmiissão as aquisi-
ções de imóveis financiadas pela Caixa.

Art. 71 -- A importância do emprêstimimo será paga após a en-
trega de certidões que provem a inscrição da hipoteca e isenção de
ônus, da seguinte forma:

a) parcialmente, em três prestações iguais, após a conclusão
de cada uma das têrças partes da obra, quando se tratar de cons-
trução;

li)	de uma só vez, quando se referir aos demais empréstimos.
Parágrafo único - Eni qualquer das circunstâncias, o paga-

mento, parcial OU total, ficará condicionado ao parecer do enge-
nheiro e cio Advogado da Caixa, que se pronunciará, respectiva-
mente, quanto à construção e quanto aos documentos exigidos.

Art. 72 -- O Advogado da Caixa minutará as escrituras de hi-
poteca de modo que, tanto quanto possível, sejam uniformes em
sua redação e cláusulas.

Art. 73 Os empréstimos hipotecários vencerão juros de 8%
ao ano, a que o sócio ficará sujeito desde o recebimento da pri-
mneira prestação do empréstimo.

Art. 74 - o empréstimo será pago pelo sócio à Caixa no prazo
de doze anos, mediante consignação mensal de Cr$ 11,00 por Cr
1.000,00, começando o pagamento do mês seguinte àquele em que
fôr paga a última prestação do empréstimo.

Art. 75 - É facultado ao sócio antecipar o pagamento das
prestações restantes, com o desconto dos juros respectivos.

§ l - As prestações atrasadas menos de seis meses, serão
pagas com a multa de 10%, salvo se o sócio, com direito a venci-
mentos, não os houver recebido dos cofres do Estado,'e corres-
pondência com os meses em que se verificar o atraso.

§ 2.0 - Se o pagamento das prestações ficar atrasado por seis
meses, será considerada vencida a dívida e promover-se-á a exe-
cução hipotecária, salvo se o atraso se originar do motivo previsto
na parte final do parágrafo anterior.
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Art. 76 Se o proprietário (lo prédio hipotecado i Caixa
deixar de zelar o imóvel a ponto (lêste desvalorizar-se e nao ga-
rantir a (lívida, será esta considerada vencida e executada a hipo-
teca, se não lhe der refôrço o devedor.

Art. 77 -- -- O requerimento de empréstimo, conforme a hipótese,
construção 011 aquisição, deverá ser instruído com os seguintes
documentos

a) titulo (te domínio sôbre o terreno respectivo, rios têrmos
da letra 'a" do artigo 68;

1)) proposta de venda do prédio a ser adquirido, firmada
pelo proprietário, com menção de preço e tôdas as informações
sôbre localização do imóvel;

e) planta do imóvel, com detalhes das rêdes de água, luz ener-
gia e esgôto.

Art. 78 O sócio chamado a providenciar a realização do
empréstimo deverá apresentar á administração da Caixa, dentro de
sessenta dias, no ináxiino, a planta da construção j á aprovada pela
Prefeitura e o orçamento detalhado das obras a serem executadas.

Parágrafo único Depois de concluída a obra, o pagamento
integral ou última prestação só se fará com a apresentação das cer-
tidões (Ia Prefeitura e da Saúde Pública, de que o prédio foi cons-
truído (te acór(l() com as exigêiieias dessas repartições e de que
está cio condições de ser habitado.

Ari. 79 --- A casa não poderá ser habitada antes de ser segu-
rada em Companhia idônea contra riscos de fogo e outros, opera-
ção que o sócio repetirá anualmente, com o dever de apresentar a
respectiva apólice à diretoria da Caixa, no prazo máximo de oito
dias antes do vencimento do seguro anterior.

Art. 80 Na hipótese de faltar o sócio ao dever estabelecido
no artigo anterior, a administração da Caixa providenciará sôbre
a reforma (lo seguro, agindo de modo a ser a taxa correspondente
deduzida (los seus vencimentos.

Art. 81 -- Se a casa fôr comprada a terceiro, constará da es-
critura de aquisição a hipoteca à Caixa.

Art. 82 --- Na petição (lo empréstimo, o sócio declarará qu e-
se sujeita a tôdas as condições impostas por êste Regulamento.

Art. 83 Por falecimento do sócio, as prestações para amor-
tização da dívida serão descontadas da pensão, continuando o imó-
vel hipotecado até final pagamento.

Parágrafo único -- Depois de pagas-as prestações correspon-
dentes a seis ano,a requerimento dos herdeiros pensionistas, o
prazo da amortização final poderá ser dilatado pelo dôbro, mediante
organização de nova tabela de amortização e juros, desde que pro-
vada a dificuldade no pagamento da primitiva prestação.

Art. 84 O devedor, para garantia da obrigação, dará sob
hipoteca o terreno em que tiver de construir o prédio, com as ben-
feitorias que naquele existam ou venham a ser acrescidas, tais como
prédio, suas dependências e instalações.

Art. 8,5 O devedor, no caso de liquidação judicial, eonten-
ClOSa ou administrativa, sujeitar-se-á à multa de 10% sôbre o valor
do emnl)restimiio

Art. 86 - - Não será concedido novo empréstimo hipotecário an-
tes de solvido o anterior.

Ari. 87 -- A importância empregada nos empréstimos iipote-
cários não poderá exceder (10 valor correspondente a um terço do-
patrimônio social.

Art. 88 - A Caixa poderá exigir (lO sócio que contrair ciii pies-
mio superior a trinta mi l cruzei rui uni seguro (te vi da correspon-

deu te ao excesso dessa importância.

CAPÍTULO XXV

1)o Carteiro de Empréstimos 1?óJ)idos
Art. 89 Esta Carteira terá por fin al id ade enipresi ar aos sócios

que receberem por fôliia quantia correspondente aos vencimentos de
cada mês, da forma seguinte

a) Operações correspondentes à 1.-', 2.' e 3.' dezenas de etapas;
b) operações correspondentes ao liquido.
Art. 90	Sôbre êsse gênero de empréstimo.,;, cobrar-se-á a taxa

de juros (te 1,/
Art. 91 Até o dia 18 de cada mês, será remetida à Diretoria

da Caixa, pelas Unidades e Serviços da Polícia Militar e do Corpo de
l3oniheiros, o balancete geral (lo flioviiiiento (lo iii5 anterior, i(Ol1i-
panhado da ata da reunião do C. E. A., observado o niodêlo que hou-
ver sido adotado.

Art. 92 - A indenização (los empréstimiios feitos por esta Carteira
será processada logo que sejam recebidos os vencimentos (le cada inês.

Art. 93 - Para ser sul)miieti(lo à apreciação do Conselho Admi-
nistrativo, a Diretoria da Caixa organizará, mensalmente, o tialan-
cete geral das operações da Carteira, indicando por Unanidade ou Ser-
viço os enipréstimmios realizados e OS juros auferidos.

CAPÍTULO XXVI

l)a Carteira (te Descontos

Art. 94	Destina-se a Carteira (te Descontos a conceder em-
préstiinos

a) Aos oficiais, aspirantes e subtenentes que estejam em ativida -
de na Polícia Militar 011 no Corpo de Bombeiros;

h) aos oficiais, aspirantes e subtenentes reformados dessas Cor-
porações, mediante consignação requerida ao Secretário (Ias Fi-
nanças;

e) aos sargentos e músicos classificados (te boa conduta
(1)	as sócios civis, de acôrdo com as instruções baixadas pelo

Presidente do Conselho;
e) às pensionistas da Caixa, observadas as instruções referidas

no número anterior;
f) aos sargentos e músicos classificados, (le regular conduta,

cujo tempo de serviço naquelas corporações exceda de 10 anos.
g) aos cabos e soldados (te boa conduta que estejani servindo

nas fileiras das corporações referidas há mais de 10 anos;
h) aos sargentos e músicos reformados das mesmas corporações.
Art. 95 - Os juros sôbre êstes empréstimos serão (le doze por

cento ao ano, em forma decrescente, de ucôrdo com a tabela "Price".
Art. 96 - A concessão dos empréstimos (lesta Carteira Será

feita sob despacho do Diretor da Caixa, com interposição de recurso
para o Presidente do Conselho, em caso de indeferimento.

Art. 97 O limite das operações desta Carteira ficará condi-
'cionado à importância que o Conselho Administrativo reservar men-
salmente, de aeôroto com as disponibilidades da Caixa.

^4M
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Art. 98 -- Esta Gaiteira só atenderá pedidos de candidatos que te-
nham completado o interstício de trinta e seis meses consecutivos de
contribuição para à Caixa.

Art. 99 Para que o sócio possa obter novo enipréstinio nesta
Carteira é necessário que haja solvido seu débito anterior não sendo
permitida liquidação no ato do recebimento do novo empréstimo.

Art. 100 - Mensalmente o diretor da Caixa apresem ará o Con-
selho Administrativo o balancete sôbre as respectivas operações.

Art. 101	No caso de liquidação do empréstimo por antecipa-
ção de vencimento, será devolvida a diferença (los juros cobrados..

CAPITULO XXVII

Dos valores e sua !JUaId(I

Art. 102 -- Para depósito de todos os valores pertencentes à
Caixa e de outros que devam permanecer sob sua responsabilidade,
haverá um cofre com três chaves, sendo claviculários o tesoureiro e
dois conselheiros, êstes eleitos anualmente pelo Conselho Adminis-
trativo em sua primeira reunião (lo mês de janeiro.

Parágrafo único - - Após as reuniões dos claviculários, lavrar-se-
á unia ata da qual conste a existência dos valores em cofre, a qual
será assinada pelos repectivos titulares e remetida enm seguida ao pre-
sidente do Conselho.

CAPÍTULO XXVIII

Disposições gerais

Art. 103 -- Para as despesas de pronto pagamento despenderá o
diretor a importância cine fôr necessária, competindo-lhe apresentar
ao Conselho Administrativo, no mês seguinte, o balancete e os do-
cumentos conmprohatórios das mesmas.

Art. 104 Os descontos em fôlha, que se fizerem necessários
para pagamento de dívidas contraídas com a Caixa pelo pessoal da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, serão determinados pelos
respectivos Comandos, mediante solicitação do diretor da Caixa a&
presidente (lo Conselho.

Parágrafo único -- Em se tratando de elementos reformados, o
expediente será encaminhado pelo diretor da Caixa à repartição
competente da Secretaria das Finanças.

Art. 105 - Os tutores dos menores pensionistas são obrigados
a apresentar, em março de cada ano, certificados de matricula no
curso primário dos tutelados em idade escolar, bem como diploma
daqueles que concluírem o referido curso.

Art. 106 - As licenças de que necessitarem os funcionários da-
Caixa serão concedidas pelo Comandante Geral cia Polícia Militar ou
pelo Comandante do Corpo de Bombeiros, quando se tratar de mui-
tares, e pelo Conselho Administrativo, quando de civis.

Art. 107 - Além do selo regularmentar, todos os documentos
desentranhados de processos, cópias, certidões, certificados e ates-
tados ficam sujeitos, por fôlha, ao pagamento da taxa de expediente
de três cruzeiros.

Art. 108	Ao diretor da Caixa será atribuída uma gratificaçã&
mensal fixada pelo Conselho Administrativo.

Art. 109 - Nenhum dos bens pertencentes à Caixa será alienado-
semautorização prévia do Conselho Administrativo.

Art. 110 -- Não serão restituídas contribuições já feitas à Cai--
xa, salvo devolução de juros por antecipação de pagamento.

Art. 111 O oficial ou praça licenciado para tratar de negócios
fica obrigado a contribuir com sua mensal i(la(ic durante o período
de licença, sob pena de elinmi nação do quadro social, na forma dêste
Rcgulanien to.

Parágrafo único - O oficial ou praça eliminado em virtude do
disposto neste artigo será obrigatôriamente reinciuí(lO no quadro so-
cial, cessada a licença, eql! 'rimm (lo-se a sua situação, para todos os
efeitos, à dos novos sócios.

Art. 112 - - E' facultado aJ sócio reformado equiparar a sua con-
tribuição à (lo sócio (la ativa, de l)ôstO ou graduação correspondente,
mediante requerimento ao Presidente do Conselho Administrativo, e
desde que a instituição seja indenizada (Ia diferença relativa às men-
salidades pagas com base nos vencimentos anteriores.

Art. 113 -- - A Caixa gozará de isenção de selos, iiiipostOs e taxas
estaduais, quer mios feitos administrativos, quer nos judiciais.

Art. 114 Nos têrmos do artigo 2." (lo decreto a.' 1.730, (]e 4
de maio de 1946, o Estado contribuirá meu saimnente como a importân-
cia que faltar à receita ordinária da Caixa para comnpletai' a (lespesa
decorrente das pensões.

CAPITULO XXIX

I)isposiçõe.'i trtwsilórias

Art. 115 -- - Aos sócios atualmente enm atraso de suas mensalida-
des, por menos (te seis meses, fica iliai'ca(iO o prazo (le noventa (lias'
para regularizarem sua situação perante a Caixa.

Art. 116 - - Os sócios que se encontra rem em atraso por mais
de seis meses, serão automàticamente eliminados do quadro social-
da Caixa na data cmii (liiC entrar em vigor o presente Regulamento.

Art. 117 ----- O presente Regulamento entrará em vigor na (lata de.
sua publicação, revogadas as disposições eia contrário.

Secretaria cio Interior (10 Estado (te Minas Gerais, cai Belo Ho-
rizonte, aos 3 de março de 1948.

O Secretário do Interior, Pedro Aleixo. -

DECRETO N. Q 2.613, DE 5 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar na Prefeitura Mu-
nicipal de Caratiimga

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 55 do Decreto-lei n. 9 2.135,
de 5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas cio então Prefeito-
Municipal de Caratinga, relativas a despesas a regularizar, realiza-
(Ias cmii sua gestão, durante o exercício (te 1945, na importância
lotal de Cr$ 22.076,30, por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse do município estão comprovadas pela documen-
tação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, em 5 de março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N. 9 2.617, DE 5 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizai d Prefeitura de
Muriaé	

(
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-

buições legais e nos têrmos (lo artigo 5•9 do Decreto-lei n. 2.135,
(te 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas ilo então Prefeito
Municipal de Muriaé, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante os exercícios de 1945 e 1946, na irnpoi-tãn-
cia de Cr 136.153,10, por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela documen-
(ação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, em 5 de março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. Q 2.618, DE 5 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Muriaé

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrmos (lo artigo 5. Q do Decreto-lei 11. 9 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Muriaé, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância total
de Cr$ 192.441,70, por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela documen-
tação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, em 5 de março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N. 9 2. 614, DE 5 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Pie feitura de
Ibatuba

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrnios do artigo 59 do Decreto-lei n. 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de lhalul)a, relativas a despesas aregularizar, realizadas
em sua gestão, durante o mês de outubro (te 1947, na importância
total de Cr$ 4.475,00, por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse do Município, estão coni provadas pela (lOcuinCn-
tação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizon te, cio 5 de março (te 1948.
MILTON So.nes CAMPOS
Pedia Aleixo

DECRETO N. Q 2. 615, DE 5 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Jequeri

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos Iêiiiios do artigo 5. do Decreto-lei n.' 2.135,
de 5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas (lo então Prefeito
Municipal de Jequeri, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o exercício (te 1946, na importância total
de Cr$ 8.435,50, por se haver verificado que tais despesas, feitas
no interêsse (lo Município, estão comprovadas pela documentação
-apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, em 5 de março (te 1918
MILTON Sonus CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 9 2.616, DE 5 DE MARCO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Jequeri

O Governador (lo Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrinos (lo artigo 5Q do Decreto-lei n.' 2.135,
de 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Jequcri, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o exercício de 1947, na importância total
de Cr$ 4.000,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas
no interêsse (lo Município, estão comprovadas pela documentação
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, em 5 (te março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.619, DE 5 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
São Tornaz de Aquino

O Governador do Estado (le Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrinos (lo artigo 5. do Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de São Toinaz de Aquino, relativas a despesas a regula-
rizar, realizadas em sua gestão, durante o exercício (te 1947, na im-
portância total (le Cr$ 30.524,10, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela
,documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, em 5 de março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N. 2.620, DE 5 DE MARÇO DE 1943

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de
Teó filo Otonj

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrinos do artigo 5.' do Decreto-lei n. 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas (lo então Prefeito
Municipal de Teófilo Otoni, relativas a despesas a regularizar, reali.
zadas em sua gestão, durante o exercício de 1947, na importância'
total de Cr$ 214.444,30, por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse (lo Município, estão comprovadas pela documen-
tação apresentada.

Palácio da Liberdade. Belo horizonte, em 5 (le março de 1948

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.621, DE 5 DE MARÇO DE 1948
Localiza os Dispensários Anti-Tuberculosos, tipo II, do De paria-

meido Estadual de Saúde

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais, (leereta

Art. 1 .Q  -- Os Dispensários Anti-Tuberculosos, tipo II, cons-
tantes do orçamento (lo Departamento Estadual de Saúde (Divisão,
de Tuberculose), ficam localizados em Barbacena, Itajubá, Ponte
Nova, São João (lel-Rei e Uberaba e funcionarão como parte inte-
grante dos respectivos Centros de Saúde.

Art. 2.'	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto ciii vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, em 5 de março de 1948—
MI1:i'(,N SoAREs CAMPOS
A byvi Renault

DECRETO N. 2.622, DE 6 DE MARÇO DE 1948

Aprova o Regulamento do impôslo territorial

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 9. 1 da lei n.° 16, de 25 de outubro de
1947, resolve aprovar o Regulamento do impôsto territorial, que a
ste acompanha, assinado pelo Secretário das Finanças, que assim o

entenda e faça executar.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 6 de março de 1948.
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REGULAMENTO DO IMPÕSTO TERRITORIAL, A QUE SE
REFERE O ARTIGO 9.°, DA LEI N.° 16, DE 25 DE
OUTUBRO DE 1947.

CAPITULO 1

Da incidência do impôsio
Art. 1.0 - 

Nos têrnios do art. 104,, parágrafo 5.°, da Constitui-- 'ção Estadual e do art. 1., da lei n.° 16, de 25 de outubro de
1947, estão sujeitos ao impôsto territorial os terrenos rurais, situa-
dos no Estado, tendo-se em vista sua utilidade e valor venal.

Parágrafo único - As matas e as benfeitorias não influirão no'cálculo do impôsto.
Art. 2.° - Consideram-se rurais os terrenos não compreendi-

-dos na extensão urbana.
Art. 30	Para a cobrança (10 iflipôsto, os terrenos serão clas-sificados em;

a) de cultura:
b) de pastagem natural;
c) de minério.

Art. 4.° --- Sôbre o valor venal dos terrenos a que se refere a
letra a do artigo anterior incidirão as seguintes taxas:

a) não cultivados	1,50 %;
b) cultivados até '/	1,30%;
e) cultivados em mais de 1/4 até a metade	1,10%;d) cultivados em mais da metade - 1%.
Parágrafo único - Ëste artigo só se aplica aos terrenos explo-

rados pelos proprietários ( 4. do artigo 104, da ConstituiçãoEstadual)
Art. 5.'- Nos demais casos a taxa será de 1,50 %.
Art. 6.° - Quando o proprietário do terrreno não fôr o conces-

sionário da exploração da jazida ou mina, destacar-se-á o valor destas
e do terreno em que estiverem encravadas.

Art. 70	Respondem pelo impôsto os proprietários, enfitêutas,
usufrutuários, credores anticréticos e quaisquer ocupantes de terre-
nos a êle sujeitos.

CAPITULO II

1)05 isenções do impôsto

Art. 8.° - Não estão sujeitos ao impôsto:
1	Os imóveis pertencentes:
a) à União, aos Estados ou aos Municípios;
b) a partidos políticos;
c) as instituições de educação e assistência social;
II - Os sítios até 20 hectares, quando os cultive, só ou com

sua família, o proprietário que não possua outro imóvel.
III	A área edificada com templo de qualquer culto:
IV - Os imóveis cujo valor não exceda a Cr$ 500,00.

i q_
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
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Parágrafo único Nos casos abaixo especificados, a isenção
será reconhecida mediante a apresentação dos seguintes doeu-
inentos

1 -	no caso do item 1, letra 1), certidão de que se trata de
partido político constituído na forma (Ia legislação eleitoral;

2 no caso do itein 1, letra e, estatuto devidamente registrado
e balanço no último exercício financeiro, pelo qual se possa verifi-
cai, o cmprêgo integral (Ias rendas no País, para os respectivos
fins;

3 no caso do iteni II, certidão do cartório do Registro de
lnióveis (Ia situação (los bens, de que o interessado possui um só
imóvel, cuja área não excede de 20 hectares; declaração clêste, de
que não possui imóveis em outros lugares; e atestado de três con-
tribuintes do impôsto territorial, do qual constem os nomes das pes-
soas que cultivam o imóvel e as suas relações de parentesco com o
proprietário

Essas provas devem sei' renovadas de dois em dois anos, até o
mês de fevereiro.

CAPITULO 1 1 1

I)o luiiçuineido

ArL. 9. - haverá em cada coletoria livros de lançamento em
número suficiente para  inscrição dos contribuintes do impôsto
territorial, (los quais colistein OS seguintes (lados, relativos a cada
imóvel:

a) distrito da situação;
(l)	(tenOnhinaÇaO

- e) discriminação (Ia área em hectares,hectares, segundo a qualidade
das terras;

(1) valor (le cada espécie (le gleba;
e) taxas aplicadas em cada caso;
f) total (lo impôt() a pagai';
g) quitação 1)01' semestre.
Al-I. 10	O lançamento será feito
a) 1)01' declaração escrita do proprietário ou i'espoiisável, cm

se tratando (te propriedade ainda não inscrita no livro próprio;
1)) 110 alt) (ia arrecadação (lo impôsto de transmissão inter-

vivos, a qualquer título, modificando-se ou cancelando-se o lança-
men to (lo transmitente, e abrindo-se ou aumentando-se O (lo ad-
qtiii'eu [e

(-) á vista (Ias estatísticas (te transmissões eins-nioi'1is ol)1'i-

gatõrianiente remetidas pelos escrivães dos inventários e arrola-
inentos, ou à vista de formais (te partilha voluntáriainente apresen-
t11(IOS pelos interessados;

(l) em conseqüência de divisão de propriedade em comum,comum,
modificando-se o lançamento (te cada condômino e retificando-se
os erros que o processo divisório apontar;

e) quando o propi'itário isento do impôsto nos têrmos do ar-
tigo 8.°, li., 11, deixar de explorar o sítio ou adquirir nova gleba, que,,
adicionada à anterior, ultrapasse a área de 20 hectares.

Art. 11	Além dos casos acima enumerados, os lançamentos
serão ino(lificados

j
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a) quando O Proprietário passar a cultivar área diferente da

lançada;
b) por ocasião de revisão geral;
e) 110 caso de medição judicial ou extrajudicial, sujeita esta

ultilmia a aprovação (lo fisco.
Art. 12 --- Em caso (te litígio sôbre o domínio do iiiióel os

li tigantes serão lançados para o pagamento cio impôsto.
Parágrafo único A parte vemicida receberá (lo Estado, me-

dian te prova cia decisão final (lo litígio, a quantia que houver pago,
acrescida dos Juros de 6 % ao ano, contados da data em que tiver
SIdO apresentada a icciamimação, (Jevidailmemi te legalizada, á Secreta-ria (Ias Finanças.

Art. 13 --- Os adquirintes, por titulo particular, ie bens sujei-
tos ao imposto territorial, ficam obrigados a apresentá-lo à coleto-
ria da respectiva situação, dentro do prazo de 10 (lias, Se passado
ciii sede (le coletoria, e de GO dias, quando fora.

Art. 11 -Não poderão sei' atendidas as reclamações contra
lançamentos vigentes, desde que o valor lançado provenha do títu-
lo (te propriedade

Art . 15 - Para os efeitos do lançamento, sua revisão ou cor-
reção, os escrivões formiecehujo aos coletores, mediante recibo, den-
tro cmii 30 (tias após o julgamento do feito, as estatísticas das trans-
missões de imóveis cuiisa-inorlztis, e as de divisão (te demarcação de
terras, 1)1'OCessa(las Ciii seus cartórios.

Art . 16 -- Para o mesmo fim do artigo anterior, os avaliadores
(te bens imóveis, nos inventários e execuções, são obrigados a (tecla-
rar a área que calculeiti ter cio hectares as terras avaliadas, e sua
o l uali ( Ia ( le 1)01' glebas.

1." -- As guias ex l)e(tidas pelos notários, para o pagamento cio
imiipôsto de transmissão de imóveis inter-vivos, deverão conter a de-
claração da área, cmii hectares, e (Ia qualidade, 1)01' glebas, dos ter-
Fenos rurais a seremil alienados, sob pena (te flãO se poder expedir o
respectivo conheci mnento

§ 2.	Nas guias deverão os notários declaram' se a alienação
é total ou pam'cial

CAPÍTULO 1 V

Da fiseolizoção do iinpôsto

Ari. 17 Os escrivães, notários e oficiais (te registro (te JIIIÓ-
eis ficalli obri gados a facultar aos coletores, fiscais (te rendas e

outros representantes do fisco o exame, cmii cartório, (le livros, re-
gistros e outros documentos relacionados com os lançamentos do lin-
I)ôsto territorial, assim como a fornecer, gratuidaniente, àqueles fun-
cionários, as certidões solicitadas

Art . 18	Nenhum notário ou oficial do registro de imóveis.
poderá lançar, inscrever ou transcrever escritura ole transmissão de
terras a qualquer título, (te arrendamento, hipoteca, anticrese, ou au-
fitêuse, sem a prova, por certidão cio coletor do Município em que
estivei' lançado o imóvel, de estar pago o inipôsto territorial devido
até a data da respectiva prestação, mesmo que se não tenha esgotado.
o prazo para seu pagamento.

-.
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Ai, [. 19 - Nenhuma partilha será julgada, sem a prova feita,
por declaração do coletor, nos autos de inventário, de estar pago o
inipôsto devido pelo de cujos.

Art. 20 - Nenhuma ação fundada cm domínio ou posse de pro-
priedade territorial será proposta cai juízo, sem que o seu autor
prove, por certidão do coletor do Município do lançamento do imó
vel, estai' pago o impôsto territorial, devido até a data da propositura.

Art. 21 - Para o julgamento das causas de divisão e demarca-
ção de terras particulares, apenas dos promoventos ou requerentes
será exigida a prova do pagamento do impôsto territorial por êles
devido, até a data da última arrecadação anterior à sentença.

Parágrafo único - Homologada a divisão ou demarcação, não
serão extraídos dos respectivos autos documentos ou certidões de
qualquer natureza, ou favor dos demais condôminos, sem a provi,
por parte dêstes, de achar-se pago aqiiêle impôsto, até a época da
última prestação.

Art. 22 Não serão assinadas cartas de arrematação, de adju-
dicação ou de remissão de terras sujeitas ao impôstop territorial, sem
a prova, por certidão do coletor competente, do pagamento do im-
pôsto devido até a arrematação, adjudicação ou remissão.

Art. 23 Os escrivães não poderão extrair certidões, nem de-
sentranhar documentos de autos de ações fundadas no domínio ou
posse (te propriedade territorial, já julgados ou não por sentença, a
requerimento dos ligitantes, ou de qualquer interessado, sem que
exista, nos autos, prova de quitação do impôsto por êles devido até
a última prestação.

Parágrafo único - A certidão a que se refere êste artigo será
transcrita ou anotada no instrumento que lôr expedido, ato que as-
sinar ou declaração que nos autos subscrevei' o escrivão.

Art. 24 - A exibição do conhecimento relativo à última pres-
tação do impôsto não dispensa, nos casos de inventários e arrolamen-
tos, a declaração do coletor de estar o contribuinte quite quanto o
impôsto territorial.

§ 1 . 0 - A declaração poderá ser feita:
1 - nos próprios autos;
II	em separado, devidamente selada.
§ 2.° - A prova a que se refere êste artigo deverá ser feita tam-

bém no caso de fornecimento de certidão de quota de herdeiro, em
inventários já julgados, se requerida depois de vencido o último prazo
para pagamento do impôsto.

§ 3,0 - Em se tratando, poderém, de compra de direito e ação
sobre herança ilíquida, será ela dispensada.
- § 40 - Julgado o inventário, o adquirente pagará então o im-

posto que lhe competir, se na partilha lhe couberem bens tributáveis.

CAPITULO V

Da revisão do impôsto

Art. 25 - Para cobrança do impôsto territorial, proceder-se-á,
de cinco em cinco anos, ao levantamento cadastral do Estado e à
classificação dos terrenos, tendo-se em vista sua ulitidade e valor
venal.
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Parágrafo único	O primeiro levantamento cadastral do Estado

será iniciado em 1948, à vista de instruções baixadas pelo Secretá-
rio das Finanças.

Art. 26 - - Enquanto não fôr ultimado o primeiro levantamento
-cadastral do Estado, vigorará, para efeito de cobrança do impôsto
territorial, a revisão geral dos lançamentos, que se processa, em cada
Município, nos têrmos da lei n. 9 123, de 27 de dezembro (te 1947, e
do decreto n.' 2.584, de 4 de fevereiro de 1948.

Art. 27 - Uma vez revistos, os lançamentos só poderão ser alte-
rados nos casos previstos no Capítulo III (lêste Regulamento.

CAPITULO V 1

J)a arrecadação e escrituração do inmpôsto

Art. 28 A arrecadação do iflipôsto territorial se fará em duas
prestações, sendo a primeira nos meses (te janeiro a abril, e a se-
gunda até outubro (te cada ano, mediante conhecimento próprio.

Parágrafo único - Serão arrecadadas de uma só vez, até o mês
(te abril, as contribuições iguais ou inferiores a trezentos cruzeiros
(Cr$ 300,00).

Art. 29 Vencidos os prazos do artigo anterior, o imnpôsto será
arreca(Iaclo com a multa (te 10 Ç'(, no primeiro mês em atraso, e de
2() %, nos meses subseqüentes.

Art. 30 -- Quando o imóvel fôr objeto mie transmissão, será cxi-
Lido o pagamento do impôsto correspondente a todo o exercício.

Art. 31 - No caso de condomínio, cada condômino responderá
-apenas pela parte do impôsto referente ao seu lançamento.

Au. 32 ---- Quando na divisão ou demarcação de propriedade se
verificar para o imóvel área maior do que a lançada, cobrar-se-á a
diferença (lo impôsto, sem qualquer multa, desde a data da inscri-
ção, sempre que o excesso fôr superior a 10 %.

Parágrafo único -- Será cobrada apenas com a flora de 10
o imnpôsto correspondente á diferença referida neste artigo, quando
;ilI)tlra(ta eia transmissão (te propriedade, a qualquer título, excluída
a penalidade prescrita no artigo 36 dêste Regulamento, se provada
-a ausência de fraude.

Art. 33 - - Recebida a importância do impôsto e da mora, quan-
(lo houver, será ela escriturada no Caixa respectivo e levada a ba-
lancete sol) o título com que tenha sido arrecadada.

Art. 34 -- O impôslo será sempre exigido pela coletoria do Mu-
nicípio (Ia situação <to imóvel, podendo a Secretaria das Finanças
conceder ao contribuinte quite que o requerer permissão para se
quitar cm outro lugar.

Parágrafo único O coletor que efetuar recebimuento do iun-
pôsto de contribuinte de outro Município ficará obrigado a (Iam' ciên-
-Cia (têSte fato ao coletor (la situação do imóvel, para que sejam ano-
ladas as quitações.

Art. 35 - A percentagem pela arrecadação do imnpôsto territo-
-riat caberá sempre à coletoria do Município da situação do imóvel.

J.. 1). —ai
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CAPI'l'tJLO VII

1Das penalidades

Art . 36 Nos têrmos do art. 20, números 1 e IX, do Código'
Tributário, ficará sujeito à muita de Cr$ 20,00 a Cr$ 1 .000,00 o coa-
tribuinte que sonegar área ou valor (la propriedade territorial I)oi
ocasião do lançamento, assim COrOO aquêle que iludir 011 tentar ilu-
dir o fisco ciii proveito pról)I'iO OU de outrem, com falsas declara-
ções ou quaisquer informações tendentes, uevitar a cobrança do im-
pôstO OU a reduzir-lhe a jmportància

CAPITULO VIII

Da restituição do impôs/0

Ar!. 37 - - A restituição (10 iii11)Ôsto se fará mediante requeri-
meu lo (1(1 interessado, instruído com o conhecimento coinproható-
rio do pagamento e de certidão (te quitação para com o fisco.

1.0 O conhecimento poderá ser suprido por certidão ex-
pedida pela repartição que houver recebido o inipôsto, ou pela Se-
cretaria (Ias Finanças, se nela se encon Lrai'eiii os necessários doeu-
inntos.

§ 2.° ['ma vez concedida a restituição, fac-se-á obrigatória-
miiente na segunda via otu coiiliecuiien lo a anotação do número do,
processo, data do deferimento e quantia restituída

Ar!. 38 •-- Ëste Regulaiiien Lo entrará ciii vigor ria (lata de sua
publicação, revogadas as disposições eni contrário

Secretaria (Ias Finanças (lo Estado ole Minas Gerais, Belo Ho-
rizonte, aos Li de março de 1948-

O Secretário (Ias Fi tia IiÇ as, José de MUfJ(I11(ÕCS Piii /o

l)ECtET() N.° 2.623, DE 6 l)E MARÇO DE 1948

.-l/)f 01)0 O Reçialainenlo (/0 Serviço R(u/iolelegrófieo do Estado

O Governador (10 EsIa(I() (te Minas Gerais, US(Ii(l() de suas atri-
buições legais, decreta

Art . 1.v --- Fica aprovado o Regulamento (lo Serviço Iladiote-
lcgráfico do Estado, que a êste acoml)anha, elaborado pelo Secretário
de Estado dos Negócios do Interior, em cumprimento ao artigo 2.°
(la lei n.° 1.094, de 15 de outubro de 1929

Art . 2.° - -Revogam-se OS disposições emcontrário, entrando ,
êste decreto em vigor na (lata (le sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de março (le 1948.

MILTON SoAius CAMPOS
Pedro .-tleixo

CAPITULO 1

1)o Serviço I?adiolelegiúfieo

Art. 1.0 O Serviço Radiotelegráfico, com sede na Capital e
diretamente subordinado ao Secretário (lo Interior, tem por fim re-
ceber e transmitir a correspondência radiotelegráfica de interêsse
do Estado, observadas as seguintes condições:

a) referir-se exclus jvamemite ao serviço público administrativo
ou a assuntos de imdiato interêsse do Govêrno, a juízo dêste;

h) ser empreg do apenas nos casos de absoluta urgência ou
quando se mostrar (IesacoI1se1h('eI o expediente comum, por via
postal.

§ 1. - Sôniente poderá utilizar-se do Serviço Radiotelegráfico:
a) (Itieiii estiver exercendo função pública e para assunto de-

corrente dessa função;
b) ojueiii pelo (iovêrno do Estado, tendo cru vista o interêsse

púld ico, fõr autorizado a fazê-lo.
Art. 2. 1 -- O Serviço Radiotelegráfico do Estado poderá ser aia-

plia(l() para atender ás necessidades públicas, observado, porém, o
que fôr disposto nas convenções e regulamentos internacionais ra-
tificados pelo Govêrno brasileiro e aplicáveis à materia.

CAPITULO 11

1)us ESI(IÇÕCS

Ar!. :1.0 - A instalação e o fechamento de qualquer estação ra-
diotclegrúfica de p endem de ordem expressa (lo Governador do Esta-
do, observadas as disposições legais que regulam a execução dos
serviços de rádio-comunicação no território nacional.

Art. 40	As estações serão obrigatóriamente instaladas em pré-
dios públicos estaduais.

Parágrafo único --.- Na impossibilidade de se fazer a instalação
em próprio estadual, terão preferência prédios cedidos ou locados
ao Estado e, entre êstes, aquêle onde se localizar a Delegacia de
Polícia.

Art. 5.° - --- A montagem e utilização das estações deverão obe-
decer a prescrições técnicas legais.

Art. 6. -- - A estações só poderão comunicar-se entre si. Nos
casos de emergência, porém, a estação (lo Palácio poderá entrar eia
tráfego mútuo corri as de serviços congêneres, Ou do Govêrno Federal.

CAPITULO 111

Do pessoal

Ar[. 7.° - - As nomeações dos funcionários do Serviço Jiadio-
telegráfico serão feitas pelo Governador do Estado, recaindo as de
radiotelegrafistas nos candidatos que fôremir aprovados em concurso,
de provas e de títulos.

1.°	O concurso a que se refere êste artigo será realizado

r
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pela Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do Departamento de Ad-
ministração e constará de provas sôbre o seguinte:

a) conhecimento teórico e prático elementar de eletricidade e
de radiotelegrafia, beni como da regulagem e funcionamento dos
aparelhos existentes no Serviço;

b) conhecimento técnico e prático das peças acessórias utiliza-
das para funcionamento e regulagem dos aparelhos usados no
Serviço;

C ) conhecimentos que demonstrem estar o candidato em con-
dições de fazer pequenos reparos em casos de avarias que sobre-
venham ao aparelho a seu cargo;

d) transmissão correta e recepção auditiva também correta;
e) conhecimento da regulamentação pertinente ao Serviço.

2.° -- Além das provas a que será submetido, deverá o candi-
dato apresentar, corno título, diploma de curso primário OU de
curso secundário.

Art. 8." - As demissões, exonerações, aposentadoria, disponi-
bilidades, promoções, licenças e férias, dos funcionários do Ser-
viço Radiotelegráfico, serão reguladas pelas leis que regem a ina -
téria e o respectivo expediente correrá pela Divisão de Administra-
ção (lo Pessoal do Departamento de Administração.

Art. 9Q Os requisitos para admissão ao quadro de funcio-
nários do Serviço Radiotelegráfico do Estado são os costanteS do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas
Gerais,

Art. 10 - O Serviço Radiotelegráfico do Estado, ate que se
proceda à reestrilturação dos quadros e carreiras do funcionalis-
mo, manterá sua organização atual, com o seguinte quadro de
pessoal:

1 Chefe do Serviço.
1 Chefe de Oficina.

adjotelegrafi5tas de 1.' classe.
10 Radiotelegrafistas de 2.' classe.
12 Radiotelegrafistas de 3." classe.
12 RadiotelegrafiSII5 de 4." classe.
.38 Radiotelegrafistas de 5." classe.

2 Técnicos de montagem.
1 Almoxarife.
1 Escriturário.
1 Empregado de Oficina.
8 Estafetas de 1.' classe.
6 Estafetas de 2.' classe.

CAPITULO IV

Das atribuições

Art. 11	Compete ao Chefe do Serviço Radiotelegráfico:
1 - dirigir, distribuir e fiscalizar os trabalhos das estações da

Capital;
2 -- orientar e fiscalizar os trabalhos das demais estações;
3 - manter a observância dos regulamentos, das disposições le-

sais e convencionais sôbre o Serviço e das instruções e ordens
emanadas das autoridades superiores competentes;
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4 -- propor ao Secretário (li) Interior, l)OP escrito, as providên-
cias que julgar necessárias à boa ordem dos serviços e, ao Departa-
mento de Administração, as referentes à administração do pessoal,
fundamentando o motivo da proposta;

5	tomar iniciativas concernentes ao perfeito funcionamento
das estações, indicando as providências a serem adotadas;

6 -- corresponder-se eni matéria de serviço, por via postal ou
telegráfica, com os radiotelegrafistas, quando, por uaIquer motivo,
deixarem de funcionar as estações;

7 - - expedir, aos radiotelegrafistas, instruções de natureza téc-
nica para à boa execução dos serviços;

8 .. encarregar-s,, da cifra radiotelegráfi,, quando necessário.
12 -- Ao Chefe (le Oficina cumpre executar os trabalhos

técnicos que lhe forem ordenados pelo Chefe do Serviço Radio-
telegráfico.

13 --- Aos técnicos de Inoiltageni, além dos serviços que
lhes forem distribuídos pelo Chefe do Serviço Radiotelegráfico,
cumpre:

1 -- proceder à iliontagein das estações, sua instalação, regula-
gem e retificação, observadas as disposições convencionais sôbre o
funcionamento (Ias mesmas;

2	seguir imediatamente Para a sede (Ia estação em que sua
presença se torne necessária, comunicando ao Chefe do Sreviço as
irregularidades que encontram' nos aparelhos;

3 ._ . sugerir ao Chefe do Serviço niedidas de natureza técnica
necessárias à boa execução dos serviços.

Art. 14 - Cumpre aos Radiotelegrafistas em geral:

1 - apresentar-se para o serviço todos os dias úteis, à hora deter-
ia inada, ou ciii quaisquem outros (lias, quando )ara isso receberem
instruções do Chefe (lo Serviço;

2 ._ executar, como maior cuidado, os trabalhos a seu cargo,
levando ao conhecimento (10 Chefe do Serviço, imediatamente, qual-(file!, irregularidade que ocorra no serviço ou que impeça o funcio-
namento da estação;

3	mantem' a mais rigorosa ordem na estação e zelar pelo
correto desempenho (los trabalhos;

4 --. ler sob sua guarda e responsabilidade todos os materiais e
documentos da estação cm que estiver servindo;

5 - requisitar (1(1 Chefe (lo Serviço as peças e utencílios que se
tornaremim necessários ao bom funcionamento da estação, respondendo
P elas faltas de que resulte estrago ou desaparecimento dos mesmos;

6 - guardam' rigorosa reserva sôbre os serviços da estação, não
utilizando, para fim estranho, as informações e documentos a seu
cargo;

7 - guardar absoluto sigilo de tôda a correspondência que rece-
bei' ou transmitir;

8 - não transmitir nem receber despacho algum sem que fique
na estação a respectiva cópia;

9 - ter em rigorosa ordem e devidamente catalogado o arquivo
a seu cargo;

10 - dar inteiro acatamento a tôda autoridade de que mediata
ou imediatamente dependerem, manter conduta atenciosa e cordial
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com todos os colegas de serviço, evitando quaisquer discussões pes-
soais ou pelo aJ)arêlh() radiotelegráfico

Ar!. 15	Ao Almoxarife, diretamente subordinado ao Chefe
do Serviço, cabe:	 -

1 -- receber e Conservar em 1)010 estado e perfeita ordem todo
o material destinado ao Serviço Radiotelegráfico;

2 -- manter cio (lia a escrituração regular do material entra-
do e saído, com especificação de preços, apresentando mensalmente,
ao Chefe do Serviço, balanço completo tlêsse material e do saldo exis-
lente em stock;

3 -- fornecer o niaterial de que necessitarem as estações, me-
diante requisições feitas cm impressos próprios e assinados pelo
Chefe do Serviço Radiotelegráfico;

4 -- conferir rigorosamente a entrada e saída de material e as
respectivas notas, faturas ou contas;

5 -- apresentar ao Chefe do Serviço Radiotelegráfico propostas
para aquisição de materiais, acompanhadas dos respectivos preços;

6 - responder ieas faltas ou negligências de que resulte estrqgo
<)ti do material sob sua guarda, ficando responsabilizado
pelo pagamento do valor correspondente ao do material estragado
ou extraviado.

Art. 16 -- Compete ao Escriturário

1	encarregar-se do expediente (Ia Chefia do Serviço:
2 --- organizar e ter cm boa ordem o arquivo geral do Serviço;
3 - executar os demais serviços, relacionados com o expedi-

ente, que lhe forem distribuidos pelo Chefe do Serviço.

CAPITULO V

Dos deveres e das proibições

Art. 17 --- São deveres comuns a todos os funcionários do Ser-
viço Radiotelegráfico do Estado, além de outros previstos em leis:

a) apresentar-se para o serviço Iodos os dias úteis, à hora
determinada;

h) ser discreto e executar com zêlo e probibade os serviços que
lhes forem confiados;

e) ter em boa ordemim, respondendo por quaisquer extravios,
todos os papéis, livros e materiais sob sua guarda.

Art. 18	São proibições comuns a todos os funcionários do
Serviço Radiotelegráfico, além de outras previstas em leis:

a) transmissão ou recepção de qualquer correspondência que
tenha caráter particular;

b) a divulgação tio conteúdo ou simplesmente da existência
de correspondência (JUC tiverem captado pela estação a seu cargo;

e) a publicação ou uso, sem autorização prévia, de correspon-
dência que tiverem recebido ou transmitido;

(1) o uso, em rádio-comunicação, de linguagem obscena ou de
termos ofensivos à moral;

e) a captação de correspondência estranha à que as estações
estão autorizadas a receber;

f) o uso de freqüência de ondas diferentes das que forem dis-
tribuídas à estação pelo autoridade competente.

CAPITULO VI

Disposições gerais
Ar!. 19 - As estações oficinas e demais de pendências do Ser--viço Badintelegi'áfito do Estado, funcionarão em todos os dias úteis,

de acôrdo com o horário J)révialrmente estabelecido, podendo serprorrogado o expediente, sempre que o acúmulo de serviço assimo exigir, observadas neste particular, as disposições constantes doEstatuto dos Fu n cionários Civis do Esta(IoAr!. 20 --- Os ra ( lio te1egrafj q 5 deverão residir, Sempre que pos-sível, ciii pré(iiospróxi
Ari	 mos tiaqueles Onda funcionarem as estações.fações . 21 -- Aos domingos (lias santos e feriados, ficarão, nas s-

da Capital que o chefe do Serviço designar, funcionários de
planfao, a firo de atendei' aos chamados mados de emergêngia de acôrd,-coam o hor	que tiver sido estabelecido.

Ar!. 22 -- As de111 ,3 is estações terão, aos (1omingos, (lias santos e
;feriados, os horários estabelecidos j)elo chefe do Serviço.

Am-t. 23 --- O clief t
io Serviço designará uni dos radiotelegi-fistas d: 1. ('lasse para exercem' as funçõ es (te eneanr'gado da Sala-de Aparelhos da Capital e tantos estafetas quantos forem necessáriospara as funções de protocojista

Art. 24	Nas suas faltas e impedimentos será o chefe do Sei-viçoRadio telegráfico substituiíio pelo radio teiegrafisf	encarregado daSala (te A parelhos (ia Capital, a que se refere o artigo anterior.
Ar!. 25 - Revogani-se as disposições em contrário.
Secretaria de Estado dos Negócios do Interior, em Belo }Iori-.zonte, 6 de março de 1948.
O Secretário do interior	Pedro Aleixo.

DECRETO N.° 2.624, DE 16 DE MARCO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Caxambu

O Governador' tio Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° do Decreto-lei n.° 2.135, de5 (te j ulho de 1947, resolve aprovai', tias contas do então Prefeito
Municipal de Caxambu relativas a despesas a re gularizar, realizadasem sua gestão, durante os exercícios de 1943, 1944, 1945, 1946 e 1947,lia i mportância total de Cr$ 268.826,60, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do Municjpio, estão comprovadas
pela documentação apresentaola

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.625, DE 18 DE MARÇO DE 1948

Aprova cçntas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Açucena

O Govermiatiom' do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-

	

!buições legais e nos têrmos do artigo 5.' do ' 	n.° 2.136,

1 ___
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de 5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas cio então Prefeito
Municipal (te Açucena, relativas a despesas a regularizar, realizadas
cai sua gestão, durante o período de 17 de junho a 30 de setembro
de 1947, na importância total de Cr$ 23.048,00, por se haver verifi-
cado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de março (te 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.626, DE 18 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Açucena

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos cio artigo 5.° do Decreto-lei n.° 2. 135,_de 5 (te julho de 1947; resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Açucena, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o período de 1.° de janeiro a 16 de junho
de 1947, na importância total (te Cr$ 38.968,00, por se haver veri-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão com-provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO) N. 2.627, DE 18 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de .4ndreláiidia

O) Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5. do Decreto-lei n. I 2.135,(te 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito.
Municipal de Andrelância, relativas a despesas a regularizar, real!-
zadas em sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância
total de Cr 66.072,00, por se haver verificado que tais despesas,,
feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela documen-
tação apresentada

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.628, DE 18 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura'
Municipal de Arassuaí

O Governador do Estado de Minas Gerais no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° do Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
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Mu ii ici pai de Arassuaí, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o mês de dezembro (te 1946, na importância
total (te Cr$ 2.692,30, por se haver verificado (Inc tais despesas, fei-
tas no interêsse cio Município, estão comprovadas pela (todllnlefltação-
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro .4leixo

DECRETO N.° 2.629, DE 18 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Boa Esperança

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° do Decreto-lei n. 0 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito'
Municipal de Boa Esperança, relativas a despesas a regularizar, rea-
lizadas ciii sua gestão, durante os exercícios de 1945 e 1946, na im-
portância total de Cr$ 91.940,80, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do Município, então comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de março de '1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 9 2.630, DE 18 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizai • da Prefeitura de
Gordisb argo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5v, do Decreto-lei n.° 2.135,
(te 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Cordisburgo, relativas a despesas a regularizar, reali-
zadas em sua gestão, durante o mês de fevereiro de 1946, na impor-
tância total de Cr$ 5.150,00, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela docu-
mentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.631, DE 18 DE MARÇO 1)E 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Cordisburgo

O Governador cio Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° do Decreto-lei n. 9 2.135,
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de 5 (le julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Cordisburgo, relativas a despesas a regularizar, reali-
zadas em sua gestão, durante o Inês de março de 1947, na importân-
cia total de Cr$ 4.152,50, por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse do Município, estao comprovadas pela docuiuen-
taço upresenta(Ia

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de março de 1948.
MILTON Soaes C,\Mi'os
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.632, DE 18 DE MARÇO DE 1948

Aprova Contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Mu1(iciJ)ol (te Formiga

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.°, do Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Formiga, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante os meses (te novembro e dezembro de 1917,
na importância total de Cr$ 10.140,40, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse (lo Município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio (til Liberdade, Belo Horizonte, IS (te março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 0 2.633, DE 18 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Lavras

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° do Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Lavras, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância total de
Cr$ 301.939,30, por se haver verificado que tais despesas, feitas no
interêsse do Município, estão comprovadas pela documentação
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 (te março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.634, DE 18 DE MARÇO DE 1948

Aprovo contas relativos a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Martinho Campos

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
iluições legais e BOS têrmos do artigo 5.1 do Decreto-lei •9 2.135

de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Martinho Campos, relativas a despesas a regularizar,
realizadas em sua gestão durante o Inês de março de 1947, na impor-
tância total de Cr$ 854,60, p01 se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela documen-
tação apresentada.

Palácio da Liberdade, llelÕ Horizonte, IS de março de 1948-
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.635, DE 18 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativos a despesas a regularizar (Ia Prefeitura
Municipal de Monte Azul

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrinos do artigo 5.° do Decreto-lei n.° 2.135,.
de 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Monte Azul, relativas a despesas a regularizar, realiza-
das em sua gestão, durante o exercício (te 1946, na importância total
de Cr$ 8.443,70, por se haver verificado que tais despesas, feitas no
interêsse do Município, estão comprovadas pela documentação
,apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Iloi'izonte, 18 de março ie 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.636, DE 18 DE MARÇO) DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a refJulOI'iZ(fl' da Prefeitura
Municipal de Andradas

O Governador do Estado (le Minas Gerais, no uso de suas atri-
buiçõés legais e nos têrinos (lo artigo 5.° (lo Decreto-lei 11.0 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Andradas, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gesão, durante o •período de 7 de agôsto a 27 de setembro
de 1946, na importância de Cr$ 5.775,70, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 18 (te março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.637, DE 19 DE MARÇO DE 1948

Aprova -contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Andradas

O Governador do Estado de Minas Gerais, no USO de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° do Decreto-lei n. 9 2.135,



(te ) de julho (le 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito,
Municipal de Andradas, relativas a despesas a regularizar, realizadas
cm sua gestão, no mês (te maio de 1943 e durante os períodos de 11
de fevereiro a 7 (te agôsto e de 30 (te outubro a 31 de dezembro de
1946, na importância total de Cr$ 40.785,20, por se haver verificado
jue tais despesas, feitas no intei'êsse do Município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de março de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.638, DE 19 1)E MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas (1 despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de A udradas

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5. (lo Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 tie julho dc 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeita
Municipal (te Andradas, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o período de 27 de setembro a 30 de outubro
(le 1946, a importância (te Cr$ 7.867,00, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 19 de março de 1948

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

l)ECBET() N.9 2.639, DE 19 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura•
Municipal de Bocaiuva

O) Governador do Estado de Minas Gera i, mIO uso de suas atri-
buições legais e nos lêrmnos (lo artigo 5,0 <to Decreto-lei n.° 2.135.
de 5 de j ulho de 1917, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Bocaiuva, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante os exercícios (te 1944 e 1945, na importância
total de Cr$ 95.911,10, por se haver verificado que tais despesas,,
feitas imo interêsse do Município, estão comprovadas pela docijmen--
tação aJ)resenta(la

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de março de 1948,.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

A DECRETO N.° 2.640, DE 19 DE MARÇO DE 1948
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Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Bocaiuva

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
.buições legais e nos têrmos do artigo 5.0 do Decreto-lei n. 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Bocaiuva relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o exercício de 1947, na importância total de
Cr$ 17.233,10 por se havei' verificado que tais despesas, feitas no iii-
terêsse 'lo Município, estão comprovadas pela dücuiiientação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, il) mtc março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.641, DE 19 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Matosinhos

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.'do Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Matosinhos, relativas a despesas a regularizar, realiza-
das em sua gestão, durante os meses de abril a setembro de 1947, na
importância total de Cr$ 900,00, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 19 de março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N., 2.642, DE 19 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Mercés

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5. 1 do Decreto-lei 11. 0 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Mercês, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o período de 1.0 de julho a 31 de dezembro

-de 1937, na importância total de Cr$ 4.438,50, por se haver verifi-
.cado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 (te março (te 1948.
MILTON Souus CAMPOS
Pedro Aleixo	 -	 -
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DECRETO N.° 2.643, DE 19 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Mercês

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e tios têrmos do artigo 5•Q do Decreto-lei n.° 2.135,.
(te 5 de julho de 1947; resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipalde Mercês, relativas a despesas a regularizar, realizadas
e-ni sua gestão, durante o período (le 1.° de janeiro a 14 de abril de
1947, na iIiil)ortância total de Cr$ 1.702,60, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão compro-
vadas pela docunientaçao apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.644, DE 19 DE MARÇO DE 1948

Aprovo contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
'l1uiticipal (te mercês

O Governador 1k) EsIa(t() (te Miiias Gerais, no USO de suas atri-
buições legais e nos têrtitos (lo artigo 5.'do Decreto-lei n.° 2.135,
de a de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal (te 'Mercês, relativas a despesas a regularizar, realizadas
Cii) sua gestão, durante O período (te 16 (le abril a novembro (le 1947,
tia importância total (te Cr$ 67.560,60, por se haver verificado que
tais despesas, feitas tio interêsse (lo Município, estão comprovadas
pela do(-uinentação apresentada.

Palácio (ia Lit)er(la(le, Belo Horizonte, 19 de março de 1948.-
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro .1 leiX()

D E C, R ET0 N. 2. 645, DE 19 DE MARÇO DE 1948

Aprova contas relativas (1 despesas a regiilíu-izui- da Prefeitura
Municipal (te Tiradenles

O Governador do Estado 'de Miii as Gerais, tio uso (te suas ati-i--
I)uições legais e nos têrmos (lo artigo 5.° (tu Decreto-lei n.° 2.135,
(te 5 (le julho (le 1947, resolve aprovar as contas (lo CISta() Prefeito.
Municipal de Tiraden les, relativas a despesas a regularizar, realiza-
(Ias em sua gestão, durante os exercícios de 1946 e 1947, na impor--
tância total (le Cr$ 19.530,90, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela'
documentação apresentada.

Palácio tia Liberdade, Belo Horizonte, 19 (te março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedi-o Aleixo

DECRETO N" 2.646, DE 19 DE MARÇO DE 1948

It/)iova contas ielalivas (( despesas (1 regularizar da Pref ei/uru
Municipal (te l]naí

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atri--
l)LtiÇãeS legais e tios têinios (10 artigo 5.° do Decreto-lei n. 2.135,.
de 5 (te,jtiltto (te 1947,  resolve aprovar as (untas do então Prefeito
\tttiiicipal de Unai, relativas a despesas a regularizar, realizadas em
ua gestão, durante O exere i(I() (te 1946, lia importância total de

Cr$ 3.981,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no
iii terêsse do Município, estão comprovadas pela docunienfação apre-
sentada.

Palácio ia Liberdade, Belo Horizonte, 19 de março de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
P11110 .-tleixo

l)ECBET() N: 2.647, DE 22 DE MARÇO 1)E 1948

MO(lific(1 (1 J?C[Jlll(I!iteittO (Ia Caixa Beneficent e da Policia Militar do
Lsiudo de Minas Gerais

O Governador (lo Estado (te Minas Gerais, no liso de suas atri-
1)UiÇães legais,

Decreta:
Art. 1 . 0 , -- Ficam assim redigidos os seguintes dispositivos do

Ilegu lamen tu da Caixa Beneficente da Policia Mi titiu do Estado de
Minas Gerais, api-ovuto pelo Decreto n.° 2.612, de 3 (te março
dc 1918:

"Ar[. 4." ----- Os recursos financeiros, ( Ia Caixa serão en(pregados
a) tio pagaiiien tu (los benefícios regula nieu LUes e (las despesas

(te sua manutenção;
h)	tia aquisição de títulos da Dívida Pública C (til eiuprésti-

tilos e transações autorizadas tido Conselho Administrativo.
1 aiágrafo único -	Os saldos serão, 1)01 determinação (lo Coo-

sei tio Atiiti nistrativo, tteposi 1 mtus Ciii Bancos i (lÔiieOS -
35 -- O i)rOeSSO (te bati ii it ação deverá ser olii-igalôri'-

mente instruído com os seguintes tocuiiientos
a) certidão (te casamento civil,  ou religioso, se êste houver sido

realizado elo época anterior a 1890;
6)	certidão (te óbito tio sócio;
e)	certidão (te registro civil de nasciiiieiito de cada (liii dos

filhos;
(I)	ateSla(to (t(- vida, coli(illla, FeSi(tê1icij e esta(1() civil;
e) lztudo médico, (l uali ( l 0 fôr o caso.

1° - - Poderão ain(l:l Ser exigidos 005 CISO5 próprios:
a) certidão (te easansen 11) civil, ou religioso, quan tio êste l i ou-

ver si (lo realizado ciii época au t erior ii 1890, (ii progenitora (lo sóc)
1it((i(l()

6) certidão 01,1 atestado (te óbito (lo progenitor (10 sócio;
e) certidão (te registro civil de cada unia (Ias irmãs solteiras-

e dos irmãos luleflores de dezoito anos ou incapazes.

___________ • -.
	•'#' -
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6 - - enlen(IcI ._ S C comi! as altas au toridades do Estado no interês.se	ixa;da Ca	-
7	desigual, os militares necessários aos serviços da Caixa;8 --- rubrjcir com o Diretor os livros da Caixa, assinando osrespectivos têrmos;
-- as

sinar, com o Diretor, escrituras em que a Caixa sejaParte;
10	assinar, corri o Diretor- cheques e ordens de Pa gamento acstabelecinieiitos bancários
"Art. 58 O Secretário será designado pelo Presidente do Con-

selho Administrativo, dentre oficiais subalternos da Policia Militarou do Corpo de Bombeiros, mediante solicitação do Diretor.""Art. 101 -- No caso de liquidação do empréstimo por antecj-Pação de pag
amento será devolvida a diferença dos juros cobrados"

"Art. 106 -- As licenças de que necessitarem os funcionários{li Caixa serão concedidas pelo Comandante Geral da Polícia Mili-tar ou pelo Comandante do Corpo de Bombeiros, quando Se trata deelementos daquela ou (]esta Corpora
trativo, quando (te civis.	 ção, e pelo Conselho Adminis"
de "Ari. 117	

o presente Regulamii00 entrará em vigor na dataSima Piiblicaç.ão I)O(lei](I() Os Seus	
aPailím- (le 1.' de março de 1948."	disI)o,sitjo5 ser aplicados

Revogam.5 as di sposições em contrárioPalácio da Lil)er(hj(le Belo Horizon te, 22 de março de 1948.MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 
2.648, DE 24 DE MARÇO DE 1948 ()

li/)roja  o /?eí/lt/(,lflej,/() (10 iiim pdslo Sóbje vei,dos e CO1zsiq1m(r(õesO (iovemmrrl(lo ! . do Estadoque	 e Minas Gerais, usamto da atribuiçãoe lhe confere o artigo	da lei n. 133, de 28 de dezemnl)l .o de
19	 1447, resole a l)rovrmm	o Reg imla,mm0j 0 (lo i mpôsto sôbre vendas eonsigmn4ções queimOnças,	 êste baixa, assinado pelo S ecretário das Fi-
1948.	

que assilB o entenda e faça executar.Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 24 de março de
MILTON SOARES CAMPOS
.Iosé de Maíjalliães Pijilo

REGULAMENI'O DO IMPÔSTO SÔBRE VENDAS E 
CONSIGNAÇÕESA QUE SE REFERE A LEI N. 133, DE 28 DE D EZEMBRO DE 1947

TÍTULO 1
Do inrJ)ósto

CAPi'I'tJI() 1
Da ilicidéncia e da taxa

Art. 1.	o iIlIpôsto sóla e vendas e consignações é uniforme,sem distinção (te p rocedência ou destino de rne rcrl(lori ,i ou produto,(') V Decreto 2.665.

L. 1). - :12

§ 2.1	Além dessa docuiiieiitação, o Conselho AdiiiinistçivoPoderá exigir prova colnplementai.
§ 3. 1	Os processos serão relatados pelo Diretor e revistos pordois Conselheiros eleitos.

O prazo para relatório e para cada revisão é de sete(lias."

"Ai-t. 42 - -- Os serviços de Caixa serão distribuídos da seguinte.forma:
1 -- Admi ais ração

a) Conselho Adiuinjstj.atj;o;
Jj) Conselho Fiscal;
e) Diretoria;
d) Secretaria

2
3 - Contabilj(Ia (le :

a) Carteira de Empréstjnio5 Hipotecários;	 1'b) Carteira (te Descontos;
e) Carteira (k, Empréstimos Rápidos;
(1) Depósito de Terceiros;
e)Movimento de Bancos-
f) Escritiii.açáo geral.

4	Carteira de Benefícios:
a) Movimento de pensões;
b) Expedição e cassação de títulos;
c) Substituição de títulos;
d) Pensões extintas

- Tesouraria:
a) Movimento geral;
h) Caixa Pagador;
e) Caixa Recebedor-
d) Contrôle.

41 - Fichário:

a) Registro geral de Sócios;
h) Inclusões e exclusões (te sócios;
e) Lançamentos

7	Almoxarifado
8	Arquivo.
9 - Gabinete Jurídico."

"Art. 47 - Compete ao Presidente:
1	superintender e fiscalizar os negócios da Caixa;
2 .-convocar as reuniões do Conselho Admi nistrativo e do Coo-se1ho Fiscal, mediante solicitação do Diretor ou quando assim o en-tender necessário;
3 - assinar títulos de pensionistas, com o Diretor;4 - presidir às reuniões do Conselho Administrativo, encami-nhando a votação;
5	visar os despachos do Diretor nos processos cujas resolu-ções dependam (lo conhecimento e exame do Conselho Adminjstrativo;
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e incide sôbie quaisquel . VcIi( las ou consiguaçoes realizadas por Co-
merciantes, produtores, inclusive iii (lusliiai s, heui criiio por cons-
trutores , pela venda (lo nialeri ai empregado

Parágrafo único Para os efeitos fiscais, aplicar-se-ao cm re-
lação aos industriais e construi ores os (liS1)OsitivOS dêste Hegula-
meu [o icl'ereiil es aos comerciantes.

Art . 2." -- O inipôsto sôbre vendas e consignações scró arre-
cadado mediante sêlo especial ou por verba, õ razão (le 1,101/'0

	

1.	() inipôsto será calculado ciii imioeda nacional
§ 2. 9 'I'ratail(lO-Se (te Iiioe(li estrangeira, fac-se-á a conver-

SilO ao cõiiihio do (lia em que a opeia ç õo se efetuar, quando Í) vista,
OU fiO daquele ciii que se emitii a duplicata, quando a prazo

Art. 3.'' - () iimipósto sôbre vendas e consignações é (levi(lu.
ao Estado de Minas quando localidade iiiineira o lugar ciii que se
efetilar a operação ( ven (la ou (onsignaçuo) , 0(1 ciii que estiver situa-
do o eStal)elecilliefltO (to \on(le(lor 011 consignante, seja imiatriz, fi-
lial, sucursal, agência ou representante, ("011) depósito a semi cargo
das mercadorias vendidas ou consignadas, ()l)seiVadOs os seguintes
casos especiais (911 (I UC o initalsto e tanibéni devido a Minas;

1 - Se a venda ou con signaçõo fôr efetuada por estabeleci-
nienlo situado noutro Estado, umas a ifler(adOria OU produto se eu-
contru ciii depósito no território mineiro.

lE ---- Quando a venda ou consi g nação fôr efetuada cai Minas,
(lmletaumente pelo próprio fabricante ou produtor, pala foi a (lo Es-
tado

111 - - Se a umeroadoria ou produlo fôm transferido pelo piópii
fabricante 011 produtor, para outro Estado, a fini de lorimiar ''stock"
ciii filial, sucursal, depósito, agência 011 coni representante, caso Ciii
que o imposto será pago adiantadamente, por ocaslio (la saída da
Iner(-adori ii ((II produto

Parágrafo unico	Na hipótese (lo niniieio 111 (liSteartigo, isto
( quando se trate da rcfeiula transferência de mercadoria ou pro-
duto, exigir-se-a a (lifereliça de inipôSlo ( se se verificar, 1)01 ocasimzJ
da venda no Estado pala que foi transferido

ArE. 4.' - - Não incide o inipôsto, salvo nas hipóteses (los itens'
1 e 111 (10 artigo anterior, sobre as ot)ei-ações eu 1 re os vários
eslai)elecinlentos da inesumia pessoa, beiii couu.m as realizadas enti"
ê.sles e seus agentes ou representantes, observando-se nos casos (te
consignaçÕes os artigos 3.' e 9. da lei federal n(mmlier() 137, de 15
de janeiro (te 193(;.

Art. a.' - -Ao serem vendidas ou consignadas signadas	iiiei'ulorias.produzidas ou fabricadas ciii outro Estado (te onde forem transfe-
ridas para Minas Gerais pelos próprios fabricantes ou 1)iO(lultor('S,
nao será (levi(l() I1OV() iiiipOsto por essa priimieira Oj)eiiiÇa() feita pela
mesma pessoa, natural ou jurídica, que as transferiu.

Paragrafo uiiic(i - No caso previsto iieste artigo, O Vendedor-011 
consignante declarará, nas duplicatas, faturas, notas e outros

(locuineiitos (te venda ou consignaçilo, haver sido o i (mml)ôsto pago'
no Estado de orlgeiim, por indicação (lo documento (Oiiil)rovalite (la'
(leelaraçõo .

Art . (i. -- - O simples êrro tio paganieiilo 110 iiimpôslo a outro
Estado, no C5O (te transferencia de mercadoria ou produto, não
ilai'ií lugar a iinposiçaO de qualquer multa, sendo o contribuinte
obrigado apenas àsatisfação do tributo, desde que lhe eslá assegu-

rado (1 direito à restituicão do que houver sido arrecadado indevi-
damente. (Parte final do artigo 15 do Decreto-lei federal número
915, de 1.' (le dezembro de 1938).

Art. 7•Q As pessoas que realizareni únicairmente as vendas ou
consignações de que trata o artigo 5. , deverão manter e escriturar
os livros "Registro de Vendas à Vista", "Registro (te Duplicatas"
e "Registro (te Consignações", além (lo "Registro de Mercadorias.
Transferidas".

Parágrafo único - Os livros "Registro (te Duplicatas" e "Re-
gistro de Consignações" só serão exigidos (luaii do O estabeleci-
mento realizam' as operacões para cuja escrituração se destinem

Art. 8. ---- Nas vendas feitas por invernistas mercadores de
gado a frigoríficos, cliarqueadas, fábricas de banhp e marchantes,
estabelecidos no Estado de Minas Gerais, o impôsto sôbre vendas e
consignações, devido pelo vendedor, será pago p elo CO11ipma(lOr.

Árt . 9." - Nas vendas á vista ou a prazo e nas consignações,
efetuadas tuuas e outras a comerciante ou industrial por produtor
agrícola (iii e ria(tor, O i iii p(l5IO incidente  sôl)re a ven (la será pagoP`1() cO!miprador OU consignatário

Parágrafo único - Se o coimmpradom' ou consignatário USO fôrcomerciante, ou não fôr esta ,hele( i (lo) 110 Estado (le Minas Gerais, ovendedor Pagará o il)lpôsto.

('APITIJE.O 1 1

Das iseii'ões
ArI . 10 - - Não estão sujeitos asignaçoes	 o ilupôsto sôbre vendas e comi-
1 - A Pmiineira o l )era ç iio efetuada pelo pequeno produtor, assimdefinidoido o que, por ano, tenha a soma de sua produção igual ou

inferior a Cr' 24. 000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros)
11 -- A produção, até o liniite de Cr 24. 000,00 dos estabeleci-

Inentos industriais, situados em propriedades agrícolas (te seus pro-
prietários, (lisI i nados ao beneficiaimiento ou industrialização de pro
(lutos da la vouma

III -- O papel destinado exclusivamente á impressão de jornais,periódicos e livros.
IV -- As Cooperativas de produção, sociedades civis, assim con-

sideradas as de benefício e venda em comum de produtos agrícolas
011 pecuários, ii)) i iiil uistrialimieimte transformna(tos

V --- Às cooperativas (te consumo, unia vez 1'eqtmel' j (la a isenção
ao Secretário (Ias Finanças, que  concederá, em caráter provisório,
para efeitos de fiscalização, quando não tenham estabelecimento
aberto ao público e operem exclusivamente ('0011 OS associados, não
distribuindo dividendo proporcionalmente ao capital.

VI A venda, em mercado, feiras livres 011 a domicílio, de
frutas, hortaliças, legumes, aves, ovos, leite, peixe, carvão, lenha,
desde que os vendedores sejam produtores rurais ou não sejam
estabelecidos, nem empregados de estabelecimentos comerciais.

VII - A venda ou consignação de moedas e títulos de crédit
exetuados os representantativos ole mercadoria ("warrants", billie
tes (te mercadoria e conlieciiiientos de transporte)

VIII - A venda ou consignação de jornais e revistas.

lq,
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IX -- O fornecimento de alimentação nos internatos de ensino,
nos hospitais, casas (te saúde e dc caridade, bem assim nos refei-
tórios, destinados aos operários ou empregados dos próprios estabe-
leciinen los.

X - O retôri1() (te vasilhame vasio e a devolução de mercado-
ria, nas condições da lei federal número 187, de 15 de janeiro (te
1936.

XI - - A venda (te aflitflaiS flO recinto (le eXl)OSiÇaO agro-pecua-
ria, onde estejam inscritos e expostos.

XII A venda (te produtos e subprodutos agrícolas ou indus-
triais, efetuada pelos próprios produtores a seus empregados ou
operários para COUSIIIliO próprio

cAL'í'rULO 1 1 1

Das condições de isenção ao pequeno produlor
Art . 11 - Para a isenção do impôsto na primeira operação

efetuada pelo pequeno produtor, a que se refere o item T (to artigo
anterior, observar-se-á o seguinte:

1 -- Para o cálculo (ia soma fixada no referido item, tomar-
se-á em conjunto tô(la a prO(iUçíi() amial, "ii) natura", beneficiada ou
industrializada, 5e1fl (1 istiiiçãO (te produtos.

II -- Para que goze (Ia isenção, expedindo-se-lhe a respectiva
ficha, o produtor se dirigirá -,'i fiscalização de rendas, em requeri-
mento informado pelo chefe da repartição arrecadado ra de seu mnu-
nicípio.

III -- Do requeriment o deverão constar
a) nome e enderêço do requerente;
h) característicos da propriedade imóvel (denominação, loca-

lização, área, valores e l)enfeitorias)
e) espécies e valores das culturas ou criações, com discrimi-

nação da área àS mesmas destinada, bem como de cada área habi-
tualmente utilizada;

d) espécies (los estalieieoimnentos destinados ao beneficiamen-
to OU industrialização de produtos

IV - Os arrendatários legitimos ou ocupantes de terras devo-
lutas declararão, além de seu nome e enderêço, a natureza e o valor
anual de cacto produção.

V - Positivadas as declarações mnemicioiiamlas em o número III,
e instruído o processo, o encarregado (ia circunscrição fiscal (tecla-
rará se se trata de pequeno produtor.

VI -- Se deferido o requerimento, a repartição arrecadadora
competente fornecerá ao requerente uma ficha de isenção, (rnodê-
lo 1), visada pela autoridade fiscal a que alude o item anterior.

VII - Expedir-se-á, no caso de extravio ou perda da ficha pri-
mitiva, urna segunda via, cujo processo de concessão se fará através
de requerimento selado, com firma reconhecida.

VIII ---- O contemplado com a isenção (lêste tributo não fica
obrigado a requerer a manutenção do benefício, mas o encarregado
da circunscrição fiscal procederá, anualmente, à revisão das isen-
ções, a fim de verificar se elas estão em condições de ser mantidas.

IX --- Verificado que não mais se justifica a isenção, será cas-
sado a ficha fornecida, comunicando-se o fato ao contribuinte in-
teressado, que poderá apresentar reclamação, dentro de 20 (lias, a
contar do recebimento cia comunicação.
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r	

- Apresentada a reclam	 ração e se indefeida, caberá recurso ao
Conselho (te Contribuintes mio Estado (te Minas Gerais, dentro mio
p1lZO (te 20 dias, contados a partir (la publicação mio despacho no
órgão oficial, na forma da legislação vigente, sendo obrigatório,
igualmente, (101' se expeça (oununicação ilne(l iata, em ofício, ao iii-
teressa(to.

Amt . 12 Para a isenção do imnpôslo reiativamiiente ii produ-
ção (los estabeleciiiientos industriais, situados ('iii propriedades agri-
colas (te Seus proprietários, destinados ao l)enefiri aunen Lo oti indus-
trialização de produtos, a que se refere o ilemil Ii do artigo 10,
observar-se-á o seguinte

1 -- Para o cálculo da soma fixada 1)0 referido itemil, tomar-
se-á cmii (OI1jUlitO a promltmà() agrícola au ual, l)1'Iiefiçi ada 011 indus-
trializada, sem distinção mie produtos

II - Para cicie goze da isenção, expedindo-se-lhe a respectiva
r ficha, o produtor agrícolq deverá satisfazer o (iiS1)OStO em o nú-

mero II do artigo anterior, bem como nas letras "a" e 1)" olo item
III, (lO referido artigo, além (te (leclavar a espécie (los estabeleci-
ilientos destinados ao l)eneficiamnento e i ndustri ai ização (te produtos
da p1pria lavoura, a natureza e o valor mie cada espécie de pro-
dução

Parágrafo único --- Aplica-se aos prod mitores agrícolas de que
trata o número II mio artigo 10 c) disposto ciii os números mie V a X
cio artigo 11.

Ar[. 13 --- Não ficará sujeito ao pagamlmemltm) mio imimpôsto, rela-
tivamnente às compras que fizer cio pequeno produtor, o (oniprador
que anotar no "Registro (te Compra s" o número da respectiva ficha
mie isenção, hemii conio o ano a que se refere e o nome (te seu pos-
suidor.

Art. 14 - - Ultrapassando o limite de isenção, exigir-se-á do
produtor o pagamento, 1)01' verba, do imnpôsto devido, pelo valor
total das operações já  realizadas, 110 Prazo de 20 (lias.

CAPITULO IV

Da arrecadação

Art . 15 - - A arrecadação (lo iuimpôsto far-se-á
1 -- -- Nas vendas a prazo e mias consignações, quando, de aeôr-

olo corri a legislação federal, houver emissão de duplicata, --- por
1lleiO (te sêlo aposto nesta e inutilizado pelo emitente.

II -- Nas vencias à vista -. - por meio de sêlo aposto 110 livro
"Registro de Vendas à Vista" o' inutilizado pelo ven(ie(ior.

III --- Nas consignações, - --- pela forma indicada nos artigos 44
e seu 1., 46 e seus § 1. e 2., 47 e seu parágrafo único, 48 e
seus paragrafos, 49 e seu parágrafo.

IV - Nas vendas e consignações de que tratammm os artigos 8.
e 9., IiO I meio de sêlo, pago pelo coII)1)l'ador Ou consignatário e
1)01' êste inutilizado no livro "Registro de Commipras" ou rio livro "Re-
gistro de Consignações", (Ia forma estabelecida, respectivamente, no
parágrafo único (lo artigo 59 e parágrafos mio artigo 48, dentro (los
seguintes prazos, contados mia data (Ia aquisição do produto ou mer-
cadoria:

a) Até o último dia do mês, o i nipôslo referente à primeira
quinzena;

r
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1)) até o (lia 15 (lo mês seguinte, o impôsto relativo
cia quinzena

V --•- Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 9. -
por verba e pago pelo vendedor na coletoria, no prazo de 20 (lias,
contados da (laia da transação

VI - No livro "Begistio de Mercadorias Transferidas", de
produtor, fabricante ou industrial, calculado sôbre o valor co-
mercial (lo produto ou iiiercadoria, vigorante na praça Clii que se
der a transferência, por meio de sêlo, inutilizado pelo transfe-
rente, nos prazos estabelecidos nos itens 1 e II (lo § 1. 1 cio artigo 30.

VII - Ainda no livro "Registro de Mercadorias Transferidas"
do produtor, f4ricante ou industrial, sôbre a diferença, se ocorri-
cia, entre o valdi atribuí(lo na transferência e o (la efetiva venda,

considerado Iconio transação efetuada na quizena em que foi re-
cebida a nota da venda, por meio de sêlo, inutilizado pelo trans-
ferente, nos prazos referidos no item anferior.

VIII - Nas vendas e consignações efetuadas para fora do Pais,
por verba e pago pelo exportador, no ato da entrega da guia de ex-
portação à repartição fiscal competente

IX - Nas vendas realizadas nas condições previstas no item
1 do artigo 3.°, pom' verba e pago por quem realizar a entrega, sôbre
o total das entregas de cada quinzena, dentro (Ia quizena seguinte,
ficando os conhecimentos arquivados, em ordem cronológica, pelo
mesmo prazo (te conservação (Ias notas, observado o disposto no
artigo 50, seus itens e parágrafos.

X -----Nas vendas a têrnio, --- pela forma prevista nos artigos
e 42 e seu parágrafo.
XI -- Nos casos liSo previstos,	por verba e pago pelo ven-

dedor, no prazo de 20 dias.

CAPÍTULO V

Das (/eClaIïU'ÕCS do coiziribuijile

Art. 16 Todo contribuinte do impôsto sôbre vendas e con-
signações, salvo o contribuinte não comerciante, é obrigado a ins-
crever-se na repartição fiscal de seu domicílio, preenchendo e as-
sinando a ficha própria (modêlo 2), cujo número será o da inscrição.

§ 1. 9 - Sem prejuízo (las penalidades aplicáveeis, a fiscaliza-
ção preencherá de ofício a ficha para a inscrição, quando deixe
de fazê-lo o contribuinte.

§ 2.° -- Tratando-se de pessoa jurídica, a ficha será autenticada
pela razão social.

§ 3•1 - Em se tratando de sociedades irregulares ou de fato,
as fichas serão autenticadas pela' razão social ou por quem de direito.

§ 4. - O preenchimento da ficha, a que se refere êste artigo,
deverá ser feito até 20 dias após o inicio da atividade tributável,
quanto aos contribuintes novos.

§ 5•9 As declarações serão prestadas às repartições fiscais
da localidade de situação do estabelecimento do contribuinte, ou,
quando não estabelecido, do lugar em que exercer atividade tributável.

6. - Além dos dados pedidos na ficha, os contribuintes
serão obrigados a fornecer, por escrito ou verbalmente, tô(las as
informações que lhes forem solicitadas.
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7. - Preenchida a ficha, a repartição coinpetcn te a arqui-
vará, iniciando a venda de selos.

§ 8. - Se o mesmo contribuinte possuir mais de um estabe-
kciinento para cada estabelecimento preencherá uma ficha

§ 9.° - A ficha esclarecerá a situação do estabelecimento, se
matriz ou filial. Se matriz, a relação de suas filiais, agências, su-
cursais, representantes, a denominação do seu estabelecimento ma-
triz e respectivo enderêço.

§ 10.' -- O número (ia inscrição será inencionodo ela todas
as faturas duplicatas, triplicatas, notas, contas (id vendas, guias (te
fiscalização, guias (te aquisição de estampilhas e (lelilaiS (iodun)eJi-
tos relacionados com êste ilnl)ôsto, podendo ser impresso, inanus-
cri to 011 a l)ôs to mediante carimbo.

Art. 17. --- O contribuinte é obrigado a Comunicai, 1)01' escrito,
i repartição fiscal competente, as transferências de local, modifica-
ções de finitas e encerramento cia atividade

§ 1." - Quando ocorrer modificação de firma, é obrigatório o
preenchimento (te nova ficha.

§ 2. Ao requererem às Prefeituras Municipais licença para
construção ou i'ecomistrução (te qualquer obra, os construtores são
obrigados a declarai' lio requerimento a natureza (lo contrato, es-
lwcifican(lo semi valor, heiti como os nomes dos contratantes e dos
executores da obra, esclarecendo as qualidades dêstes últimos, se
empreiteiros, construtores, subempreiteiros ou simples administra-
dores (Ia obra.

CAI!TULO VI

Dos eslabel(cimentos sedes e filiados

Art. 18. As filiais, sucursais, agências, representantes, neste
Estado, de estabelecimentos industriais, ou produtores com sede
noutros Estados, para que se enquadrem no disposto no artigo 5.,
deverão preenchei' as seguintes condições:

1 - Apresentar certidão ou cópia fotostática da patente (la re-
gistro cio iflil)ôstO de constituo dos estabelecimentos produtores.

II - Provar que o estabelecimento transferente e o recebedor
pertencem à mesma pessoa ouou fazem parte da mesma entidade co-
mercial.

III ---- Anotar no estabelecimento recebedor tantos livros "Be-
istro de Mercadorias Transferidas" quantos sejam os estabeleci-

mentos representados.
IV - Manter o livro "Registro (te Vendas à Vista" escriturado

como dispõem  artigo 30 e seus parágrafos.
V - Mantem' em dia a escrituração dos livros referidos neste

Regulamento, na forma nele preceituada e pôr sempre à disposição
do Fisco todos os elementos necessários à boa fiscalização (to esta-
belecimento.

Parágrafo único. - Para os fins cia que trata êste artigo, as par-
tes interessadas se dirigirão à repartição fiscal competente, por es-
crito e com as firmas devidamente reconhecidas.

Art. 19. - O preenchimento das condições, a que se refere
artigo anterior, se bem que exonere o interessado do recolhimento

do impôsto, não o exime das obrigações estabelecidas no artigo
16 e tio parágrafo único do artigo 5,9•

segun.
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Ai-I. 20. -- Os estabelecimentos industriais ou produtores, situa-
dos em território mineiro e que nele mantenham agência, sucursal,.
filial ou representante, para os quais transfiram, seus prO(ltItOs ou
mercadorias serão dispensados do recolhimento referente às trans-
ferências, desde que preencham as condições dos itens 1 a V (lo
artigo 18.

Art. 21. -- No caso (lo artigo anterior, quando a filial, agência,
sucursal ou representante não emitirem duplicatas, relativas às ven-
das a prazo, que efetuarem, obrigatória mente esclarecerão na ficha
Para a inscrição o nome e o enderêço do estabelecimento, situado
no Estado de Minas Gerais, onde se fizer a emissão daqueles títulos

§ 1." Neste caso, o estabelecimento (lel)efl(leflte ou filiado,
ao realizar qualquer VCfl(la 011 consignação, expedirá nota (le entrega
(I tie conterá

1 -- Nome e endeiêço (lo estabelec intento que vai emitir a dti-
plicata

II - Enderêço da filial, agência, sucursal ou representante
III	Nome e enderêço do comprador.
1V - - Quantidade, espécie e preço (los produtos vetididos

- - Número de inscrição (lo vendedor.
VI ---- Indicação d viaHI C (lata da nota.
§ 2.° - As notas serão extraídas em 3 vias, por decalque a

carbono, das quais uma ficará prêsa ao bloco, por cinco anos, »el
menos, outra se entregará ao comprador, sendo a última remetida
aoestabelecimento que fôr emitir a duplicata, o (lu, t Iam béiit a
conservará pelo mesmo prazo.

§ 3.' --- As notas, que obedecerão nulileração consecutiva, serão
relacionadas mensalmente, sendo a relação entregue, até o (lia 15
do mês seguinte, à repartição fiscal competente, podendo o contri-
buinte, se o preferir, substituir a relação por uma via da nota.

§ 4.' -- A filial, agência, sucursal ou representante são obri-
gados a manter, nos prazos fixados neste Regulamento, devida-
mente escriturado, o livro "Registro de Mercadorias Transferidas",
no qual serão transcritas, na coluna própria, as vendas a prazo,
cujo ftmturamiiento e emissão (te duplicatas conh l)et ir ao estabeleci-
alento matriz

CAPITULO Vil

I)u aquisição e escrituração dos sêlos

Art. 22. O contribuinte só poderá adquirir selos exclusiva-
mente na repartição arrecadadora (te seu município, que os forne-
cerá no limite mínimo (te vinte cruzeiros (Cr$ 20,00), mediante-
guias cai duplicata (nio(1êlo n. 3), assinadas pelo contribuinte ou
Seu representante.

§ 1. 1'  A repartição arrecadadora declarará, por extenso, a
importância total da aquisição na 1. ;1 via da guia, que autenticará
e contradatará, devolvendo-a ao contribuinte, para conservá-la em
seu estabelecimento por três anos, pelo menos.

§ 2. - Os totais dos selos adquiridos e empregados diária--
mente, serão escriturados dia a dia, imediatamente após a aquisição
ou o eniprêgo, em livro especial denominado "Escrituração Crono-
lógica do Movimento de Estampilhas".
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§ 3. - A escrituração dêsse livro não poderá atrasar-se por
mais de ctiiiize (15) (lias.

Art. 23. ---- Os saldos provenientes de sobras (te selos (te ven-
(ias ( consignações, pertencentes aos contribuintes que hajam ces-
.sumdo suas atividades, poderão ser restituídos desde que os interes-
sados o requeiram, fazendo a prova (la origem (te tais saldos e Ou-
tias que se tornarem necessárias.

CAPITULO VIII

1)a iIIlltiliZ((çã() (lOS 5('lOS

Art. 24.	A inutilização dos selos far-se-á
1 - por meio de (lata, por extenso e abreviada, e assinatura;
11 ----- 1)0F meio (le caii 1111)0 (jUC contenha  nome (lo contribuinte

e a data, que J)o(le ser abreviada.
Art. 25. O sêlo, unia vez apôsto ao papel, embora êste, por

qualquer circunstância, não tenha produzido seus efeitos, seja anu-
lado ou reformado, não mais poderá ser aproveitado em outros pa-
péis, nem mesmo na restauração (lo que fôr anulado.

§ 1 . Inutilizam-se os selos com a (lata por extenso e ti as-
siaatura, lançados (te maneira que recaiauil, parte tios selos, parte
no papel a que estiveremit aderidos, escrevendo-se, ainda,(la, sôbre
cada sêlo a (lata em	algarismitos

§ 2. -- Na hipótese de vários selos, a data e a assi iatimm'a (leveni
repetir-se tantas vê/es quantas forem necessárias para soa com-
pleta inutilização

Art. 26. - Ficauii sujeitos à selagem com revalidação os papéis-
com selos cmii que haja nomes, (latas, dizeres estranhos aos neces-
sários parti a inutilização, assim como sinais, rasuras, emendas e
borrões, ou emque haja selos sobrepostos ou não i mitmti 1 iza(los pela
forma estabelecida mio art. 24 e seus itens

CAPITULO IX

Das restituições e deduções

Art. 27. --- Dar-se-á restituição, parcial ou total, do impôsto, arre--
ca(la(to por verba, quando se tratar de indébito ou do que se tenha
tornado indevido.

Parágrafo único. --- A restituição se processará a requerimento
da parte, devidamente instruido com anexação do conhecimento
de arrecadação.

Art. 28. --- -- No caso de selagem indevida ou i j maior, nos livros
"Registro de Vendas à Vista" e "Registro (te Compras", será per-
tu li (la a dedução (lo sêlo, cmii selagem posterior,posterior, mediante reque-
rimento á coletoria competente e exibição do livro em que se te-
nha verificado a arrecadação.

Parágrafo único - A dedução de que trata êste artigo se fará
tio mesmo livro em que se tenha verificado a selagem indevida ou
a maior, lançando o contribuinte, mio referido livro, unia ou outra
das seguintes declarações, conforme o caso:

1 - Não selado, para dedução de Cr ..........(declarar o
total da importância deduzida) aplicada indevidamente na 1.' (ou
2.) quinzena de ..............(declarar o mês e ano emn que se'

1':--'. 'L	 *t
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verificou a selagem indevida), con forme autorizaçio coo stante (lo
Ofício n. de	 (declarar o número do ofí-
cio e respectiva data).

II	Sela do com Cr .......declarar a iniportâiic ia dos selos
aplicados), com deduçiio de Cr ..........( (leclarar a i niportân-
Cia deduzida ) , apJicaçio a maior na 1." (ou 2.) quinzena (te.......
(declarar o Mês e ano em que se deu a selageni a lua iO!) , coo for-
me autorização constante do ofício núnieio ........ (deciarai o
número do ofício e respectiva (lata)

TITULO II

Das operações tribo tóveis

CAPITULO 1

Das acudias à vista
Art. 29.	Consideram_se vei lasáv ista1	As efetuadas mediante pagamento em dinheiro de co n tu-

cio e as realizadas, pagas e escrituradas dentro de 30 (trinta) (tias,
contados (Ia data (Ia operação

II - As entre comprador e vendedor, domiciliados na mesma
praça, e para pagamento, contra entrega de conta, do ronhe( 1-
mento (te transporte, do recibo de depósito, (10 "wariant" e les-
pectivo conhecimento de depósito, quan (lo ain da não separados, ou
finalmente, contra a entrega (Ia Própria mercadoria

III	As de café, produtos da lavoura, pecuária e in(ILisl rias
derivadas, faturadas até o máximo de 30 (trinta) (lias, com obriga-
ção de pagamento à vista no ato da retirada ou entrega (ia mOer-
cadoria.

IV - As feitas diretamente a consumidores, dentro tio mês, en-
tre o mesmo vendedor e o mnesnmo comprador, quando não exce-
dentes a trezentos cruzeiros (Cr 300,00) e cujo pagamento não de-
morar mais de trinta (30) dias, contados (10 último dia (lo Inês (Ia
compra.

V - As de fundo (te comércio ou (te estabelecimento, mime-
diante balanço para transferência dêste, desde que o preço seja
pago dentro em quarenta (40) (lias, caso em que serão lançadas
no livro competente, no último (lia (Ia transação, encerrando-o.
Neste caso, e em qualquer hipótese, não tendo sido o inipôslo
Pago pelo vendedor, ficará o comprador responsável por éte pe-
rante o Fisco.

VI	As de mercadorias, efetuadas a bordo de embarcações
ou navios.

Vil - As realizadas nos leilões comerciais.
VIII - O forneciniento, mediante emprégo de materiais, p01

empreiteiros ou construtores, para construções, reconstruções, refor-
mas, instalações ou obras congêneres, prédios ou estruturas em geral.

IX	O emprêgo de material feito pelos fotógrafos e demais
entidades econômicas.

X - O fornecimento de alimentação pelos hoteis, pensões, res-
taurantes, aos seus hóspedes e fregueses.

XI - A retirada de mercadorias para cons t i tuo) (te sócio ouquotista, nas sociedades.

r
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	vendas,---- O escambo mercantil, como (luas venas, nos têrmnos (1,1
legislação federal em vigor.

XIII -- -- O eniprêgo de material pelas oficinas de consertos e
outras.

XIV - As vendas realizadas quando o comprador tiver com o
vendedor crédito igual ou superior à importância de compra e
uIorizar a dedução.

XV -- O empréstimo de mercadoria entre coimierc jantes, qual!-
cio seu resgate seja feito ciii dinheiro 0u mediante devolução da
mesma ou de espécie diferente, se se efetuar dentro (tc trinta
(30) (lias.

§ 1 .' Para cobrança do impôsto sôl)re vendas e consignações,
nos casos (te formação, dissolução e modificação de sociedades 011
firmas comerciais, observar-se-á o disposto no item V e nos § § 2.
e 3. Q (lêste artigo.

§ 2. --- Quando a operação se fizer mediante balanço, segundo
o disposto nos itens V e § 1. 9 clêste artigo, será cobrado o impôsto
sôbre o valor dos bens constitutivos do fundo (te comércio, (te(lu-
7i(los os correspondentes aos seus l)eils cuja transferência fôr iniu-
mmc de tributação (patente, marca de fábrica) ou gozam- de isenção
(dinheiro, créditos ativos e da q ueles cuja transferência estivem- sujeita
ao impôsto sôbre transmissão de propriedade imol)itiária "inter-
vivos".

§ 3." - Na falta de balanço ou (te declaração do valor ila venda,
será cobrado o impôsto sôbre o valor arbitrado pela fiscalFzação, fa-
cultando-se reclamação do interessado, dentro do prazo de vinte (20)
dias, contados da (lata do arbitramento, nos têrinos do decreto-lei
n 'o 1.618, de 8 de janeiro de 1946.

.§ 4.° - Para escrituração das vencias de mercadorias a bordo
de embarcações ou navios, será observado o disposto no parágrafo
único do art. 25 da lei federal n. 187, de 15 (te janeiro (te 1936.

§ 5." Considera-se, para os efeitos fiscais, escambo mercantil
o empréstimo (te mercadorias entre comerciantes, cujo resgate se
fizer em mercadorias da mesma ou (te espécie diferente.

CAPITULO II

Das vendas à vista de comerciante a contribuinte não coniercian(e

Art. 30. —As vendas à vista a contribuinte não comerciante,
efetuadas por comerciante, serão escrituradas, dia por (lia, pelo
total, em livro próprio, denominado "Registro (te Vendas à Vista".

§ 1. - Os lançamentos dêsse livro serão somados por quinze-
na, devendo o sêlo correspondente à soma sei- inutilizado logo abaixo
da mesma:

1 - até o último (lia cio mês, o relativo à primeira quinzena
II	até o dia quinze (15) cio mês seguinte, relativo à segunda

quinzena.
§ 2. - O "Registro de Vendas à Vista" não poderá ter sua es-

crituração atrasada por mais de oito (8) dias.
Art. 31. - Os estabelecimentos que, nos têrmos da legislação

vigente, realizarem, ao mesmo tempo, vendas à vista sujeitas e não
sujeitas ao impôsto sôbre vendas e consignações, deverão manter
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uni "Registro de Vendas à Vista" pina cada uma dessas espécies (1e»
operações, e cumprirão o disposto no artigo 33, seus itens e
parágrafo

1.' - Para as vendas efetuadas nas condições (lêste artigo,
deverão ser niantidas (luas ordens de talões de notas, destinando-se
sinta à anotarão das vendas sujeitas, e outra à das não sujeitas ao
impôsto.

2.' - As faturas, notas e outros documentos referentes às
operações não sujeitas ao impôsto, além dos requisitos regularnen-
lares, deverão conter ainda a decIaração do lugar de origem da
mercadoria, e de haver sido pago o impõsto devido, com indica-
ção do tlocumnento comprovante da declaração

3. Sempre que se tratar de título referente à operação
não sujeita a iliiI)ôSto, tal circunstância deverá ser consignada na
coluna de "observações" do livro próprio.

Art. 32. - - A juízo do Fisco, e a título precário, consistirá ape-
nas no livro "Registro de Compras" a escrita fiscal dos comercian-
tes que exercerem suas atividades exclusivamente nas feiras-livres,.
beiti colho a dos vendedores ambulantes, desde que negociem ape-
nas eia produtos destinados à alimentação, quinquilharias ou iniu-
(lezas ciii geral, e anotem suas operações pela maneira que fôr de-
terminada.

1.' - Os comerciantes de que trata êste artigo pagarão por
verba, até o (lia nuinze (15) (te cada mês, o impôsto sôbre vendas
e consignações, exigido pelas operações realizadas no mês ante-
rior, mcd iante declaração cine deverá ser apresentada nas reparti-
ções estaduais determinadas pelo Serviço de Impôsto Sôbre Ven-
das e Consignações.

2.' Ësses contribuintes, quando não tenham obtido per-
Missão para escrituração apenas tio livro "Registro de Compras",
deverão, até O (lia dluinze (15) de cada mês, apresentar os respecth
vos livros para exame e "visto" (Ia fiscalização de rendas.

3.' - -- Os comerciantes que escriturarem sôrnente o livro de
compras são obrigados ao preenchimento da ficha para inscrição
(art. 16), em qualquer das repartições fiscais do Estado, bem como
à exibição do respectivo recibo, tôdas as vêzes que fôr solicitada
pela fiscalização.

§ 4.' - -- Não sendo atendida a solicitação fiscal, a que alude o
parágrafo anterior, será considerada clandestina a atividade co-
mercial, sujeitando-se o contribuinte, não só ás penalidades pre-
vistas, mas também à apreensão dos objetos e mercadorias de seu
cOmnéicio

CAPÍTULO ITT

Das vencias à vista de comerciantes a comerciantes

Art. 33. - Nas vendas à vista efetuadas por comerciante, inda--
sive cooperativa, a comerciante ou cooperativa, o vendedor é obri-
gado a cumprir o disposto no artigo 30 e a emitir, no ato da entre-
ga, ou remessa de mercadoria, uma nota com as seguintes indicações:.

1 - Nome e enderêço cio vendedor e do comprador.
TI	Produtos vendidos, preço (te cada uni e total.
III	Número de inscrição (10 vendedor.
IV -- Tu (licação (la data e da via da nota

517

Parágrafo único As notas serão extraídas por decalque a
carbono, no mínimo cai (luas vias, (Ias quais uma ficará em poder
do vendedor, por cinco (5) anos pelo menos, e a outra será co-
lada no verso da guia (te fiscalização.

Art. 34 --- Nas vendas feitas por invernistas e mercadores (te
gado, a frigoríficos, xarqueadas, fábricas de banha e marchantes,
estabelecidos no Estado de Minas Gerais, compete aos compradores
cumprir a exigência constante do artigo anterior e seus itens, quan-
to à expedição da nota.

§ 1.0 A nota (modelo 4) será extraída pela forma preceitua-
da no parágrafo unico cio artigo anterior, entregando-se obrigatô-
riamente uma via ao vendedor, e ficando a outra cai poder (lo com-
prador, por dois (2) anos, pelo menos.

§ 2.1 - A anexação da nota referida no parágrafo anterior ao
livro "Registro de Vendas à Vista" do vendedor eximirá êste do pa-
gamento tio impôsto correspondente.

CAPITULO IV

Das vendas ci prazo de conteiciajite (i comerciante, OU COR-
Iribuijite ndo comerciante

Art. 35 ---- Nas vendas a prazo efetuadas por coniemciante, quer
a comerciante, quer a contribuinte não comerciante, o vendedor é
obrigado a emitir, além tia nota de venda, nos têrmos do artigo 33
e seu parágrafo único, fatura e duplicata, de conformidade com a
legislação federal, e a pagar o inipõsto por meio de sêlo aposto na
duplicata.

§ 1.' --- A fatura, a duplicata e a triplicada conterão, além dos
dizeres e indicações exigidos pela lei federal número 187, (te 15 de
janeiro de 1936, o número de inscrição cio vendedor.

§ 2.' -- Até o dia quinze (15) de cada mês, deverão estar emi-
tidas, e coma o sêlo devidamente inutilizado, as duplicatas relativas
às vendas a prazo efetuadas no mês anterior.

§ 30 - As triplicatas serão também seladas como as duplica-
tas.

§ 4. Nas vendas a prestação, poderá o vendedor emitir as
duplicatas de uma só vez, da importância global do preço, tantas
.quantas forem as prestações, tomando essas duplicatas o- mesmo nú-
mero de ordem, adicionado de um algarismo romano em ordem
-crescente, ou letra do alfabeto designativo de cada prestação.

§ 5•9 - As duplicatas e triplicatas serão registradas, cronolá-
gicamnente, em livro especial, denominado "Registro de Duplicatas".

§ 6. - O "Registro de Duplicatas" não poderá ter a sua escri-
turação atrasada por mais de oito (8) (lias.

Art. 36 - Os lançamentos do "Registro de Duplicatas" serão
somados por quinzena, nos seguintes prazos:

1 - Até o último dia cio mês, quanto aos lançamentos feitos na
primeira quinzena.

II - Até o dia quinze (15) cio Inês seguinte, - quanto aos lan -
çamentos feitos na quinzena seguinte.
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CAPITULO V

])as vendas à visia 011 a prazo de contribuinte não
comerciante a conici'ciante 011 cooperativa

Art. 37 Nas vendas á vista ou a prazo, efetuadas a comer-
ciante 1)01' contribuinte não comerciante, o comprador pagará o iin-
pôsto por meio (te sêlo por Me inutilizado no livro "Registro de
Compras", ou no livro "Registro de Consignações", na forma e pra-
zos estabelecidos no iteiti IV do art. 15, parágrafos do art . 48 e
parágrafo único do art. 59.

§ 1 . V No ato da venda, sendo esta superior a cinqüenta cru-
zeiros (Cr li 50,000), o comprador fornecerá ao vendedor uma nota
com as inscrições dos itens 1, II, III e IV, cio art. 33, salvo quanto,
ao número de inscrição, que será o do comprador.

§ 2. A extração das notas será feita por decalque a carbono,
em duas vias, ficando uma com o vendedor e a outra com o com-
prador, por cinco (5) anos pelo menos.

§ 33 -- Se o comprador fói estabelecido fora do Estado, ou
contribuinte não comerciante, o impôsto será pago por verba e pelo
vendedor, no prazo de vinte (20) (lias, contados cia data da tran-sação.

CAPITULO VI
!)as vendas a térnio

Art. 38 - Nas vendas a têrino, o inipôsto será arrecadado no
moniento cm que as mesmas forem ultiina(las, mediante a selagem
da duplicata, se houver emissão dêsse título, ou do "Registro de
Vendas ii Vista", se por essa forma forem as vendas realizadas.

Ari.. 39 -- - Os documentos eoinprohatórios (las operações a têr-
ino, ii vista ou a prazo, serão inle(liataniente registrados na repar-
tição arrecadadora local.

Art . 40 - - Para os ('feitos de fiscalização, as repartições arre-
cadadoras terão uni livro especial para registro das operações a têr-
frio (Modêlo 5).

Parágrafo Único -- Quando o vendedor ou comprador não fôr -
contribuinte ou quando nenhuma clêles o fôr, será feita na coluna
"Observações" nota explicativa dessa circunstância.

Art. 41 - Dos contratos e demais documentos coinprohatórios
das vendas a têrmo, quando realizadas entre comerciantes estabele-
cidos em território mineiro, constarão os números das inscrições (lo-
comprador e vendedor.

Art . 42 ---- Nas vendas a têrmo realizadas por contribuinte não	-
comerciante a comerciante domiciliado no Estado, o impôsto será
pago por êste, em estampilhas apostas e inutilizadas no "Registro
de Compi as", na conformidade (lo disposto no artigo 37 e seus pa-
rágrafos.

Parva-b) Único Se o comprador fôr comerciante estal)ele-
chio fora do Estado, ou contribuinte não comerciante no Estado, o
IlilpôSto será pago por verba e pelo vendedor, no prazo de vinte
(20) (lias, contados da data da transação.
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CAPITULO \T J j

- --	 Das (onsiql(aeões

r	-m-[ . 43 - --	as ssmbs feitas por consignatários ou coniissL-
rios, e futuradas Cdl! flO!1(C C P or conta do consignador ou comniten-
1, ruiu pm - irão aqu(les o disposto na lei federal número 187, (te 13

(te janeiro (te 1936, e neste Regulamento.
Art. 44 --Nas consignações feitas por comerciantes, se as nier- -

cidomias forem veml(Ii(i)(s por conta do consignatário, êste é obri.
ga(to, na ocasião de expedir a fatura e duplicata ao comprador, a,
comunicar a venda ao consignador, para que, J)om' sua vez, expeça
faItn e duplicata correspondente à mnesmna venda, a fim de ser as
Si)la(l)) 1)0v êlc, consignatário, mrlenciom)ando-se O prazo estipulado
1na a liquidarão (lo saldo (la conta.

1 - - Se o consignatário declarar, na comunicação feita, que -
o proOtIo 1 tiido apurado esta à disposição (lo consignador, é fa-
cultado a êste registrar a venda como se fôsse à vista, ficando (tis-
pensado de diluir (lupiica[:l

(111 l)r(' que setratar (te vendas parceladas, (te conta
pl ((l) I' i a, dfetti)( (las l)el() comi signatário, de mercadorias consignadas
CIII viu-ias Partidas, :1 comunicação ao consignador, para os efeitos
(11,11 (II igo, Poderá ser iiic'iisal, cii) (t1alqtier (tala do Inês, corres-
l)olldendo a tôdas as \en(l)IS feitas nesse pei'íolo

3.- - -- A cOmilmilicação (lo consignador, fias vendas de conta
própria, efel miadas pelo consignatário, far-se-á 1)01' meio de unia
conta dc venda, que será extmaídi na forma e condições (lo (liSpoStO
no parágrafo único do art. tã e conterá

1 -	- Noille i (miderCÇ() (10 consignatário.
11	Nome e cii (lelêço (lo consigmia(lor,
tU	- lmuportàm)ri:( tIa consignação (levida
1 \	Nuimicro tl ordcim (III nota (te consignação a que se re-

ferir a vc'n(la
\ Líquido pAsto à(tisposição (lo consignador.
VI	- Indicação (til via e (lata (III nota.

4. - 1)1110(1(1 o consignatário vender (lii lionie e 1)0!' conta
(1(1 (onsign:oh)m, mios têrmmios do art. 43, expedirá, igualmente, a co-
mil(mnieação (te que trata o P arágrafo anterior, declarando, ao invés.
da W~ âocia da consignação devida, a iiii i iortâmicia (ia venda efe-
111)01 II

Amt . 45 - - Todos aquêles ( I 1I(' receberem mercadorias ciii con-
signação, (iii território do Estado, ficam obrigados a enmitim, dentro -
de dez (10) (lias do reccbuiiiento, unia nota, (l ime conterá:

1 ---- Nome e c'n(!ereço (lo consignador.
lE -- indicação li (lula e (ta via da nota e da data do recebi-

incuto (a inercadoriu.
III	Qualidade, espécie e vulor da inemcadoria, estimado êste

últiiiio segundo a r()t)lÇãO (l) (lia, quando a consignação não seja
ii ( a preço (e 11 O

Parágrafo único ---- A nota à que se refere êste artigo será ex-
traí(ta por decalque a carbono, no mínimo em duas vias, das quais..
uniu ficará eu poder do consignatário, pelo prazo Iii mimo de cinc&
inos, sendo Ii omitia memnel i ( III ao o onsigna(iom', que II conservará por -
igual prazo

M,
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Art. 40 - Nas consignações efetuadas por industriais, o inI
pôsto será pago, com inutilização (los selos correspondentes, no li-
vro "Registro de Consignações", nos prazos estabelecidos nos iten
1 e II (lo § 1.' do art. 30.

§ 1.' O cálculo do illl l)ôsto far-se-á com base no valor do
produto, valor êsse que não poderá ser inferior à cotação do dia,
vigorante na praça (Ia consignação.

§ 2. Até quinze (15) dias após o recebimento da respecti-
va conta de venda o consignador deverá pagar, no livro "Registro
de Consignações", a diferença do impôsto, se houver, relativa ao
excesso entre o valor atribuido à consignação e o verificado na
venda.

§ 3. Ao serem vendidos êsses produtos na praça para onde
foram consignados, não será devido novo impôsto por essa primeira
operação, se o consignatário os vender em nome e por conta do
consignador e observar o disposto no art. 43 e no § 4.° do art. 44.

Ar[. 47 - Tratando-se (le consignação efetuada por contri-
buinte não comerciante a comerciante ou industrial estabelecido neste
Estado, o impôsto devido por aquêle será pago pelo comprador, que
aporá e inutilizará os selos correspondentes no livro "Registro (le
Consignações", dentro (los prazos referidos nos itens 1 e 11 (lo §
1. <1 do art. 30.

Parágrafo único -- Se o consignatário fôr estabelecido fora do
Estado, o consignador pagará o iiflpósto por verba, no prazo de
vinte (20) dias, contados (Ia (lata da consignação

Art. IS Os comerciantes, consignadores e consignatários,
uns e outros, quando estabelecidos no Estado (le Minas Gerais, de-
verão adotar e escriturar o livro "Registro de Consignações".

§ 1.0 - Os lançamentos do livro, feitos à vista da guia de fis-
calização, nota (le consignação e nota de venda, com a mesma datd,
serão escriturados, (lia por dia, um a um.

§ 2. Deduzido da soma total das duplicatas eiiiitidas, será
inutilizado o sêlo devido, em relação ao saldo, e logo abaixo dêle,
no prazo mIe quinze (15) dias.

§ 3." - - O livro "Registro de Consignações" não poderá ter sui
escrituração atrasada por mais de oito (8) (lias.

CAPÍTULO V 1 1 1
Das vendas e consignações efetuadas Para fora do Pais

Art. 49 - Nas vendas e consignações para O estrangeiro, o
impôsto será pago por verba, pelo exportador, no ato da entrega da
guia de exportação à repartição fiscal.

Parágrafo único - Calcular-se-á o impôsto sôbre o valor da
mercadoria a bordo, no pôrto de embarque, competindo a arreca-
dação dos tributos incidentes aos Departamentos de Fazenda do Es-
tado de Minas Gerais, ou repartições subordinadas.

CAPITULO IX
Das vendas ajustadas fora do Estado

50 -- Nas vendas realizadas nas condições previstas no
item 1 do art. 3.0 : será obrigatóriamente fornecida ao comprador,
por quem realizar a entrega (Ia mercadoria e no ato desta, uma nota
que conterá:

F
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etm número (te inscrição.
1 -- Nome e endereço de quem fêz a entrega da mercadoria e

TI - Indicação da via e (lo número tia nota, observado o dis-
posto no § 10 (10 art. 10.

ITT - Nome e endereço (lo comprador.
iv	Produtos vendidos, preço de cada um e total da nota.
§ 1.	As indicações contidas nos itens 1 e II dêste artigo

serão impressas ou apostas por meio de carimbo.
§ 2.' As notas, enfeixadas em bloco, serão extraídas em

três (3) vias a carbono, sendo a primeira via entregue ao compra-
dor, a segunda será recolhida pelos funcionários fiscais, e ficando
a terceira em poder do entregador, por dois (2) anos pelo menos,
mas podendo o contribuinte, se o preferir, usar notas soltas, em
uma única via, desde que fiquem copiadas em copiador, revestido
das formalidades legais.

§ 3.'- O comprador, estabelecido como comerciante, será
obrigado a exigir a 1,01,1 mencionada neste artigo, com os requisi-
tos indicados, devendo conservá-la pelo prazo mínimo de cinco (5)
anos.

CAPITULO X

Das cooperativas

,It. 51 Para gozarem (Ias isenções de que tratam os itens
IV e V mio artigo 10, aS Cooperativas, CIII requerinlento dirigido ao
Serviço (te Jnipôslo sôbre Vendas e Consignações, provarão, não só
-que satisfazem os requisitos estabelecidos naqueles itens, seu regu-
lar funcionamento em face da legislação (Ia União e (lo Estado, me-
diante atestado da Divisão (te Assistência ao Cooperativismo, da Se-eretari a (Ia Agricultura, devendo apresentai-, ainda, ao Departamneii-
lo (te Fiscali,'açio, anualmente, mliii l)alanço com a discriminação
do seu iilOviiIiento, visado por aquela Divisão, bem como permitir
ao Fisco o exame que se fizer necessário de sua escrita.

Parágrafo único - Na hipótese de sem verificada pelo Fisco
-qualquer irregularidade, quanto à organização pri)priamente dita, ou
à satisfação (Ias exigências legais, inclusive escrituração infiel, ou
perturbação ou não permissão (lo exame de sua escrita, vendas a
terceiros não associados, distribuição de dividendo proporcional-
mente ao Capital, será exigido o impôsto incidente nas operações
até então realizadas, como se se tratasse de comerciante comum, Sem
prejuízo (Ia multa de outro tanto do impôsto devido, quando se ve-
-rificar (tolo ou culpa.

TITULO 1 1 1

Da escrita fiscal

CAPITULO 1

Dos livros fiscais

Am-t. 52 --- efeito de arrecadação e fiscalização (10 impôs-
lo sôbre vendas e consignações, deverão os comerciantes, inclusive
construtores o industriais, manter escrita fiscal, que compreenderá
os seguintes livros

L. 1). - 33
5
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1 -- Registro de Compras (modêlo 6)
11 -- Registro (te 'Vendas a Vista (modêlo 7)
III - Registro de Duplicatas (modêlo 8)
IV -- - Escrituração Cronológica do Movimento de Estampilhas

(modêlo 9).
V	Registro de Mercadorias Transferidas (modêlo 10)
VI -- - Registro (te Consignações (modêlo 11)
§ 1. 0	Os livros previstos aos itens III, V e VI só serão exi-

gidos nos seguintes casos
1 --- O primeiro, para ohserviiiicia do (liSj)OstO no ai , [. 24, §1.0 , ( la lei federal nmumnem'o 187, de 15 (te janeiro (Te 1936.
11 O segundo, quando se verificar transferência de merca-:

donas, na ('ollfortflida(te (lo Decreto-lei federal número 915, de 1."
de (lezeml)ro de 1938, combinado com o Decreto-lei federal iiúniero.
1.061, de 20 (Te janeiro de 1939, e como dispõe o § 4." (10 artigo 21
(lêste Regulamento

III -- - O terceiro, quando se fizer consignação, conforme os ar-
tigos 8.0 e 9. (Ia lei federat número 187, (Te 15 (Te janeiro (Te 1936.1

§ 2.0- O registro dos livros fiscais na coletoria competente1
S€'1(( obrigatório e gi-atuito .

§ 3. 1 --- Os livros da escrita fiscal, cuja exibição é ohnigatória,',
para os efeitos de fiscalização, serão escriturados seni emendas, ra-
SUPS 011 borrões.

Art. 53 --- Todos os livros que compõem a escrita fisca] obe
(tecerão aos niodêlos ali exos a êsie Rego lamento e serão escriturados.
colo o ]ançall(ellto (te todos os (lados nêlcs exigidos.

ArE. 54 Quando o con tribiminte alegar interrnj)cão de ativ,i-
(ladc nmercantil, para baixa 011 transferência (lo estaheleciiiiento»1
será obrigatória a apresentação (te todos os livros (la escrita fiscal
á fiscaiização (te rendas.

Parágrafo único --- Afiscalização, depois (Te revisá-los e exi-
gir, 1)01' verba, o inipõsto a menor arrecadado, assini como as mul-
tas , d e f e r irá o pedido (Te baixa ou transferência (lo eslaheleciineii-
to, encerra udo os livros, e processará a baixa da ficha para i os-
cri ção

Art. '55	E' (te cinco (5) anos o p	prazo ara exibição obriga-
tónia, a Fiscalização de Rendas (10 Estado, (los livros fiscais, a
partir da (tala (lo encem-raniento dos livros ou da atividade.

Parágrafo único -- Nos casos (te cessação (la atividade niercan--
til, 1)01' liriiia individual, OU no caso previsto 110 § 1. 0 do art . 29,
serão observadas, quanto aos livros fiscais e (locuhl(entos (te com-
pra e venda, as normas (tie regulam, nas leis comerciais, a C011-14
servação dos livros (te escm'itumaçâo e (1(15 (lOcIlllielitos . relativos aos.i
negóciOS sociais

CAPITULO 1 1

1_la ((lllenhicacêo (/05 livros fiscais

A14. 56 --- Os livros da escrita fiscal só serão usados pelos (011-
tr- ibuintes, depois de regislraoos e visados pela reparticão cxatora
do ilomuic tio (lo contribuinte.

§ 1. -- O "registro" e "Visto" serão gratuitos.
§ 2.- ---- O "visto" cOlIstará (te têi'iiio (te abertura, feito medi-

ante exibição do lis- ro a ser encerrado.

Da esciilw'açâo dos livros fiscais

Art. 57 - Cada estabelecimento comercial ou industrial, seja
agência, sucursal, filial ou representante, terá escrituração separada,
observadas as exigências dêste Regulamento.

Art. 58 -- O prazo para escrituração de faturas, notas OU
quaisquer documentos de compra, ressalvada a hipótese do § 3.-,
é de dez (10) dias, contados da entrada da mercadoria ou produto
no estabelecimento do comprador.

§ 1 . 0	As faturas, notas, ou quaisquer docunuentos (le compra
serão lançados pelo valor total, sem qualquer deduão

§ 2.0 -- Do registro constará, além (lo valor dt compra, o no-
me, enderêço e inscrição do vendedor, seja êste contribuinte ou
não, espécie e qualidade da iiiercadoria, (lata (la compra e ilidicaÇã()
do documento respectivo.

§ 39 Quando o vendedor não fornecer documento relativo à
venda, a escrituração far-se-á imediatamente, anotando o compra-
doi- o nome, eu (lereço e inscrição do vendedor, espécie e quanti-
dade (te mercadoria, (lata C importância total da compra.

§ 4. - A escrituração do livro "Registro (Te Compras" será
iniciada com a declaração do estoque existente, devidamente inven-
tariado, e será encerrada

1 -- No fim de cada ano, por ocasião do balanço anual.
II - Sempre que o estabelecimento fôr transferido a terceiro.
Art. 59 -- Os lançamentos ('lo livro "Registro de Compras"

serão somados quinzenalmente, nos prazos seguintes
1 - Até o último dia (lo inês, o relativo à primeira quinzena.
II - -- Até o (lia 15 (lo 1i1s seguinte, o relativo à segunda quin-

zena.
Parágrafo único - Deduzido da soma o total das compras1 feitas ('0111 O iii) põsto pago, será, cru 	ao saldo, e logo abaixo

(lêle, inutilizado o sêlo devido, mios têrnios dos arEs. 8. e 9'
Art. 60 ---- As vendas -'i vista sei'ão escrituradas no livro "Re-

sistro (te Vendas à Vista", dia por dia, pela totalidade das operações
dessa natureza, constantes ou não, (te faturas OU notas de venda.

Parágrafo único - Devem sem' observadas as formas e o prazo
referidos nos artigos 30 e 31 e seus parágrafos e itens.

Ari. 61 --- As vendas a prazo serão escrituradas no livro "Re-
gistro (Te Duplicatas", ('0111 especificação de cada uma (las duplica-
tas ou tnipl icatas eniit i (las, com o número (Te ordem, (]ata e valor
<]as faturas origi miar as, rmommie e domicílio do comprador, (lata e ex-
pedi ção, (lo aceite, ou (lo protesto por falta (te aceite ou da devolu-
ção, anotamlo-se as prorrogações e demais circunstâncias necessás-
rias.

Parágrafo único -- Belativamuemite às operações não sujeitas ao
impôsto sõbm'e vendas e consignações, devemii sem' observadas as (lis-
posições constantes (los parágrafos 2.-' e 3.' do artigo 31 dêste Re-
gulainento

Art . 62 -- A escrituração (lo livro "Escrituração Cronológica
do Movimento (Te Estampilhas" obedecerá ao disposto nos pará-
grafos 2.° e 3.' do artigo 22.

Parágrafo único - -- - O saldo será escriturado tôda vez que se
fizer qualquer lançamento, obedecida a or(lenl cronológica (las aqui-
sições e emprêgos.
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Art. 63 - No livro "Registro de Mercadorias Transferidas"
serão lançados, (lia por dia, as entradas ou saídas dc mercadorias ou
produtos transferidos, com indicação da nota, faturas, guia de fis-
calização, procedência, destino, quantidade, espécie, marca, valor
atribuído à transferência, valor alcançado na venda.

§ i. Os lançamentos dêsse livro serão feitos operação a ope-
ração e somados quinzenalmente, devendo a estampilha correspon-
dente à soma ser inutilizada, logo abaixo dela, nos prazos estabele-
cidos nos itens 1 e II do § 1 . 0 (10 artigo 30.

§ 2. - A nota de venda a que se refere o item VII do art. 15
será anexada ao livro "Registro de Mercadorias Transferidas", e
o impôsto correspondente à diferença, se ocorrer, será arrecadado na
forma do disposto naquele itein.

§ 3• 1' - O "Registro de Mercadorias Transferidas" não poderá
ter a sua escrituração atrasada por mais de oito (8) dias, e estará
sujeito às mesmas exigências feitas relativamente aos demais livros
fiscais.

Art. 64 No livro "Registro de Consignações" far-se-ão os
lançamentos, escrituração e pagamento do impôsto sôbre os valores
da consignação e da venda respectiva, nos têrmos (lo art. 46 e seus
parágrafos, art. 47 e art. 48 e seus parágrafos.

CAPITULO IV

l)a "Guia de Fiscalização"

Art. 65 Os produtos e mercadorias deverão ser obrigatória-
mente acobertados por guias (te fiscalização, quando transportados
de uma localidade para outra.

§ 1. -	As guias de fiscalização, a que se refere êste artigo,
são de três rnodêlos:

1 --- O primeiro, destinado a acobertar mercadorias remetidas
para fora do Estado (niodêlo 12)

TI	O segundo, destinado a acobertar mercadorias remetidas
para localidades do Estado (niodêlo 13)

III -- - O terceiro, (te USO exclusivo ,to pFO(lutOr rural (fliO(têl() 14).
Art. 66 - - A guia de fiscalização será extraída, Ol)rigatôriaiiicnte,

eni três (3) vias, por decalque a carbono (1(11)10, para sereia assim
utilizadas:

1 --- A primeira (1. ' ) via, ou original, acompanhará o conheci-
mento ferroviário, fluvial, rodoviário ou aéreo, e passará, para os
efeitos fiscais, a ser parte integrante (lo conhecimento de despacho
e condição liberatória da mercadoria no destino, onde, se territó-
rio mineiro, ou de fiscalização mineira, será recolhida pelos agen-
tes do Fisco, junto à estação respectiva, para posterior verifir ação
no estabelecimento comprador.

II - - A segunda (2.') via deverá ser apresentada á estação (te
embarque, sendo posteriorinente recolhida pelos funcionários do De-
partamento Estadual de Estatística.

III --- A terceira e última via indesiacavel do caderno, depois de
passado o recibo ao contribuinte, será recolhida pelos auxiliares téc-
nicos de fiscalização.

Art. 67 -- No preenchimento da guia, devem ser satisfeitos todos
os (lados nela exigidos.

§ 1.1 - Em tôda guia (leve figurar o número (Ia inscrição do con-
tribuinte, número êsse que poderá ser lançado a mão ou por carimbo.
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2.' -- O contribuinte usará, exclusivaiiieii te, guia de caderno
registrado cai seu nome ou de seu eslabeleciinento, não podeiiao, 1)01'
isso, emprestar ou vender guia ;i responsabilizando-se o
cedente, em tal caso, pelo iiiipósto não arrecadado em virtude de ir-
regular acohcrtaiiiento, aléni (tu multa prevista.

3;' - Nenhunia einprêsa <te transporte aceitara guia mal, par-
cia! ou inexatamente preenchida.

Art. 68 - No destino, sámente se reconhecerão conto válidas as
guIaS (le fiscalização, de qualquer mtmo(lêlo, cujos versos (lelilolIstIa-
1 eni lei' 51(10, nas (leinais vias claraimmente indicados e seiii vícios, os
(lados: número de ordemim, (lata, nomes (lo remetente e do recebedor,
quantidade, pêso, valor da transação, assim conio o município ila se-
de (10 estabelecimento cmii prum or.

Art. 69--Cada guia corresponderá a 11111 (lespaclio ferroviário,
fluvial, rodoviário ou aéreo, salvo se se tratar (!C expedição (le di-
versas mlierca(Iorias, feita a imiti só destinatário, no mimesmimo itiomneiito,
caso emque a guia poderá ser tinia única, devendo em qualquer caso,
constar (lo conhecimento (lo despacho respectivo núiiiero (la guia
de fiscalização e, nesta, o (lo conheciiiieiilo.

§ 1." ---- A guia expedida pelo contribuinte deverá sei' aceita 1)01'
qualquer elnprêsa (le transporte, ainda que sediada esta ciii municí-
pio diverso do (te domicílio do expedidor.

2.° - - No caso de redespacho da mercadoria, a guia (le fisca-
lização será extraída ciii tantas vias quantas forem necessárias, (te-
vendo sei' aceita nas em prêsas (te transporte, ainda que proceda (te
estabelecimento situado em município diverso daqueie ciii que se
fará o l'e(lespacho.

Art. 70 - - Nas remessas para povoados, distritos e estações fer-
roviárias, deverá constar da guia a imi(licação (lêsses destinos, além
cio nome do iii liii i(íp iO da sede do estabelecimento ('01(1 pra(tor.

Art. 71 - - No verso da 30 via, dos modelos us. 12 e 13, (leve ser
feita (liscrimninação, à máquina, ou a lápis indelével, (Ias mercadorias
\'efl(tidaS ou consignadas, 1)01' espécie, qualidade, quantidade e pi eços,
podendo tal (1 iscriminação ser sut)sI itu í(l a por unia cópia da fatura co-
inei'cial, (Ia notanota (le venda ou da nota (le entrega, colada no verso da
guia.

Art. 72 - - Na procedência e no destino, ao sem' snl)nlel i(ta a guia
de fiscalização a exaimie e "visto", as auloli(l a(les fiscais ('obrarão os
tributos não arrecadados, ou suas diferenças, inclusiveive os que mci-
dii'eiii sôhi'e operações intei'imme(li ári as.

Art. 73 ---T ambém serão fornecidas guias de fiscalização nos se-
guintes casos, que se não sujeitam ao inipôsto

1 -- - Devolução (te mercadorias,
II -- -- Retôrno (le vasilhame vazio,
III - - Transporte de produtos, para fins de l)enefi('iaiilentc,
IV --- Despacho ou transporte de mudança, qti:mfl(f0 11,--Io iniporteifl

em venda, consignação ou transferência.
Parágrafo único - A obtenção da guia, miied laute informações

inexatas quanto ao destino a sei' (lado à imiercadoria, não eximirá O
beneficiário da ação fiscal competente, para haver o imposto devido,
acrescido (Ias penalidades aplicáveis.

1	'..	1• .
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TITULO IV

I)a fiscalização

CAPITULO 1

Dos encarregados da fiscalização

Art. 74 - - A fiscalização do inipôsto compete ao Departamento de
Fiscalização, por intermédio de seus funcionários.

Parágrafo único Mediante determinação (lo Secretário das Fi-
lianças, os funcionários (lis repartições arrecadadoras podeniser en-
carregados da fiscal i zaçao (lo liii j)ôsto, sem prejuízo (los serviços
daquelas.

CAPITULO II

Dos que estão sujeitos (i

Art. 75 --São obrigados aexibir os documentos e livros rela-
cionados com o iiiipôsto Sôl)re vendas -e consignações, a prestar as
informações solicitadas pelo Fisco e a facilitar a ação dos agentes
fiscais:

1 - Os contribuintes e todos os que tomarem parte nas opera-
ções sujeitas ao iml)ôslo.

11 - - Os serventuários de justiça.
JIT - Os fiincion ários públicos do Estado e dos municípios.
IV - -- As eliiprêSaS de transporte.
V - - Os bancos, as casas bancáriasas e qiieni quer que receba du-

plicatas ou iri 1)1 icatas para cobrança, caução, desconto, custódia, ou
apresentação a quem (leva assiná-las.
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! '(C]',,; 500,00), mas o funcionário que realizar as compras declarará,
ao prestar contas, (tomando e onde as efetuou.

§ 5." -- - Se se tratar de venda não sujeita ao )agau1(nto do imllpôs-
to, será essa circunstância declarada, 00111 indicação (10 (locuinen-
to comprovante da declaração, anotando o funcionário von feridor, tios
Casos (los itens 1 e II (lo alt. 10, o número (la ficha de isenção.

§ 6." - - As repartições referidas no § 1." exigirão, ao efetuai'
pagalnentos 0(1 aceitar prestações (te contas de a(lian tameti tos ou
de aplicacõcs (te rendas, que as faturas ou notas estejam acoulpa-
nh:ulas, das Pl'OvaS ac ilha mencionadas, ou seja cumprido o ((vIvI-
minado mios pará g rafos :interiores.

Os funcionários que meceheremii faturas 011 nota:;, acei-
tarem prestaçoes de contas, ou efetuarehil pagalneutos, 5dmi tutil-
prilmiento dasexigências constantes (los parágrafos anteriores, res-
ponderão l)e10 iiiipôsto não pago, sem J)mCjIhÍ/o (I€ outras I)eIlaIi(la(lt'5
eui que incorrerem por essas faltas.

CAPITULO IV

Das ('Xibi('O('S de livros

Art. 77 - - Entre os livros enia exibição ao Fisco é obrigatória
inclimemii-se 05 da escrita comiiem'cial, nos tém-moos da legislação federal.

§ 1 . 0 - - Os livros fiscais e os da (5(111( coiiieicid (lo estolhe-
lecituento uSo são passíveis de :q)reelmsao, salvo a hipótese (lo pará-
grafo seguinte; as faltas miêles verificadas serão totiioidas p01' tet'll10,

(S (lii escrita fiscal, flO pró p rio livro e a da escrita comercial, em
lôlba avulsa, iue será anexada -,'i tiolifivação.

§ 2." - - Far-se-á apreensão (los livros da escrita fiscal d( que
trata êste llegulanieiito, oltiando fôm illdispehisUVcl à (lt'f('5( (la F'azen-
da Estadual

1

CAPITULO III

Da prova (/0 pagamento do iiiipôsto

Art. 76 - - T 0(1(1 (011 Ilil)ilinle é obrigado :i ao Fisco,
quando solicitados, ((5 elcai eu los necessáliosaverificação (le que
são exatos os totais (Ias operações sobre as quais pagou o ililpôsto,
sob pena de ser suh)nleti(lo a regime especial, nos têrmnos do arligo
94 e seu parágrafo, sem prejuízo das multas aplicáveis.

§ 1. •- - Os contribuintes que realizareimi coma as repartições pú-
blicas ilo Estado e do Município, ou com os Serviços por êsles ex-
plorados, quaisquer operações sujeitas ao ilnpôsto, farão, ao solicita-
reni pagamuell to, acomil panha e as faturas 01i notas (1v prova de quita-
ção do tributo.

§ 2." --A prova mencionada no parágrafo anterior será feita:
- - Por macio (lv duplicata 011 nota, (0(11 O sêlo devido, regular-

incute inutilizado, quando o vendedor fôr contribuinte inscrito.
TI - - Por meio de conhecimento de pagamento do iinpôsto, por

verba, quando não se verificar a hipótese do iteni anterior.
§ 3." -- Quando, pelo regiflie :1 C411C est i ver sujeito, o contri-

buinte 1150 possa ('unipril' as exigências (10 § 2., fará a prova de
que trata o § 1.0, por meio de declaração autenticada. conten-
do a (lata do pagamento do imflpôsto e o 1110(10) por que o fêz.

§ 4° - A prova mencionada UOS parágrafos anteriores será
dispensada nas vendas mercantis ,'i vista até quinhentos cruzeiros

CAPI'l't"L() \'

Das ohiiojaees (/05 ('olI(prw/ores

Ari. 711 -- 1,'111 todos os casos eni que fôr obrigatória a e mis
-são (te duplicatas, faturas, notas (le vemida, imolas (lv entrega, ou as

notas (te que tratam o ai , [. 34 e o § 2. do art. :17, será O comprador,
se comerciante, 011 produtor, obrigado a exigir tais (locurllentos do
ven (ledor, coma - todos os requisitos legais ou regulanien lares.

§ 1." - - O comu pm'ador é ainda obrigado a conservar, duran te ciii-
co (5) anos, e a exibir à fiscalização de rendas, unia das vias das fa-
turas, notas de vendas ou de entrega, emitidas pelo vendedor.

§ 2." - O coiiipradom' que (leiXar de cumprir as obrigações que
lhe são impostas neste artigo e seu § 1,0, ou -aceita"aceitar (lupI iva tas e tri-
plicatas não sel;ol as, seladas insuficientemente, ou i i'regul ar!! emite,
bem tomo nota i mi coniplet a, incorrerá mias sanções fiscais previstas.

§ 30 --- Nos casos de transformação, incoi'poraçho, fusão, tis-
solucão de socie(l ade, serão observadas, quanto aos 1 ivros fiscal s e
ilootiiientos (te compra e venda, as iiormuias que regulam, 1125 leis
comnerciais, a conservação dos livros (lv escrittmi:ição e (los documen-
tos relativos aos negócios sociais.

Art. 79- -- Os comuerc i alIt(OS e imIl 1)01-1 ;olores de mluereadom'i:ls nas
tocalidades em que houver repartição arrecadadora, api'esentarão à
fiscalização de rendas, para "visto" e examue, ou, na falta (te fancio-
nário olesta, à repartição estadual arrecadadora, as "notas fiscais",

- •-- -	,. ..-i.. ° .-
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guias de fiscalização, conhecimentos ferroviários, rodov lários, flu
vi ais, marítimos ou aéreos, faturas e outros doctinientos que re(he-
i'eni (Diii OS pi'odiitos por via marítima, fluvial, terrestre ou aé 'eu,
antes (ia retirada ilos iiiesinos produtos das estações.

Parágrafo único -- As iiiercadorias (limeiras, quando remeti-
das para fora do Estado, serão liberadas no destino mediante "'. isto'
e exame da fiscalização de remias, s11bor(1 iii a(la aos l)eparlaiiien os da.
Fazenda de Minas, em São Paulo e no li io de Janeiro, e ao Dearta-
alento do Café no Rio) de Janeiro.

Ârt. 80 Entre os documentos e papeis, cuja exibição é obi'i-
gatóri a à fiscalização (te ren iias ilo Estado, i n ('lueiii-se os previstos
na legislação federal, na forma p01- ela estabelecida (decreto-lei fe-
deral número 7.404, de 22 de marro de 1945)

CAPíTU1,0 VI

Das obi'i,qaeões dos aceitantes. (IValislas e C/1JOSSOI(tes (te (lIiplir(1(aS'
e ti-iplicatos

Ari. 81 - - Os aceitantes, avalistas e endossantes (te (1111)11 c Las e'
triplicatas deverão exigir que as mesni as estejam regula riu cii e sela -
(Ias e com os selos inutilizados, segun (lo o estabelecido nêste Regula-
mento, sol) Pena de incorrerem nas penalidades conunailas para a in-
fração.

CAPITULO VII

Das obrigações elos oficiais (te pioteslos e ti(ulos

Are. 82 --- oficiais de protestos de títulos, quando haja falta,
insuficiência ou irregularidade de sêlo nas duplicatas ou triplicatas
que lhes forem apresentadas para protesto, darão, antes da devolu-
ção do título, aviso do fato à repartição fiscal competente, para que
seja autuado o infrator.

CAPITULO VIII

Das contas (te síndicos, liquido-/avios e inuenlavianle
ArE. 83 - - O inipôsto sôbre vendas e consignações , devido pela

alienação de bens nas falências, concord atas, na di ssoltição de ;ucie-
(Jades ou nos inventários, será arrecadado, por verba, no ai o. sob
a responsabilidade dos síndicos, liquidatários ou inventariantes.

Parágrafo único - Não sendo os produtos vendidos ciii Lilão,
o conhecimento será substituído por nina dccl aração do Fisco de-
que o ililpôsto foi i'eguiariiiente arrecadado por selos ou por verna até
final, tendo sido encerrados os livros fiscais,

CAPITULO IX

Das obrigacões dos Proprietários, bem como dos adnniiistruúo,-es,
gerentes e mais empregados de linhas e emprêsas de transporte

Art. 84 -- - Os proprietários, bem como os diretores, administrado-
res, gerentes e mais cnipregados nas linhas e emprêsas de ti au spor-
te que transportareiii niercaolorias ou produtos, não acobertados por-
guias (te fiscalização, emitidas Pelos vendedores, entregando, findo,
o contrato (te transporte, às repartições fiscais (te destino, as pi imei-

— 529 —

ias vias das mesmas e as segundas vias às repartições arrecadado-
ras la sede do estai)elceiiilento ven deitor Ou cciii etente, ficarão su-
jeitos ao pagamento do impôsto, sôbre o valor total das mercadorias
transportadas.

Art. 85 - A obrigação (Ias emprêsas (te transporte (artigo 75 e
it ciii IV) estende-see-se aos proprietários (te veículos, ciii geral, ('iii pie-
ctdos no transporte (te mercadorias ciii esira(has de rodageir, 1)01'

conta Pi'óPi'b( ou ole terceiros.
Art. 80 - Para a fiscalização) do iinpôsto, as eiiiprêsas de trans-

porte fornecerã ao o Fisco todos os eieiiientos que êstc solicita i , in-
cl icsi ve informações com plctas sôbre as vendas ole inei'cadoriac, efe-
nadas mediante transferência dc conheci meu los.

Art. 87 - ' Os diretores, administradores, gerentes e (leiliais ciii-
pi'ega(los (Ias linhas e ein h) rê5as dc transporte, l)ariio'iiicii'es ou não,
prestarão à fiscalização ole rendas todo o seu concurso a fiiii de facili -
tar ci inspeção (Ias nierccidoi'ias ciii despacho 0(1 já (lespa('lia(la,se11-
do as certidões (te que necessitarem fornecidas i uoiepen(Ien teiiicn te
de ront i'ihuicão.

Parágrafo único -- Quando, para sua ressalva, a adiiiinistração
das linhas de transporte o exigir, o funcionário) lavrará têrmo decici-
i'atório ole diligência -que houver efetuado.

ArE. 88 -- Os ilocuinentos fiscais que OS coiiier('ianies e os ploolti-
toi'es são obrigados a fornecer com os produtos vendidos ou remeti-
dos para beneficiamento, deverão acompanhá-los em podei- do con-
lii tor do veículo) 011 pessoa (IUC O transportar, para sereni ent i'egues
ao destinatário, tô(l as as vêzes que as mercadorias não se d es i nem
ci despacho pelas estradas de ferro e companhias de naveação, e
serão a p resentadas ciii trânsito à fiscalização de rendas, sempre que
exigidas.

1 . 0 - ' Nos casos ite grandes partidas ole iiierccidu'icis, ('ajo) trans-
porte seja feito ciii vários veículos, ou ciii diversas viagens, ao passar
o pi'inieiro pela estação) fiscal ou na primeira viageili, 05 iiocuneiitos
cxi gidos e necessários ao ac oi)crtci iiieu lo (Ias mercadorias ti'anspoita-
ilas serão eu t regues cio funcionário fiscal, que anotará, no verso (lo
documento, tôd as as quantid les que passarem, até atingir o total.

2.° - Quando ficai- provado) que o remetente das mel'ca(lorias
entregou os documentos fiscais ao transportador, recairá sôhi'e o
último a responsabilidade pelo seu extravio OU ll0 exibição ao fun-
cionc'irio fiscal.

Art. 89 - - Qii ando os transportadores ven d ereni 0(1 o'onsignarciniiui'cci(lorias (l tic transportarem, 1)01' ordem de seus proprietários ou
representantes, serão, para os efeitos fiscais, equiparados a consigna-
tários, e, como tais, estrão sujeitos às disposições consíamites oto's Cci-
l)íttitOs V olo Titulo 1, VII do Título II e 1 do Titulo 11 1.

Parágrafo único - A Iiiesmiia equiparação e as iiiesinas obriga-
ções es t abelecidas 110 parágrafo anterior aplicain-se aos transporta-
dores que ven (lei'ciii 011 consign aI'iiii, por conta própria, ou alheia,
ni ei'cadori as transportadas pelos mesmos.

\ rt. 9() - ' Além (Ia guia referida no artigo 84, nos transporics de
iiici'ca(toris de mais de um expedidor, será exigido um manifesto
de tôda carga, datado e assinado, indicando-se iiêle

1 -- Nome e enolerêço dos remetentes.
II ---- Nome e encicrêço (los consignatários.
III -- Localidade dos destinos,

e distritos,	
com indicação dos municipios

IV - Número ole volumes, especificação, pêso e valor das mer-
t cadorias.
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- Nome e cii (lerêço (lo tia ii s1iortidor.
VI - - Número do veículo.
VI E -- Declaraçõo do pagamento (10 i1111)ÔSIO sôbre ven las e

consignações.
Art. 91 - Dos proprietários de veículos de transporte de carga,

organizados, ou mio, ciii eniprêsa, estabelecidos fora (lo Estado, que
transportarem iiiercadorias no Estado, exigir-se-á uni manifestj. eiii
duplicata, (Ias mercadorias transportadas, corri as indicações refe-
ridas no artigo ali tenor.

1. lJuia Via do manifesto de que trata êste artigo secá entre-
grie 5 primeira repaitiçao fiscal do Estado por que l)aSsal o ti 0151)01-
tador; a outra via acompanhará a mercadoria trallsl)Ortada até final
destino, devendo ser apresen t ail a, sempre que exigida pela li sc iii-
zaçiio ; se atravessar o Estado, a repartição fiscal fronteriça recolhera
a via restante (lo nian ifesto.

2.°	A repartiçijo fiscal que re colhei- a via restante (lo niani-
festo a enviará irneiliatainente ao l)epanlainento de Fiscaliztc.lo.

O Iran sportiidores referidos nêste artigo, para trans-
portarem iiiei'cijdoiiris pala fora do Estado, deverão cuwprll o esta-
belech lo no artigo 88 e seus 1-1-,ágrafos e o disposto neste Cap itu lo.

Art. 92 - - As iiiei'cadoi'iiis em trônsito, sem a prova do pagaiiiciito
do inipôsto, 011 (lesacolupanlladaS dos necessários docuniento:, que

acobertem serão apreendidas, no todo ou c-parte, para satisfa-
çiio (lo (lél)itO tiscal, se 05 responsáVeis não se prontificarem a reco-
lhê-lo iiiiediatainente, iireeiiclieiido os modêlos prõpi'ios e piesLido
as (leclaraç(es (1[[(' lhes loi'eni exigidas.

CAPITULO X

1)os 01) rijoções (lOS bancos e ('05(1.5 l)olicaI'ios.

Ai-I. 93 - Os haii cos e casas ban ('árias exigirão o pagam cii lo (10
respectivo sêlo, ao receberem, para cobrança, desconto, caução, custó-
dia ou apresentação a quem (leva assiná-las, (lupJicatas e tniplicaas,
seladas iii suficien	ute o	i rregularuiente.

Parágrafo único --Ame sina exigência se aplica cru i'ela'ao a
quantos i'eceliaiii duplicatas e Iriplicalas a qualquer título.

'I'Í'l'UL() \'

Do i'ejinie especial

CAP1TIJL() 1

Dos casos de ilJipOSi('õO (te I'e!jinie especial

Au. 94 --- 'l'o(lo contribuinte que se recusar a fornecei ao Fisco
os elementos necessários 5 verificação (le que são exatos os totais
das suas vendas ou ('oulsignações, ou fornecer elementos insufic: e ntes
para urna perfeita fiscalização, será obrigado, pelo tempo que o Depar-
tamento de Fiscalização (leterm i n ar, a observar regime especial, (le
conformidade com o disposto nos artigos 95 a 104, sem 1)l'ejLil.0 (Ia
aplicação da multa cabível na espécie.

Parágrafo único - Se, apesar (te submetido a um dos reiines
especiais adiante indicados, continuar o contribuinte a prejudicar o
Fisco, ou criar embaraços à ação fiscal, poderá o Secretário (LIS Fi-
nanças determinar a adoção (te outro sistema de contrôle, a que se
submeterá o mesmo contribuinte.
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A1'rruLO 1 J

Do regime especial imas vendas à vista

SECÇÃO 1

Das notas

Art. 95 -	N as vendas 5 vista a consumidor, desde que se 'e-
'.rifique uma (Ias lii poteses previstas 110 irt. 94, o veil(le(lor sei'a
-obrigado, nos térimios da intimação que receber, de acir(lo (0111 O
artigo 104 e seus parúgrafos, a fornecer ao coinprailor notas de ven-
da, (leVi(lallleiite autenticadas na fornia do artigo 101, nas quais de-
clarará o total (Ia operação e a sua data, podendo o Departaiiientc'
de Fiscalização exigir, além (lestas precatições, a espec i t'Icaçã() dos
artigos vendidos e o preço de cada tmmmi

1. ---Das notas referidas neste artigo, seriadas ou não, e en-
feixadas emblocos, constarão, impressas ou por carimbo, indica-
ções de Stiri via e número (te or(leni, nome do vendedor, cii (lerêço
e numero (le inscrição, observado o disposto no § 10 (lo artigo 16

2. As notas serão extraídas Clii duas vias, no iii í n i 1110,
SCfl(1O uma delas entregue obrigatúriarnente ao comprador, para uti-liza-1,1 

(OfliO lhe convier, e otiti'íi, extraída a carbono, que ficará
prêsa ao bloco e será conservada pelo vendedor, pelo menos até ser
feita a descarga a que se refere o artigo 100.

Art . 96 --- As notas referidas no artigo anterior poderão ser
substituídas por outras, lauihéui autenticadas, na forma (lo artigo
101, coni uma única via, as quais trarão a ml nortõncia iin pressa,
dispen sa las a (liScrinlinação dos pro(lntos vendidos e a data (ia ope-
ração.

§ 1.'- -- Os nomes (lo estabelecimento e do vendedor, bem corno
-o enderêço e número de inscrição, poderão ser indicados por ca-
rimbo.	 -

§ 2.'	Essas notas serão também numeradas seguidamente
dentro de cada série indicada pela importôncia.

§ 3° -- As notas só serão destacadas mios seus blocos no ato
da entrega ao comprador, considerando-se usadas as que estiverem
sôltas e constituindo o aproveitamento (lestas sonegação (lo ilfl1)ôStO.

Ari 97	Os blocos (te notas ciii liso ficarão 5 vista (10 P11-

SEC ÇÃO 1 1

Das máquinas lC(Jisli'adorOS e dos cadernos

98 - Desde que o comprador esteja presente, será o ven-
licito a regime especial, dispensado da obrigação referida

95, se preferir lançar a importância da operação em ca-
)ti usar máquinas registradoras, com bobinas, fazendo tais

no ato (Ia venda e à vista (10 público..-
igrafo único - Os cadernos e as bobinas das máquinas serão
idas, na forma do artigo 101, e numerados seguidamente,

aquêles o nome do contribuinte, en(lerêço e número de
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SECÇÃo 1 1 1

Do registro de vendas mensais

99 As vendas referidas no item IVIV do art. 29, quando)
efetuadas por estabelecimento sujeito a regime especiel, serão dia-
riamente anotadas em livro que se denominará " Registro de Vendas
Mensais".

§ 1. -- 1ste livro, que obedecerá ao tipo "Contas Correntes",
será autenticado na forma (lo art. 101, nêle devendo figurar o nome
e ciideiêço (lo coiLipra(lol, allotacii() (Ias vendas por ordem cronoló-
gica, com designação da mercadoria vendida, quantidade e preço,
somas mensais, pagalmieli tos feitos e suas datas, o número das (iii-
l)IiCatas (ItIe foierii ejiiitiilas mia forma do parágrafo seguinte.

§ 2.' - Tratando-se tias vendas previstas neste artigo e supe-
riores a trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), desde que o pagamento
não se efe E ue tio prazo (te trinta (30) (lias, será emitida duplicata,
cUJO número se lançará, não So no "Registro de Duplicatas", mas
taiiiheiii no "flegisti'o de Vendas Mensais"

SECÇÃO IV

Da auleii/icwiio, carga ou descarga de jiolas, cadernos e bobinas

Ari. 100 Nos reginles especiais previstos nos artigos 95 a.
104, as notas, cadernos, bobinas (bis máquinas OU O que fôi' desti-
nado ao regi sE co (la operação, serão carregados e descarregados em
livro especial ileiiommiinado "Registro de Notas" (modêlo 15), sendc
o1ii'iga1àriziiieii te conservados no estabelecimento pelo contribuinte
até o lilomileilio (Ia descarga . As cargas precederão o seu uso e as
descargas far-se-ão à medida que forem usados, mas sempre por fun-
cionário fiscal

Parágrafo únko -- - O contribuinte poderá destacar, diàriamemi-
te, a parte usada da bobina, desde que a conserve até o moniento
da descarga referida neste artigo,

Art . 101 Os ])tocos de notas, cadernos, bobinas, "Registro (te
Vendas Mensais", ou o que fór destinado ao registro da operação,
antes (te usa(IUS, serão \'iSa(lOs pelo funcionário competente (Ia Fis-
calização ile Ecu (las.

Parágrafo UIli(() -- Efli (aSOS especiais, por determinação do
Depai'tammien to ile Fiscalização, serao préviamente visadas tôdas as
notas de cada bloco ou fôlha de cadem'nos

Art. 102 - No livro "Escrituração Cronológica do Movimento
(le Estampilhas" será declarado, pelos agentes fiscais, qual o siste-
ma especial (te anotação adotado 110 estabelecimento

CAPITLTLO 1 1 1

Do regime especial nas vendas a prazo

Art. 103 ---- Nas vendas a prazo e nas vendas a comerciantes,
ainda que à vista, quando o vendedor estiver sujeito a regime espe
cial, será obrigado a submeter ao "visto" do Fisco, antes de usadas,
tôdas as notas de entrega e notas ou faturas de vendas, as quais
obedecerão às exigências dos artigos 95 e 96 e seus parágrafos, e
terão os destinos ali indicados.
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CAPITULO IV

1)o processo (te imposição do regime especial

Art. 104 - Quando um funcionário fiscal verificar a ocorrên-
cia de uma das hipóteses do artigo 94, representará ao I)epartamen
to de Fiscalização sôbre a necessidade da imposição do regime es-
pecial.

§ 1.' - Verificada a procedência (Ia representação, o superin
tendente do Departamento de Fiscalização expedirá intimação ao
contribuinte para que observe o regime especial, dentro de um
prazo que será fixado entre os limites de três (3) a trinta (30) (lias.

§ 2.1 —. Se o contribuinte não (ler recibo da intimação referi-
da no parágrafo anterior, será ela publicada no "Minas Gerais".

§ 3.' - O contribuinte que iião cumprir a intimação no prazo
fixado, ou deixai' tte observá-la rigorosamente, incorrerá nas penas
previstas neste Regulamnemito.

TITULO V 1

Das sanções fiscais

CAPITULO 1
Das penas

Art. 105 -- Nas infrações (lêste Regulamento, além da apreen-
são da coisa, a plicar-se-ão as seguintes mriultas

1	Fixa e variável;
E - Revalidação.
Ai-[. 106 - Ficará sujeito à multa (te vinte cruzeiros (Cr$

20,00) a mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) aquêle que:
1 --- Subtrair à ação fiscal atos ou contratos sôbre que incida

ililpósto
II - -- Praticar atos de comércio, indústria ou outra atividadc

sujeita a impôsto sem ter feito a prévia comunicação à exatoria
competente, bem como o que deixar de comunicar, anualmente, a
continuação do exercício de sua atividade comercial, ou, no correr
do exercício, transferência de local e modificações de firma que se
verifiquem.

III	Falsificar ou adulterar conhecimento, guias ou outro qual-
quer documento necessário à Fiscalização.

IV - Obstar, por qualquer modo, a verificação do pêso, (lua
lidade ou quantidade dos produtos sujeitos ao impôsto.

V - Iludir ou tentar iludir o Fisco, em proveito próprio ou de
outrem, com falsas declarações, ou quaisquer informações tendentes
a evitar a cobrança do imnpôsto, ou reduzir-lhe a importância,

VI	Não apresentai' ao "visto" da autoridade fiscal o conhe-
cimento comprobatório do pagamento de impostos.

VII - Não exibir à autoridade fiscal, para o conipetents exa-
il1(' e "visto", os livros, documentos e papéis exigidos, não só neste
Regulamento, mas também pelo Decreto-lei federal número 7.404, de
22 de março de 1945.

Ar[. 107 - Ficarão sujeitos à multa de vinte cruzeiros (Cr
20,00) a cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) os contribuintes que nà
mantenham ou não escriturem o livro "Registro de Compras".

'c
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1." -- A falta ou infiel escrituração de compras sujeitará o
contribuinte à mesma penalidade, pela forma seguinte

1 - Falta ou infiel escrituração de cada compra, até o valor
de Cr$ 5.000,00, multa de Cr 50,00.

11 - De —ais de Cr 5. 000,00, até Cr 10.000,00, multa de Cr$
200,00.

III --- De niais de Cr 10.000,00 até Cr$ 20.000,00, multa de Cr$
400,00.

IV	De mais de Cr 20.000,00, até Cr 50. 000,00, multa de
Cr$ 1.000,00.

V -- De mais de Cr 50.000,00 até Cr 100-000,000, multa deCr$ 2.000,00.
VI ---- De mais de Cr. 100.000,00, até Cr 20() .000,00, multa de

Cl	4.000,00.
VI I	De mais de Cr 20() .000,00, multa de Cr 5.000,00.

2. --- A escrituração ( Ias compras feitas fora (los Prazos es-
tabelecidos no artigo 58 e seu parágrafo 3. 1 bem como feita sem
discriminação (Ia respectiva (lata, valor, espécie e quantidade (Ia
rnerca(loria, além do nome e enderêço do vendedor, importará na
aplicação (la penalidade de que trata êste artigo, graduada segundo
o disposto no parágrafo anterior.

Art . 108 -- Pagará o impôsto agravado de outro tanto de sua
mi J)Ortãncia

1 ---- Aquêle que fôr surpreendido em sonegacão de bens móveis,
como mercadorias e animais, não só quanto á quantidade numérica,.
COmO quanto ao )êso e qualidade.

II Nos casos cm que se verificar, nos livros
selageni, selageni insuficiente ou inutilização dõs
prazos estabelecidos neste' Flegui lanien lo, bem como
gistro infiel das operações tributáveis

109 ----- ?'o caso (te se recusar o infrator
a pagai' os impostos e multas ;i estiver suieio,
a COISa, objeto (lo ato (te co lil e l cio OU initústi'ia

Parágrafo único --- 't'uiihéiii Serão apreendidos
de natureza fiscal.

Art. 110 ---- A aplicação (ias penas previstas nos artigos 106,
107 e 109 não excluirá a açã Pno	eal coiiipeteiite e a obrigação (lo
recolllilnento tio ilil pôsto

TÍTULO .V 1 1

1)0 (((:1(0 fisco!

CAPITULO 1

I)u notificaCrio, do (1(110 e (/0 fJllla 1/e reeolIunleJ( lo

Art. 111	Verificada ( i tlillqulCF iiifracão a	dispositivo dêste
Regulaiuicnlo, ser	 oá expedida a infrator uma notificação (modêlo 16).

1." --- Será dispensada a lavratUra da notificação, se o coii-
Irihuinle, na forma ilo parágralo seguinte, efetuado mediatamente
O pagamento. assinar tcriiiii de desistência (te SPU direito a recurso
e prestar, por escrito, tôdas as informações exigidas pea fiscali--

zação.

- -.
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2.- --Se o infrator se prontificar a recolher () impôsto de--
vido e a multa aplicável á espécie, sem aquelaaquela ilesistência, a auto-
ridade fiscal fará a arrecadação, ou expedirá uma "guia (te recolhi-
inen lo' 1 niodêlo 17), se fôr o caso, para pagamento, no prazo (tc
cinco t5) (lias, e, se efetuado aquêle, promoverá o arqelivainelltO
conveniente (Ia notificação.

3.' --- Para apresentar reclamação, o n otificadoficado terá vinte
20) (lia,, dc prazo, contados da data (10 recehiineii to ela notifica

(:50
Ar[ . 112 ----- A notificação de que trata o artigo anterior será

exti'aiilii em quatro (3) vias, por decalque a carbono, devendo ser
assinada, quando possível, por (luas testemunhas, e consignar a re-
cusa do contribuintelute que não •a queira assina!'. A falta de teste-
imiiiii luas não prejudicará a notificação nos seus efeitos.

1.- - - As incorreções ou oinissoes (la notificação não acarre-
tarão a sua 11 ciii (lade, se da mesma constarem os elementos suficien-
tes pala valer (01110 prova (la ilifraç i-to e detei'iniiiai' qual o infrator.

2.' -- - Se (los exaiiics posteriores à lavratura (1)1 notificação,
011 1)01' qualquer (1 iligên cia no eu rso da ação, se verificar outra falta, -
alciu da inicial, lavrar-se-á outra notificação qe a consigne.

:m.- -	V\5 notificações poderão 	 ousei- inteir ou parcialmente
ti lografadas, ouai uda im pessas em relação às palavras a elas

(0111111)5, devendo nesse caso OS claros serem preenchidos a mão Ou
a umiáquina e is linhas ciii branco i miulilizadas 1)01' qtm as lavrar.

Art . 113 - - As notificações lavradas no local (Ia verificação
ainda que aí residaiii eis infratores, serão seihnuetidasàassinatur'1
(los iiiesiiiOs 011 (te seus representantes, e, na falta dêstes, (te pessoas
luesentes ai) ato, não ilmmplican(lo a assinatura, que poderá ser lan-
çada sob protesto, ('0111 coiifissiio da falta arguida, salvo se o fizerem
expressalliemlte, nem a recusa cio sela agravação.

Ar!. 114 -	Expedida a notificação, entregar-se-á a 1.' via ao
notificado ou ao seu representante, a 2.' ii coletoria (Ia residência
(01 (lo (l)lIlitílio (lo notificado. devendo a 3. via ser remetida ao
Serviço (te Impôsto sôl)re Vendas e Consignações e a 4.1 to Depar-
tuaeuito ilc l'iscali'i.ação

115 --- Quaisquer (lo(CiIlieultOs al)reen(t l(tos 011 junta(lOs à
notificação poderão sei- restituídos, mediante requerimento do in-
teressado, quauiuo lISO iliais necessários.

Art. 110--N enliumna iiotifi'ição será arqtliVad1, indepen(1e11-
tenuclite de despacho feiiidammieiilado, exarado lia própria notificação,
011 processo. pelo Chefe do Serviço de Iinpôsto sôbre Vendas e Con-
sign ações, q ele rareqo erimeu lo do interessado, revestido (Ias for--
lual!dades legais, ([11cm ile ofício, quando provas posteriores evidemm-
ciarelul a iiuupi'oeeulência da imuipuutaçiio 011 nulidade do (locumento,
()l(servO(lo o (ti.sj)osto 110 ali. 10 (lo Decreto-lei número 1.618, de 16
dc janei1 .o de 1946.

Art . 117 Quando :1 notificação fór lavrada na presença (te)
notificado ou de semi m'epmeseolanle, ou quando aquêle 011 êste se
uicga raassiná-la ou recebê-la, será reimietola por carta registrada,
Cliii) m'ceiho postal ''A. II.''.

1.' Ocorrendo a hipótese (lêste artigo, o prazo (le 20 dias,
eoa apreseiitação (te (lcfes', será ((fllt1ido a partir da (lata (10 rece-

bi incuto do aviso postal
2. --- - Quando o notificado se negar a assinam - a notificação,

ou quando não fir possivel a remessa de (UIC trata o parágrafo au-

fiscais, falta (te
selos fora dos

(105 casos (te 1C--

1150 estaheieeido
será apreendida

OS iloctinientos
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tenor, o Serviço (lo Iinpôsto sôI)re Vencias e Consignações convidara
o infrator, em publicação no "Minas Gerais", dando-lhe o prazo de
vinte (20) dias para recolher o débito notificado, ou, Sol) pena de
revélia, a apresentar sua defesa

Art. 118 Esgotados os prazos legais, com a apresentação
de defesa, ou sem a mesma, será o processo instruído com a 2. via
da notificação, informado pelo funcionário notificante e remetido
ao Serviço cio Inipôsto sôl)re Vendas e Consignações, para os devi
(105 fins.

§ 1.0	Se apresentada defesa em tempo hábil e julgada insub-
sistente pelo Serviço do Impôsto sôbre Vendas e Consignações, êste
abrira ao notificado para que interponha recurso ao Conselho
de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, nos têrmos e condi
ções do Decreto-lei número 1.618, (te 8 de janeiro de 1946.

§ 2. - Na hipótese do parágrafo anterior, só se fará o coca-
.mmnhamento do recurso à 2. instância, se ficar provado que no
prazo aberto foi cumprida a exigência 10 artigo 15 e seus pará
grafos, do citado Decreto-lei.

§ 3. - Esgotado o prazo para apresentação de defesa, e não
ocorrendo esta, nem o pagamento do "quantum" notificado, será o
débito decorrente da notificação imediatamente inscrito para exc.
cução.

Art. 119 - As defesas serão dirigidas ao Serviço de liupôsto
Sôbre Vendas e Consignações e os recursos ao Conselho de Contri-
buintes do Estado de Minas Gerais, devendo, tanto aquelas como
êstes, ser remetidos diretamente à Secretaria das Finanças.

Parágrafo único --- As defesas e os recursos podem ser entre-
gues, contra recibo, às repartições arrecadadoras locais, para o en-
caminhamento à Secretaria das Finanças.

CAP!TEJLO 1 1

Da apreensão C (/0 (luto respectivo

Art. 120 A apreensão (los livros, objetos e mercadorias, de
que tratam o parágrafo 4•1 do artigo 32, parágrafo 2.° do art. 77,
art. 92 e o art. 109 e seu parágrafo, far-se-á mediante lavratura de
"mito de infração, apreensão e depósito" (imiodêlo 18)

§ 1. - Independentemente do pagamento do impôsto e mnu11
e ainda que haja interposição de recurso administrativo, as nler(a-
(lonas poderão ser liberadas, desde que seja feito depósito do
quantum" exigido, ou Prestada fiança idônea.

§ 2.° - Não sendo pago o impôsto e a multa, bem como pres-
tadas por escrito, tôdas as informações exigidas pela fiscalização no
prazo de vinte e quatro (24) horas, a autoridade fiscal tomará as
necessárias providências, a fini de que se possa iniciar o procedi
mnento judicial.

Art. 121 -- Na apreensão, lavrará o funcionário fiscal o res-
pectivo auto em (luas vias.

§ 1. - A primeira via do auto será çntregue à coletoria da
localidade em que foi feita a apreensão, ficando a segunda via
com o autuado.

§ 2. As disposições constantes dos parágrafos 1.0 e 3Q (Id)
art. 112 se aplicam ao "auto de infração, apreensão e dcpósito".
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Ai-!. 122 -- E' comnpeteiite para fazer apreensão e conseqüente
depósito qualquer funcionário fiscal, que poderá invocar o auxílio
(la autoridade policial, se sofrer ou recear Oposição do infrator.

Ar!. 123 - -- As mercadorias apreendidas ficarão sob a respon-
sabilidade (te uni depositário, que poderá sem funcionário público
OU qiialqtier outra Pessoa idônea.

TITULO V 1 1 1

Disposições especiais

Ar!. 124 -----Cinco dias antes, no nhínimno, de se esgotarem os
livros referidos neste Regulamento e sujeitos ao visto prévio (lo
Fisco, na vigência do regime especial, as notas, cadernos, bobinas
ou o que fôr destinado à anotaçíio (ias Veli(las, os contribuintes se
coniunicarjjo com as repartições arrecadadoras competentes, a fim
de que por intermédio dessas repartições seja providenciada a re-
ulanização do material, ou determinada a maneira pela qual o pro-

pmietário contribuinte providenciará
Parágrafo único - - De tôda comunicação (modêlo n. 9 19), dar-

se-á recibo ao contribuinte, assim como instruções, por escrito, da.
Providências ( I OC deverá tomar.

Art. 125 - --- Os contribuintes do impôsto sôbre vendas e con-
signações, salvo os contribuintes não cornerciami tcs, são obrigados
a apresentar, para fins fiscais, anualmente e por escrito, até o dia
31 de janeiro, às repartições arrecadadoras (te seu município, ia
formações de acôrdo com o questionário organizado pelo Departa-
niento de Fiscalização (niodêlo 20)

Art . 126 --- l:ste Regulamento entrará em vigor na (lata de suapublicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria das Finanças, em Belo Horizonte, aos 24 de marçode 1948.
O Secretário (Ias Finanças, José (Id' Afaga//mães I'iimlo

DECRETO N.° 2.649, I)F 29 DE MARCO DE 1948

Aprova o Ji'eqiineil/o miei-no (/0 Coisa Ecoizdll,jc (- (/0 EsI(Ido
de Minas Gerais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da :itriliuiçíío
,que lhe confere o art. 33 da lei n.° 46, (te 18 de dezembro (te 1947,
resolve aprovar o Regimento Interno da Caixa Econômica do Estado
de Minas Gerais, que a êste acompanha, assinado pelo Secretário das
Finanças, que assim o entenda e faça executar.

Palácio da Liberdade, cmii Belo Horizonte, aos 29 de março de
1948.

MILTON SOARES CMPOS
José de Magalhães Pinto
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REGIMEVT() iNTERNo 111 CAIXA ECONôMiCA DO EST.ti)0 DE
MINAS (/1? liS A OH SI REFERE () DECRETO v 2.649, 1)1

29 1)E MARÇO DE 1948

CAPITULO 1

Da oijanizsiçõo, [ias e juiisdieío do Caixa Económica

Art. 1. A Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, cria-
da pela lei ti." 210, de 29 de setembro de 1896, e reorganizada pela
lei 11.0 46, (te 18 (te dezembro de 1947, tem personalidade jurd ca,
fôro e Sede na Capital (10 Estado.

Art. 2.° No contexto dêste Regimento, as palavras Caixa Eco-
nômica e Diretoria designam, respectivamente, a Caixa Econômica
cio Estado de Minas Gerais e sua Diretoria.

Ar[. 3. ` •---A Caixa Econômica tem por fim
a) recebei' cai depósito, sob a responsabilidade do Govêrno ilo

Estado, as economias popiilares ou reservas (te capitais;
10 realizar eniprésliiiios ao Estado e aos Municípios;
(-) efetuai' eiiipi'éstiiiios sob penhor de jóias, pedras precoss,

flietaiS ou coisas;
(1)  conceder ciii pi'ést unos i'is sociedades de Cofl struçõo ite ca-

sas operárias, às sociedades cooperativas de !)i'odLIÇãO, aos sindica-
tos ug rícolas e aos lavradores, sob penhor da colheita;

e) con ceder einpi'ésliiiios Mediante cauçao de títulos (ia Dívi-
(Ia Pública Federal, Estadual OU Municipal e outros t ít ulos (te ciii pré-
sas de comprovada idonei ilade

f) conceder empréstimos hipotecários;
g) proporcionar aos funcionários do Estado, dos Municípios e

d:i Caixa EcOiiôii1ici, empréstimos Cii) (lii) hei i'o, (levidanien te ga-
rantidos;

li) operar com desconto e c'obi'ança (te "coupons" (te juros (te
títulos da Un ióo, do Estado e das Prefeituras.

Parágrafo ún i co 'Mediante proposta de sua Diretoria e p 'o-
vação do Secretário das Finanças, podci'á a Caixa ter outros fi,:s de-
manifesta utilidade.

Art . 4.	A Caixa só poderá operar (teatro (ia jurisdição rsta-
duud a que pci teiice.

1)a ,l(lflUIiiXll'acüO da Cairo Ecoiióinico

CAPII'IJL() II

Da DUCIOFiU

SECÇO 1

	

E
.\rt. 5.'--À Diretoria da Caixa Econômica compete
i) organizar, (ungir e fiscalizar os serviços e negócios do esta-

belecim cii to:
h) resolver sôlire o patniniôn iO, a formação e a a pt icaçãO dos

fundos (te resei'va
e) pi'opoi'',o Secretário das Finanças modificações (lo Re-

niento interno;
d) ati'itnii' a lireçao das carteiras aos seus membros;
e) ('miar ou suprimiu r agências

f) criar ou extinguir cargos com a aprovacão do Secretário
das Finanças;

g) autorizar ,i ou alienação de bens imóveis, renun-
ciar a quaisquer direitos da Caixa Econômica ou transigir sôbre êles,
com audiência previa do Secretário das Finanças;

li) fixar diárias e conceder abonos, gratificações e percenta-
gens aos funcionários e empregados da Caixa Econômica;

i) conceder férias e licenças aos seus nienibros;
j) arbitrar fiança para os exatores (Ia Caixa Econômica;
k) aceitai' ou recusar doações ou legados;
1) fixar ou rflO(lificar horário para o expedient da Caixa Eco-

nômica;
m) aprovar os orçamentos da Caixa Econôuii(-i;
n) aprovar as contas dos responsáveis pelos serviços da Caixa

Econômica;
o) aprovar os balanços semestrais da Caixa Econômica;
p) designar os flancos com os quais aCaixa Econômica deverá

mau ter transações, respeitadas as prescrições legais;
(J) adotar o sistema ou método (te contabilidade mais conve-

niente aos serviços da Caixa Econômica;
r) ni:ircau (lia e hora para as suas rua iões ordinárias.
Ai-I. 6.' - As deliberações da Diretoria serão tomadas 1)01' maio-

ria (te votos e constarão de ata lavrada pelo Secretário.
Art. 70 - A Diretoria se reunirá, ordinàriuunente, unia vez por

semana, em (lia útil que para isso fôu' fixado, e, extraordinãriamnen-
te, sempre que julgar necessário, no interêsse dos serviços, cabendo
a iniciativa da coa vocação a qualquer de seus membros.

SECO li

Do Presidente

Art. 8.' -- -- Compete ao Presidente da Caixa Econômica:
a) nomear, promover, aposentar, pôr em disponibilidade e de-

mitir os funcionários da Caixa Econômica, mediante aprovação do
Sec ret :'inio (laS Finanças, e aplicar-lhes penas discipl in ares,  bem
como conceder licença, na conformidade do estabelecido nêste Regi-
alento;

b) contratar extranumeránios para os serviços da Caixa, lute-
diante aprova( ' ao cio Secretário (ias Finanças;

e) nomnei' as comissões examinadoras para os concursos e de-
cidir sôbre a aprovação e a classificação tios candidatos

d) executar ou fazer executar as deliberações da Diretoria,
quando esta não atribuir a outro (te seus lneml)ros êsse encargo;

e) assinar o expediente relativo aos atos de sua competência;
f) representar ,i 	Econômica nas suas relações externas,

inclusive ciii juízo
g) ampliar, modificar ou restringir as atribuições dos funcioná-

rios ou empregados;
li) expedir instruções relativas ao serviço da Caixa;
i) designar o substituto do Diretor;
j) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
k) (onmar quaisquer providências de caráter urgente, levando-

as depois ao conhecimento (ia Diretoria.
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SEÇÃO III

Do Vice-Prc si(Iefl te

Ari. 9.° - Cabe ao Vice-Presidente exerce!' as funções do Presi-
dente na sua ausência e impedimentos eventuais, ficando a substitui-
ção (laquêle a cargo do Diretor.

Art. 10 - - A substituição do Diretor se fará sempre por um lun-
ción ário designado pelo Presidente.

SEÇÃO IV

])as atribuições colonas aos membros (1(1 I)irelo,'ia

Art. 11 - - O Presidente, o Vice-Presidente e o Diretor terão a
seu cargo a direção de unia carteira, cabendo-lhes superintender os
respectivos serviços e organizá-los.

Art. 12	Cumpre a cada membro da Diretoria, na parte relati-
va à direção das carteiras:

a) despachar o expediente de sua competência;
h) observar e fazer abservar, rIO âflhI)ito (le suas atribuições,

êste Regimento e a legislação aplicável h Caixa Econômica;
e) relatar, em sessão da Diretoria, proferindo voto, os proces-

sos a seu cargo;
d) tomar providências de caráter urgente, relacionadas com

os assuntos de sua carteira, levando-as ao conhecimento da Direto-
ria, na sua primeira sessão;

e) distribuir serviços aos funcionários da carteira;
f) apresentar à Diretoria, semestralmente, relatórios dos ser-

viços afetos i sua carteira.

CAPÍTULO III
))os Carteiros

Art. 13	A Caixa Económica ia au terá as três seguintes car-
[eiras

De Depósitos
Bancária
Hipotecária.	

SEÇÃO 1

Da Carteira de Depósitos
Art. 14 -- Correrão por essa carteira os seguintes serviços e Ope- H

rações:
a) Depósitos POI)UlaI'('s e a prazo fixo;
b) transferência de depósitos;
e) fomento a hábitos de economia de menores;
(1) depósitos especiais para educação de menores.
Art. 15 -	Sempre que necessário, poderão sei' criadas flOVIS

designações para os depósitos, por deliberação da Diretoria.
Art. 16 - Os juros sôhi'e os depósitos serão fixados, periódica-

mente, pela Diretoria, tendo-se em vista as condições do mercado.
Art. 17 - - Não vencerão juros:
a) as contas "Populares", as de fomento a hábitos de econo-

mia de menores e as especiais para educação de menores, quando
forem liquidadas antes de decorridos 30 dias da data de sua abertura;
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b) as contas a prazo fixo, depois (1 e decorrido o períod o de
contrato.

Art. IS - Os depósitos iiimniiiios periiiiti(los para abertura de
contas serão fixados pela Diretoria.

Art, 19 Para os depósitos iniciais, serão exigidas propostas
assinadas pelo depositant e ou seu representante legal, nas quais- se
mencionem a idade, a profissão, a naturalidade, O estado civil e a
iesi'lênci a (lo titulam' da conta.

Art. 20 -- No ato de abertura (Ia conta será colhida, em ficha
pi'o))i'ia, a assinatura (lO titular ou a sua itiipi'essãi digital, se fôr
analfabeto.

Art. 21 --- Cada depositante receberá caderneta nominativa, de-
vidamente legalizada, na ([tial será feita a escri 1 Ui'açãO, CIII ordem
cronológica, dos depósitos, das retiradas e dos juros que se forem
vencendo.

1. - - A caderneta é intransferível, a 11,-to sei' por sucessão»
nos têrilios (ti legislação em vigor, Podendo, porém, sem' caucionada
para garantia (te fianças, contratos oii obrigações legalmente con-
traídas.

2.° No caso (te extravio da ('a(ICI'neta, l)O(t1'i't sem' forneci-
da outra, mediante requerimento à Caixa Econômii ica, assinadoado pelo
possuidor 01! 1)01' representante legal.

3,9 - Quando totalmente escriturada e ainda em movimento,
caderneta será substituída, com a consignação do saldo da anterior.

§ 40	- Se ocorrer o falecimento (1(1 titulam' (Ia conta, a caoiei ne-
ta será liquidada mcdl au te a apresentação de (locuinen los legais.

Art. 22 - A pedido dos interessados, poderão os depósitos ser
transferidos de um Departamento para outro.

Art. 23 -- - \s retiradas (te depósitos Só poderão sei' feitas pelo
próprio possuidor da conta ou 1)01' quem legalmente o represente.

Parágrafo único -A identidade <lo sacador será averiguada pelo
confronto da firma ou ficha dactiloscópica existente na Caixa Eco-nômica 

('0111 a do i'ecil)<) 011 cheque, ou por 0111 rOS itielos julgados
satisfatórios.

Art. 24 -- - Os depósitos instituídos a favor <te terceiros, só por
êstes poderão ser retirados, mia hipótese de lei'ein sido feitos incon-
ol icion almnen te.

Parágrafo único -- Se o instituidor estabelecer alguma condição,
só depois (le realizada, pO(lel'ú sei' retirado o depósito, salvo os ca-
sos em que a lei determinar a i fl tem'Veflç'aO judicial ou (los respon-
sáveis l)e105 beneficiários.

SEÇÃo II

I)a Carteira Buiu'árin

Art. 25 --- Coi'i'ei'ão p01' essa carteira os seguintes serviços e
operações:

a) concessão de empréstimos ao Estado e aos Municípios;
li) concessão de empréstimos sob penhor (te jóias, pedras pre-

ciosas, metais ou coisas;
e) concessão <te etapréstitilos às sociedades cooperativas de

produção, aos sindicatos agrícolas e aos lavm'a<lores, sob penhor da
colheita;
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(1 ) coa ccssáo de eia prést mios 501) caiiçõo (1 e tí RiJos da l)ivi daPública Federal,EsIa( j uaJ e Municipal e outros títulos (te eia i?1êsas
de coniprovaila idoneidade;

e) cOncessáo de eiiiprést jnuos a curto prazo aos funcionários do
Estado, civis e niilitare, aos dos municípios e aos da Caixa Econô-
mica, sob consignaçôo em fôlha de vencimentos.

Ar!. 20	Os empréstimos sob coiLsignação em fôlha serõo con-
cedidos "as bases fixadas pela Diretoria e amortizados  em prPs['m
ções mensais e Consecutivas. (]entro (lo prazo iili'iXinio de um ano.

Ar!. 27 -- No SeJíj () concedidos empréstimos, ctija airiorti-2acijo mensal eleve o total dos descontos a mais de tini têrço do von-
cim cato ou reii itn e ração (10 coiis gil ante.

Ar!. 28	(s empréstimos serão concedidos mediante emissão,
pelos mnluários, de notas promissórias a favor da Caixa Econômica,
ava!izatlas por funcionário idôneo, a juízo da Diretoria, e com a ga-
rantia do desconto cai fôlha, irrevogável, até final solução da divila.

Art. 29 - A Caixa Econômica descontará os juros tios erflprésli-
rnos no ato (la entreea das respectivas importâncias.

Ar!, 30	A Diretoria poderá recusar propostas de emnpréstinrn
sempre que julgar a operação inconveniente aos interêsses da Caixa
lí:onômniea,

31 -	Os emiipréstimos ao Estado serão feitos mediante ns
C O 2 11-a!0 1, que se fi rmaareni ou as combinações que se estipulai em
entre o Tesouro eaC,'i j xa Jonôrnjca

Ar!. 32 - Os empréstimos nos municípios serão concedidos
mediante a assinatura de contratos, que deverão ser aprovados pelo
Secretário das Finanças,

A rt.	Nos emnl)réslimos sob penhor serão aceitas, com'
garantias, jóias, pedras preciosas, metais ou cOisas, a critério da
Caixa Econômica,

Art. 34 - Os empréstimos sob penhor serão feitos:
a) com avaliação prévia;
h) nuediamite as pemcentagens máximas seguintes
1) Sôbre jóias ou pedras preciosas, setenta por cente

do valor intrínseco;
2) sôbre metais ou coisas, cinqüenta por cento (50%)

lor real;
c) os empréstimos não serão inferiores a Cr 50,00
d) o prazo será de mmm a seis meses;
C) os juros serão á taxa (te 1% ao mês, descontados

de emissâo da cautela e no cia prorrogação (lo conIrat'f	 -_s ---1 	 -	-
IW	gum rio pennor, o mutu(ffjo pagai-á c'emolu mentos que forem fixados pela Direi 0cm:

g) o empréstimo poderá ser pago parcelaclamnente:
li) a reforma tio contrato será permitida por quatro vêzes comáximo;
i) o mutuário poderá resgatar o penhor antes de findar o pre-

zo do contrato, pagando os juros relativos ao tempo decorrido:
0 o objeto apenhado será vendido em leilôo, se a dívida não

fôr paga no vencimento e nem no dia anterior ao do leilão anun-".Ido;
k) se o objeto apenhado não alcançar em leilão o preco e qui-

valente ao saldo devedor do empréstimo, a diferença será rohert

pelo avaliador ou avaliadores, a menos que se prove a sua inculpa-
bilidade e caso não convenha à Caixa Econômica adjudicar o 1)C-
ulior;

ficará a cargo do licitante o pagamento tia taxa de 556
o valor (Ia arrematação

mui) as propostas (te empréstimos (leverôo conter a assinatura
do proponente, sua idade, profissão, naturalidade e i'eSi(Iêiicia

ri) o proponente analfabeto deixará na proposta sua impres-
são digital;

o) o contrato de penhor será feito cm (luas vias, nunieradas,
e conterá a descrição (lo obj c[o apenhatio, a importância, prazo,
juros e (iCiiiíuiS condições cio empréstimo;

11) a cautela é transferível 1)0i- endôsso, sCii(lo obrigatória a
sua exibição à Caixa Econômica, para a necessária anotação, no
prazo de 3 (lias;

(1) no caso de extravio do objeto apenhado, o mutuário ,terfi
direito à iii denizaçao correspondente ao preço tia avaliação, dedu-
zimido-sc o saldo devedor tio enlpréStiiTio

r) a substituição da cautela extraviada só poderá ser feita de-
pois de decorridos 10, dias da publicação de aviso cio extravio,
em jornal de grande circulação, correndo as despesas por conta (10
interessado;

s) extravian( l o-se a cautela, o objeto apenhado só poderá ser
retirado depois de vencido o prazo ou mediante fiança, a juízo da
Diretoria;

t) para efeito de indenização ao mutuário, por avaria do obje--
to al)cnha(io, será feita arbitragem 1)01' um perito da Caixa Econô-
mica e outro tio interessado, designando o gerente um terceiro para
desempatar, quando necessário.

Art. 35 - Os empréstimos sob cauçãc de títulos da dívida pá-
lulica federal, estadual e municipal, e de outros títulos de emprêsas
de comprovada idoneidade serão feitos llilS seguintes condições

a) juros fixados pela Diretoria;
h) prazo máximo de seis meses, prorrogável a critério da

Caixa Econômica
(-) o empréstimo não poderá representar mais de 70% sôbr

o valor (la cotação dos títulos cm bolsa.
Art. 36 - A Caixa Econômica poderá incumbir-se do recebi-

alento de COLIpofls de títulos caucionados, col)ran(io comissão sôbre
-o valor recebido.

Art. 37 --- As operações de que trata a alinea "e" do artigo 35
erão realizadas de acôi'do com as normas usuais e as que forem

estabelecidas pela Diretoria .	-

SECÇO 1 1 1

Da Cor/tira Ilipotecória

Art. 38 - Correrão por essa carteira os seguintes serviços e
operações:	 -

a) empréstimos a sociedades dé construção de casas operária
b) empréstimos para construção de casas e remissão de hi-

potecas.
Ai t	- - Nos empréstimos comuns, sob garantia hipotecária,

'serão ulistivaulas as seguintes condições:

(70% 1

do vmt-
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a) lei ao preferência as propostas cuja garantia fôr lepresen-ta (1a Por casa de resideiicia, quando o proponente uno tiver outi'0
prédio;

h) será de 15 anos o prazo máximo para a liquidação tio eni-
prcstiiiio, cio prestações mensais (Tabela Price)

(-) a taxa de juros será fixada pela Diretoria;
(I) os emp

réstimos deverão representar 60% ou 80 1,/0 do valor
atribuido pela Caixa Econômica ao imóvel, sendo

1) 60%, quando o intitiiáijo não fôr funiionário público ou.
da Caixa Econômica;

2) 801,;, quando o mutuário fôi funcionário Púl)iiCO ou (IaCaixa Econôjiiica e oferecer a garantia subsidiária da consignaçãoem fôlha.
Art. 40	E' facultado ao funcionário público realizar um se-guro especial destinado i liquidação tia dívida, no caso de morte

mia Vigência tio contrato, l)0(Ien(io ser o empréstimo, nesta hipótese,
de 100% tio valor tio imóvel.	 -

Art . 41 - Nenhuni empréstimo hipotecário poderá exceder a,
iLiantia fi mia pela Diretoria.

Art. 42	Para (olistrução é necessário que o mutuário pos
sua o terreno livre e desembaraçado de ônus.

Art. 43 - A importância tio empréstimo será entregue ao mu-
tuário nas condições fixadas no contrato.

Art. 44 -- No caso de aquisição de prédio, serão prêviamente-
avaliados a casa e e terreno por um engenheiro contratado pela
Caixa Econômica.

Ai-É. 45 -• As despesas de avaliação correrão por conta tio mu-
tuário, observada a tabela aprovada pela Diretoria.

Art. 46 - Durante o período de construção, as prestações que
forem pagas irão sendo debitadas, ao mmmutuário, coill os juros con-tratuais.

Parágrafo único --- Os juros serão descontados no ato tia eu-
trega, pela Caixa, da últi nia Prestação rio elopréstinio

Ari . 47 --- Estijiular-se_,jo mia escritura a (lata (lo vencimento
das prestações e a multa pelo atraso rio respectivo pagamento.

Parágrafo único -- O atraso de mais de seis meses no resgate
tias prestações acarrel:iri o vemlcilnetno de tôda a dívida, tornan-
do-a imediataniente exigível.

Art . 48 - Os prédios hipotecados à Caixa Econômica serão
obrigat(riamente segurados contra o risco de fogo.

Art. 49 - As operações (ie que trata a alínea "a" do art. 38.
serão realizadas (tc acôrdo com as nor-as ti ne forem estabelecidas,pela Diretoria.

CAPITULO V

Dos Serviços Gerais

Art. 50 - São serviços gerais:
a) Gerência;
h) Secretaria;
e) Contadoria Geral;
(1) Tesouraria;
e) Inspeção;
f) Serviço Jurídico;
g) Serviço de Engenharia;
li) Portaria.
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SECÇÃO 1

Da Geiéiicia

Art. 51 --- A (;erêmichm lerá a seu cargo a chefia tios serviços
tia Caixa Económica, s ecundando a admimiist ração geral exercida.
pela Diretoria.

Art. 52 -- Ao (jerente tia matriz compete:
a) fiscalizam o ponto diário (los funcionários e empregados;
li) providenciai os pagamentos ou recebimentos que foi-em or-

denados pela Diretoria;
(-) assinar cadernetas, títulos, certificados e contratos de pe-

nlmoi-es C cauções ordinárias;
(l) assinar balancetes, balanços e recolhumnentos;
e) requisitar ou recolher fundos;
f) assinar cheques;
g) visar fichas de autógrafos de clientes, quando solicitadas

para uso em outros estabelecimentos;
li) conferir o nhlilmerário em caixa sempre que julgar conve-

niente, e, ohrigatôriamiiente, duas vêzes por mês;
i) resolver as . dúvidas que surgireni entre os funcionários ou

empregados e clientes;
j) fornecer à Diretoria os elementos necessários à confecção

(le relatórios;
k) apresentar à Diretoria sugestões sôbre as medidas que jul-

gar úteis 011 necessárias à 1)0:1 marcha (los serviços.
Art. 53 - Ao gerente de agência compete
a) (ii rigi r OS serviços da agência, tonmando as providências ne-

cess:imias à sua perfeita regularidade
b) assinar a correspondência e demais documentos relativos

à agência;
e) manter a ad mi miistracão informada do antianienlo dos ser--

viços a seu cargo.

SECÇÃO 1 1

Da Secretaria

Art. 54 - Compete à Secretaria:
preparo tio expediente para as reuniões da Diretoria;

2) - lavrattjra de certidões e têrnios de fiança (los exatores
(1,1 Caixa Econômica;

3) -- transmissão tias resoluções da Diretoria, a quem deva ter
delas conhecimento;

4) - -- reccliimnento e protocolo de tôda a correspondência e do-
cumnenlação enviada à Caixa Econômica;

5) expedição tia correspondência;
6) -- restituição, mediante recibo, de documentos ou peças de

P rocessos, quando devidamente autorizada;
7) --- registro de despachos e remessa ao arquivo (tc processos

e documentos;
8) - registro (los atos que se relacionarem com o pessoal da

Caixa Econômica;
9) -- organização da fôlha de serviços de todo o pessoal, com

as anotações necessárias;
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10) organizaçóo dC para nomeações, promoções,
aposentadorias, licenças, transferências, elogios, penas disciplinares,
prestações de fianças;

11) - inforinaçíio de recjuerilnentos do pessoal;
12) --- orga nizaçõo dos quadros de férias;
13) organizaçõo (Ias fôlhas de pagamento;
14) inquéritos e proces sos administrativos mandados ins-

taurar pela Diretoria;
15) -- organizaçio dos processos de concorrência 011 de cole-ta de preços para aquisiçijo de matcial
10 -- guarda do material necessário aos Serviços da Caixa

Econômica;
17) - conferência (lo material adquirido
18) -- registro do material recebido e distribuído de modo

ser conhecido I)ermanentii1(iiIe o material cm depósito;
19 - vem-ificaçõ() diária da existência dos "slocks" mínimos

necessários, e Plomnoção, 110 tcaiipo devido, das aquisições, a fim dese evitar possível falia de niatmial
20) Ctiiiiprilflento (Ias r :qui.sieões de material;
21) - registro dos imóve s, má(luinas, móveis, utensílios;
22) - conservação de imóveis, máquinas, móveis, utensílios;
23) apresentação mnemmsai ao gerente de relação das aquisi-

ções e (los fornecimentos realizados;
24) -- conirôle do consumo de material pelos diversos depar-

tamentos (Ia Caixa Econônij( • a e representação ao Presidente aC1rc(
de irregularidades que se verifiquem e Sôl)rC quaisquer mUe(l idas a
serem adota(las;

25) -- balanço mensal do material em depósito;
26) inventário semestral de móveis, máquinas, utensílios;
27) - arquivo de papéis e documentos;
28) illcineração de papéis e documnemitos, mediante anlorização expressa da Diretoria;
29) - fornecimento aos diversos de partamentos da Caixa Eco.

nômnica (le papéis ou documentos, mediante requisição de pessoa
compete.

Art. 55 - O arquivamento ou des lrqnivamen to depapéis e (10-
cumeutos só poderá ser feito mediante autorizarão de qualquer dos
membrosda Diretoria ou de funcionário Competente.Art. 56 -- Ao Secretário compete:

a) secretariar as reuniões da Diretoria e lavrar as atas respec-tivas;
b) dirigir os serviços afetos à Secretaria;
e) comunicai' aos mnemnlim-os da Diretoria a Convocação dasreuniões;
d) encaminhar aos membros da Diretoria as pessoas que de-

sejarem tratar de assuntos da exclusiva competência daqueles;
e) autenticar certidões;
f) levar ao conhecimento (Ia Diretoria quaisquer atos legisla-

tivos ou administrativos, bem como publicações de interêsse (Ia
Caixa Econômica.

-	 SECÇÃO 111

Da boimtadorjc,
Art. 57 - Compete à Contadoria:
E0 centralizaç	e coordenarjjo (los serviços de contabilidade;

	

-	---

h) org anização dos orçammien
(-) escritimi ação dos livros exigidos

liares;	 por lei e dos livros auxi

(1) confrô]e do movinl(ailo contábil das carteiras;
e) apresentação ao Presidente da Caixa Econômica, mensal

mente, de balancete das operações e, semnestralmmmeiitcgeral, acon]pam1l10 dos i nventários (las contas.	
no balanço

Art. 58 -- Ao Contador compete:
a) dirigir os serviços (la Contadoria;
h) assinar balancetes, imlvcntários e balan ços gerais;
c) prestarao Presitlejite informações referentes á situação eco-flÔmfliCo_fiilanccira da Caixa Econômica e as questõesopimiar sôhrt'de contabilidade;
( 1 ) assinar os extratos de contas e quaisquer (lCifloilstrat j yosde natureza contóbil;
e) presiam- aos membros da Diretoria as informações que lhe

forem Solicitadas relativas aos serviços da Contadoria

SlC(() I\T

l)u ?'esoul'rnja

Ar[. 59 - À Tesouraria compete a execução dosserviços dePawcnlos e reCcbiliiefflos e a guarda de todos os títulos e valores.Art. 60 - Qualquer recebimento
efelna(lo á vista de documentos revesti ou pagamento Só Poderá ser

dos das formalidades legais.Parágrafo único - O recchimnemito ou pagamento será efetuadomediante registro contábil, e os respectivos documentos conterão 
arubrica dos funcionários Competentes

Art. 61 - São competentes para assinar cheques e saques os
membros da Diretoria, o gerente, o tesoureiro, o contador ou outrosfuni ionárjos expressamente autorizados

Parágrafo Único - Ésses documentos deverão conter sempreduas assinaturas
Art. 62 - Não será admitido vale em Caixa, importando suaexistência em desfalque.
Ari. 63 -- As diferenças verificadas em - Caixa serão imediata-mente comunicadas ao gerente ou ao contador.

1. - Ess diferenças serão debitadas diretamente ao res-
ponsável, devendo ser coh)erlas pelo mesmo, dentro de 48 horas,
salvo resolução em contrário da Diretorja

§ 2.° - As sobras serão escrituradas em conta especial até re-solução da Diretoria.	 -
Art. 64 - Ao tesoureiro compete:
a) dirigir a Tesouraria;
h) guardar o numerário, títulos e valores sob sua responsabi-lidade;
e) acertar diàriamente a caixa com os recebedores e pagado-res, no permitindo a permanência em poder désles de i m p ortânciasuperior a Cr$ 10.000,00;
(1) manter em ordem e em (lia(lia a escrituração do livro caixa;e) Comunicar diàriamente ao Presidente o saldo de numerá-rio e valores sob sua guarda.

O-,-
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SECÇÃO V

Da Inspeção

Ar[. (5 -- A inspeção às agências será
AH.	-- Aos inspetores compete:
a) - balancear o numerário existente flaS
1)) verificar a escrituração dos livros,

correntes ((05 depositantes;
e) exaitililar a documentação relativa aos negócios da Caixa

Econômica;
(1) verificar a existência eia Banco (lo saldo que acusar a es-

evita;
e) examinar se o arquivo está em (lia e em ordem;
f) verificar se os móveis existentes são os que constam

registros
g) dai' Ínstruções às Agências sôbre os serviços;
h) lavrar têrino de inspeção;
i) confeccionar, na própria agência inspecionada,uda,- o seu

t(')rio e reiiietê-lo ini('(l i atamente à matriz.
Art. (37	O relatório deverá conter o seguinte:
a) in foi'iiiações completas sôbre o andamento (105 serviços;
h) ia formações sôbre as possibilidades de desci]volviment

agência;
•'(	inforniações sôhrt as falhas en('Ofitra(laS
(1)	sugestões '0)1)1 e llle(ll(l IS	',( 1(111 tom 1(1 IS para 1 ( qul 111

zação ou umeilioria dos serviços.
Art. 65	Os inspetores serão obrigados a assinar o p01110 e a.

presi aI' serviços à mnati'u/, (Itiando se eneOntraren1 na Capital.

SE(() VI

Do Serviço Jurídico

Ait. 69	Ao Serviço Jurídico coiiipete
1 - - dar parecer sôbre questões de direito, por deterininaçao do

Presidente ou dos Diretores;
II --j)1'01110V('1' a defesa dos interêsses da Caixa Econômica, nas

açõese l)l'o(('ssos judiciais 011 a(llliiil i st rativos
Til	- examu ia ar, em cartório, os atos 011 (locuiflieritos (le que se

origina reiim as re(uisições judiciais
opinar sôbre o cumprimento de ordens judiciais;

V - - acompanhar o movimento dos processos;
VI	redigir atos, contratos e (itmaiS(lLie r (locunientos que (levam

produzir efeito jurídico;
VII - Opinar sôbre documentação apresentada pelos proponente&.

de emnpréstiiiios
VIII - - opinar sôbre os pedidos de certidão;
IX - - opinar sôbre os pe(li(lO5 de levantamento de depósitos ou,

de resgate de penhor, no caso de falecimento do depositante ou mau-
tuário;

X - - exaiiiinar os inquéritos administrativos e opinar sôbre a
pena aplicável;

XI --- - propor adução de medidas decorrentes da expedição de'
atos legislativos e administrativos (te interêsse (Ia Caixa Econômica. -

:	Art. 70 -- Ao Serviço de Engenharia compete:
1 --avaliar imóveis e máquinas;
II --- fiscalizar as construções financiadas pela Caixa Econômica;
III --- vistoriar e manter em estado de 1)0a coa servaçõ() O patri-

mônio imobiliário;
IV ---- projetar, orçar, (ungir e fiscalizar as construções da Cai-

xa Econômica, salvo resolução da Diretoria;
V - opinar sôbre os orçamiieiitos, projetos e 1) I 'O l)OStas (te em-

préstimo aos municípios;
VI --- - vistoriar os prédios recebidos cai garantia hipotecária;
VII - - prestar assistência técnica aos funcionários e emprega-

dos da Caixa Econômica Sôl)l'e - trabalhos e obras relativos a CaSa
própi'ia

VIII - - organizar registro d os valores imiiobiliórios, nas princi-
pais zonas do Estado de Minas Gerais.

SE(A() VIII

1)u J)()f./(J.j((

Ari. 71 -- A Portaria inclmnil)e a conservação, segurança e Vi-
gilância das dependências da Caixa Econômica.

Art. 72 - --- Ao porteiro comill)ete:
a) zelar pela limpeza e 1)0111 funcionamento dos IflóveiS e ilis-

lidações (Ia Caixa Econômica;
b) guardar as chaves das dependencias;
c) abrir e fechar o edifício sede;	 -
(1) distribuir serviço aos sul I)altei'nos;
e) hastear e arriar a Bandeira Nacional

CAPI'FUI'M TV

I)(1s .1qencius

Art. 73 -- Poderão sei' criadas  pela Diretoria agê n 'ias 110 111 te-
nor do Estado.

Parágrafo único ---- A Diretoria estabelecerá o critério pala a
criação (Ias agências a que se refere o artigo, tendo cai vista as
possibilidades econômicas locais.

Art. 74 - São operações próprias das agências as relativas à
Carteira de Depósitos.

Parágrafo único - As operações peculiares às outras carteiras
só poderão ser realizadas mediante autorização da Diretoria.

Art. 75 - Os serviços de cada agência serão eXe('Uta(lOs 1)01' Ufli
gerente e pelo pessoal necessário.

Art. 76 -- Na falta de agências, as suas atribuições ficarão a car-
go das coletorias, cabendo a administração nos respectivos coleto-
res, escrivães e aos auxiliares designados pelos primeiros, com apro-
vação (Ia Diretoria.

§ 1." --- A direção dos serviços ficará a cargo e sob a i'espofiSa-
bilidade dos coletores.

§ 2.1 -- São extensivos a êsses funcionários do Estado, quando
:no exercício das atribuições que lhe são cometidas por êste Regirnen-

dos

rela-

(Ia
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SEÇÁ() VII

Do Serviço de Engenharia
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to, osos d is1>ositi 'os referentes às penalidades e deveres dos funcioná-
rios ila Caixa Ecoiiôinj ('a, CO1fl lecursí para o Secretário das.
Finanças.

Será abonada mensalmente aos funcionários referidos.
110 presente artigo Unia percentagem de oito centésimos por cento
(0,08 1;,é) sôbre os saldos (los depósitos "Populares" existentes Sol) sua
guarda no último dia de cada mês, e outra de quatro centésimos por
cento (0,04%) sôbre o total dos (lCpÓSitOS a prazo fixo, que será
apurado no último dia de cada Inês.

40 - As percentagens mencionadas, que constituem gratifi-
cação "[)1'o labore", sendo devidas, em conseqüência, sômente aos-
funcionários que efetivamente executarem os serviços (la Caixa, se
(tiSti'ibue!ii (ta ioriim a seguinte:

cinco (léFlilioS 1)01' cento (0,5%) para o coletor;
três (k'ciliiOs 1)01' cento (0,3%) para o escrivão;
dois (tecimes por cento (0,2 14) para o auxiliar.

3.° --- Tais funcionários não terão direito a percentagem sôbre
as iillJ)O1'tânc j as StlI)eIiOI'es a cinco mil C1'UZeiI'OS (Cr$ 5.000,00), que
forem retiradas antes de 30 dias a contar (Ia (lata do seu depósito.

ti. 0 Se, no fim (te cada mês, após o cálculo (Ia I)erceil tagein,
se verificarem retiradas de quantias superiores a cinco miii! cruzeiros
Crs 5.00000), antes (le expiuudo O prazo (1€' que trata o parági afo

anterior, a per('en 1 agem correspondente será deduzida do montante
a que 1 iverein (tirei lo os funcionário ,-> flO inês seguinte.

§ 7." -- Eni caso de sul)s[ituiçõo, ii qualquer título, (le funcioná-
rios, a percentagem será paga Proporcionalmente aos (lias de serviço.

§ 8.° - Verificando-se qualquer irregularidade, atraso ou desídia
nos serviços, a i)trccntagciii estabelecida neste Regimento poderá
sei' reduzida, ou suprinmi(la, pelo tempo que fôr julgado necessário,
a JUÍZO (ia Diretoria.

Art. 77 --As agências executam os serviços decorrentes (Ias
operações que realizam, observando os llIêtO(lOs e processos de es-
crituiação usados pela matriz, ressalvadas as suas peculi and a(es.

Art. 78 - - Competem privativamnente às agências as seguintes
atribuições

a) remeter á mima triz, no prazo fixado pela Diretoria, balancetes
das operações e (LUa(ll'OS demonstrativos (te SCU niovimnento e tôdas
as i nforinações sôbre seu funcionamento;

h) manterter o :i1'qimivo (te lôda ii (IOcIllflefltacãO e livros de usoU
próprio e da ('oi'respolidêlicia

(') manter O fichário de autógrafos de todos s olepositantes
d) mnan lei' o controle do Inateri ai;
e) trazer rigorosamente em (lia e em ordem a escrituração (los-

livros e (Ias cadernetas;
f) remeter relatório semestral sôbre o nioviniento da agência

no qual pm'oimorá as medidas julgadas necessárias ao olesenvolvinien-
to (Ias atividades da Caixa Econômica.

Art. 79 ---- -&s agências ilistribuimii-se em seis classes, (te acôrdo
com o fiou [ante (te depósitos, na segui til e base

1 . a classe ----(te nian; (te (lei milhões (te cruzeiros (Cr	........
10.001)000,00);

2. classe --- de mais de oito milhões de cruzeiros ( Cr ........
8.000.000,1)0) até dez milhões (te cruzeiros (Cr$ 10.000.00i0,00);

3.' ('laSSe----(te Iïiais (li' seis iiiilhoes re cruzeiros ( Cr	........
6.000. 00,00) até oito milhões (te cruzeiros «,1-",' 8.000.000,00);

4." classe	- (le mais (te quatro mmi ilhões de ('luzeiros (Cr$ .
4.000.000,00) até seis milhões de cruzeiros ( Cr 6.000.00000).
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50 classe --------dc mais (te dois nulhões de cruzeiros (Cr	......
2 .000.000,00) até quatro milhões de ('r uzeiros (C 	4.000.000,00);

classe --- até (bis tu iltiões de cruzeiros (Cr$ 2 .1)00.1)00,1)0).
Ari. 80 ----- Ao sei' l)assada a (li reção ola agência ole um funcio-

li ál'i() :( outro, oleei'á O subsl ittlí(tO ('mil regar ao slll)sl i tulo, além (los
valores ciii seu podei-, a (lorumnentação, o arquivo e o imaterial em
uso, fazendo menção detalhad a, em têrnio próprio, (te tudo que fôr
entregue ao novo responsável.

Parágrafo único --- 0 têrimio a que se refere o artigo, depois (te
assinado p01' ambos, os funcionários, e, pelo nienos, 1)01' mmiais (bis-
funcionários (la repartição, (levemá S('l' iiiiediitiiiieiile remetido à
sede, pei'iiiaiiccendo na agência lima cópi:i

CAPITULO VI
Do Pessoal
SE I,.A() 1
Do quadro

,\.ri. 81 -- A Caixa Econômica,ica, alémmi (Ia (li reção superior, fiante-
rim o pessoal necessário aos serviços.

Art. 82 - --- O pessoal da Caixa Econômica é o mencionado no'
quadro que zicoiiipanliii êste Regimento.	 -

Art. 83	O (lUa(lrO do pessoal compreende cargos isolados, de
carreira e funções gratificadas'. -

SEÇÃO 11
Do prom'iimmenfo

Art. 84 ----As funções gratificadas serão l)ieen('tii(IaS pelo Presi-
dente, mediante (le-sign ação de funcionários da Caixa Econômica.

,r1. 85 - - Será pm-ecmmcliido niedian te coimcurso (le provas o car-
go irieiiil (le carreia lio (lUadi ' O da Caixa Econômica.

Parágrafo único	os cargos de carreira serão providos p01':
- - noilmeaeão

II	- pionioção;
1!!	- reintegração;
IV	- m'eadmmissão;
V - - reversão;
VI - aproveitamento.
.-\rt. 86 - Para o pm'ovn:;cn lo (le cargos técnicos especializa-

dos e outros de categoria sei" :et tia iii e, exigir-se-á apenas a apresenta-
ção, devidamente legalizados, de diplômas conferidos por Escolas Su-
periores ieioimliecid:ts pelo Covêrno Federal, ou de (Iocumnentos que
uoilmpm'ovelli habilitação profissional.

Parági ato único -- A nonmea'âo mie peritos, avaliadores e gei en-
tes de agências será feito pelo 1 > residente ' mediante aprovação do -
Secïc túrio(Lis Finanças.

SF;ÁO 111

Da i'aciiiu'ia
Art. 37	-A vacância do cargo 011 função decorrerá de:
1 -- exoneração;
11	--deimmissão

remoção

. _...1.ii
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• (li SpO(1 il)ili(lade
V	aposeflta(lOria
VI	nOnIeaÇaO para outro cargo;
Vil -- falecimento;
VIII	dispensa.

SEÇÃO IV
Do concurso

Art. 88	O) concurso a que se refere o artigo 85 constará de pro-
vas escritas e orais Sôl)re as seguintes disciplinas:mas

1 - Português;
11 - - Aritmética;
III --- Contabilidade;
IV -	Dactilografia.

1 . 0 -- O programa de poos para concurso será organizado
pela Diretoria e submetido á aprovação (lo Secretário (Ias Finanças.

§ 2.° - - - O concurso será aberto por edital, que fixará O Prazo
mínimo de sessenta (GO) dias para a inscrição, devendo a sua polui-
cação ser feita no órgão oficial e cm mais dois jornais, pelo menos,
de grande circulação.

Art. 89 -	Os requerimentos de inscrição sC1ã() aeOfllpaflha(loS
dos documentos com prohatórios dos seguintes requisitos:

1 ---- ser brasileiro;
II --- ter idade superior a 18 e inferior a 45 anos;
Iii - -• estar em dia com as obrigações militares;
IV --- estar no gôzo dos direitos políticos
V -- ter boa conduta;
VI - - gozar boa saúde e não ter defeito físico que impossibilite

o exercício do cargo.
Art. 90 - Aprovados os candidatos cm concurso, as noinea ães

deverão ser feitas dentre os que obtiverem notas que iii-to sejam infe-
rioresà metade do grau máximo.

Parágrafo único Subordinado a estas normas, e depois de
aprovado pelo Presidente, o concurso prevalecerá para o preenchi-
mento das vagas que ocorrerem, de futuro, no período (te dois anos.
a contar (Ia data da aprovação Já referida.

SEC ÇÃO V
Da nomeaçã o

Art. 91 - - A nomeação será feita
1 -----. para estágio probatório, tratando-se (te cargo isolado, (te

provimento efetivo, salvo a hipótese de nomeação, em caráter efetivo,
quando o candidato já possuir o estágio completo;

TI ---- interinamente, para o cargo inicial de carreira, quando o
candidato não puder ser nomeado efetivamente ou para estágio pro-
batório;

III -- em substituição, para cargo isolado, quando o ocupante
dêle se afastar legal e temporáriamente;

IV - em COflhiSSãO, para cargo isolado, que por essa formima (leva
ser provido.

SECÇÃO \'I
Da posse e (10 exercício

Art. 92	O pessoal da Caixa Econômica tomará posse de cargo
-ou função gratificada mediante assinatura de têrmo especial.

O

Parágrafo único A posse deverá verificar-se no prazo (10' 30
dias a contar (Ia nomeação ou designação, podendo ser concedidaprorrogação, por igual período.

Art. 93 - Uma vez empossado, será expedida ao funcionário a
necessária autorização de exercício.

Art. 94 -- O início de exercício deverá verificar-se dentro do mes-
nuo prazo referido no parágrafo Único (lo artigo 92.

SECÇÃO VII

l)a lo facão

Art. 95 -- O pessoal da Caixa Econômica será lotado pelo.siulente lias várias carteiras e órgãos, mediante proposta dos
pectivos dirigentes e à vista da necessidade (lo serviço.

Art. 96 ----- Não poderão ser lotados no mesmo órgão, salvo
funções de confiança, parentes até 2.° grau, (lo respectivo chefe.

SECÇÃO VIII

1)a fiança

Art. 97 - - Será exigida fiança, prestada em dinheiro ou em tí-
tulos da divida pública federal ou estadual, para  exercício dos se-
guintes cargos:

1 --- Tesoureiro;
II -- - Pagador;
111 --- Ilecel)edor;
IV ----- Gerentes (te Agências.
Art. 98 - - O levantamento da fiança, que constitue garantia de

vxação do servidor, só poderá ser autorizado depois (te aprovada a
prestação de contas do afiançado.

Art. 99 --- Na substituição, até 60 dias, de funcionário afiançado,
poderá ser dispensada, pela Diretoria, ao substituto, a exigência de
prestação de fiança.

SECÇÃO ix

1)as .suhsliluições

Art. 100- -- O Presidente designará os servidores que deverão
substituir, em suas ausências e impedimentos, os titulares de cargos
isolados e funções gratificadas.

§ 1. --- O substituto perceberá o vencimento ou a gratificação
do substituído, desde que a substituição exceda o prazo de 30 dias e
haja ato ou autorização expressa para o pagamento.

§ 2.° --- Não darão direito às vantagens referidas no parágrafo
mnterior as substituições até 30 (lias.

SECÇÃO x

Du reiiuoeõo

Art. 101 - - A remoção, que se processará a pedido ou e.r-officjo,será feita tendo-se em vista proposta do respectivo dirigente e a lota-
ção de cada órgão.

L. D. - 35
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SECÇÃO XI

Da transferência

Art. 102 --- A transferência, que poderá ser feita a pedido or
ex-officio, verificar-se-á de cargo isolado para um de carreira ou
vice-versa, respeitadas a conveniência do serviço e a habilitação 1)iO
Ti ssi ou ai.

Parágrafo único ---As transferências só pO(lel'ãO verificar-se lia-
vendo identidade de vencimento ou remuneração entre os respectivos.
cargos.

SECÇÃO XII

1)o tempo (/Cserviço
Art. 103 - - A apuração, para efeitos legais, da freqüência e d&

tempo (lo serviço será feita mediante assinatura de ponto.
Parágrafo único ----- S?niiente ficarão dispensados de assinatura

de ponto os dirigentes de órgãos e os servidores autorizados expies-
sarnento pelo Presidente (Ia Caixa Econômica.

Art. 104 -----O tempo de serviço, para efeito de promoção, aposeil-
1 utoria ou disponibilidade, apurar-se-á em dias, convertidos êstes,
depois, ciii anos de 365 (lias, desprezadas as frações até 182 dias e-
arredondados as que excederem êsse limite.

Art. 105 -	Para os efeitos doartigo anterior, considerar-,C-a
como efetivo exercício as ausências em VirttI(ie de:

1 --férias;
II	casamento, até oito (8) dias, e, por igual prazo, luto por

falecimento de cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão;
III -- - - exercício, em comissão, de outro cargo estadual

- - serviço militar, juri e outros m unus públicos;
V ---- exercício, j)o1 nomeação (lo Chefe do Executivo de fLuições.

de Govêrno ou administração em qualquer parte do território estadual;
VI --- exercício das niesimias funcões referidas no item anterioranterior e

em qualquer parte do território nacional, por nommieação (lo Presiden-
te da República;

VII -- - desempenho de tu iição legi sial iva federal ou estadual (art.
161 da Constituição Estadual)

VIII - - licença por acidente em serviço, moléstia profissional
ou gestação;

IX - - I11iSSIO de estudos. conm autorização expressa do Presidente..
Art. 106 - -- Para efeito dc apo;en tamlori a e disponibilidade, com-

I)uLal-Se-aO integralmente:
1 - - o tempo de serviço cai cargo ou função pública estadual,

antes exercido, bem como o tempo de serviço federal ou municipal;
II ---- o período de serviço ativo nas Fôrças Armadas mio País e

nas fôrças auxiliares, contando-se cmii (lôl)ro o período de opcmaçõe
(te guerra;

III - - o exercício	0lii() extranumimerarim) O O 101111)0 mie SOIViÇO

prestado a entidades autárquicas.

SECÇÃO XIII
I)u pi'oimmoçao

Art. 107 -- As promoções serão feitas altermiad:miiiente, poi an-
tiguidade e merecimento, processando-se excitisivaimiente l)e10 segun-
(lo critério (lUai)t() m classe final de carreira.

-
Art. 108 --- Nenhuma P romoção se verificará sei)! UC )OSSUa Ocandidato o interstício (te setecentos e trinta (lias do exercício naclasse.
Art. 109 - A promoção por antigüidade recairá no servidor mais

antigo da classe, devendo a que se der por merecimento recair num
dos colocados nos dois primeiros têrços da classe, por ordem de an-tiguidade.

§ 1.0 - Computar-se-á na antiguidade de classe o tempo de
exercício como interino, desde que entre o mesmo e o provimento
efetivo não tenha havido solução (te continuidade.

§ 2. 1	Sômente no caso de transferência ex-officjo computar-se-áo tempo de exercício do transferido na classe a queertencia.
Art. 110 --- Verificando-se empate na cIassificaão p01' antigui-(lade, que será feita em dias, terá preferência, sucssivaniente, em

cada classe:
1	o servidor casadoou viúvo coam miiaior número de filhos,

excluídos os maiores e os (1110 exerçam qualquer atividade remune-rada

o casado, desde que o Cônjuge hão Seja servidor público;
III - o solteiro que tiver filhos reconhecidos;
IV ---- o que tiver maior tempo (10 serviço na Caixa Econômica;-- - O m1i j S idoso.
Art. 111 - - - Havendo igualdade nas condições de merecimento,

o desemiipatc- será feito segundo o critério constante do artigo
anterior.

Art. 112- - Não poderá ser promovido o servidor suspenso,
doei idinar ou preventivamente

1. ---- Tratando-se de promoção por antiguidade, recairá an'esnia no servidor imediatamente classificado.2 . 0 -- -- —e do motivo da suspensão preventiva não resultam' pe-
na maior que a de advertência ou repreensão, terá o servidor ga-
rantida sua promoção na priiimeirm vaga que se verificar e que (leva
ser Provida por antigo Id ade.

SECÇÃO XIV

I)u 1('(l(//Ii iSSã()

Art. 113 --A reamlmmiissâo é a volta do servidor. (lemfljtjdo 0(1 exo-nem-mio, ao serviço da Caixa Econõmi(-11, sem direito a ressarcimento
de prejuízos.

Art. 114 - - A readmissão será feita preferenciainiente no mes-
amo cargo exercido pelo ex-servidor, podendo, todavia, verificar-se
em outro, (lo acôrdo com suaSua habilitação profissional.

1 1 -- A ieadmimissijo, no tocante a cargo (te carreira, depende-
rã de vaga a sei provida mediante pm-omimoção por merecimento.

§ 2.° - - A remdnmissão será Precedida de imispeção rmmédica.,

SECÇÃO XV

1)a reversão

Ai-t. 115 - - Reversão é a volta d	 ae aposentado o sem-viço da CaixaEconômica, após a apuração, em pmocesso, de que não subsistem a
raãms que determmmin:mrmimi a aposentadori.

1
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Art. 116 ------ A reversão, que poderá ocorrer a pedido ou ex-officio,
será precedida de inspeção de saúde e prova de idade não superior
a 58 anos.Art. 117 --- No reversão observar-se-ao as normas constantes do
artigo 114 e seus parágrafos, ficando assegurada ao revertido a conta-
gem de tempo relativa ao período da aposentadoria.

Art. 118	A reversão ex-officio só poderá verificar-se em cargo
do mesmo vencimento ou remuneração da inatividade.

SECÇÃO XVI

1)o uproeilaiflCiilO
Art. 119 --- Os servidores em disponibilidade terão preferência

para o aproveitamento, a pedido ou ex-officio, nas vagas que ocor-
rerem no quadro da Caixa Econômica.

Art. 120 - O aproveitamento será precedido de inspeção iné-
dica e o aproveitado que não assumir o cargo nos prazos legais terá
cassada a disponibilidade.

Art. 121 - O aproveitamento dar-se-á, sempre que possível, em
cargo equivalente, por natureza e vencimento, ao que o servidor exer-
cia quando pôsto em disponibilidade.

Parágrafo único - Assegurar-se-á ao aproveitado a diferença
de vantagens sempre que o aproveitamento se verificar em cargo de
vencimento inferior.

SECÇÃO XVII

Da readaptação

ArI. 122 - Dar-se-á a readaptação sempre que se verificar in-
terêsse em ser aproveitado o servidor em função mais compatível com
sua capacidade física ou intelectual e vocação.

Parágrafo único - A readaptação terá lugar mediante transfe-
rência ou atribuição de outros encargos ao servidor, respeitada sem-
pre	função inerente à sua carreira ou cargo isolado.

SECÇÃO XVIII

Da reintegração

Art. 123 - - Será reintegrado no cargo que exercia ou em outro
1e vencimento ou remuneração igual, observada a habilitação pro-
fissional, o servidor que, para tanto, obtiver decisão favorável, ad-
ministrativa ou judicial.

§ 1.0 - A reintegração dará direito ao ressarcimento dos pre-
juízos decorrentes do afastamento, e, não sendo possível efetivar-se,
nos moldes do artigo anterior, garantirá ao servidor a disponibili-
dade remunerada.

§ 2.° - Reintegrado o servidor e verificada, mediante inspe-
ção médica, a impossibilidade de exercício, será êle aposentado, na
forma da lei.

SECÇÃO XIX

Da licença
Art. 124 ----- A licença dependente de inspeção médica, a pedido

ou ex-o fficio, será concedida até o tempo que constar do laudo mé-

dito, observado o mesmo critério no tocante às prorrogações, di

ambos os casos figurados.
Parágrafo único - Indeferida a prorrogação, que deverá ser

solicitada antes de finda a licença, considerar-se-á licenciado o ser-
vidor no período compreendido entre o término ([,i e o
conhecimento oficial do despacho denegatúrio

Art. 125 ----Serão consideradas como prorrogação, para efeito
tio disposto no art . 128, as licenças obtidas dentro de uni ano, con-
tado (Ia terminação da anterior.

Art. 126 --- O servidor, licenciado para tratar de saúde ou l)OF
motivo de moléstia eni pessoa (te sua família, não poderá dedicar-se
a qualquer atividade remunerada, sob pena (te ter cassada a licença
e ser considerado eni abandono de emprêgo

Art. 127 •--- Na concessa) de licença para tratamento (te saúde,
oI)servar-se-ao as disposições constantes do Decreto-lei n.° 2.125, de
20 (te junho (te 1947.

Art . 128 - Quando licenciado para tratailiento de saúde, o ser-
vidor terá direito ao vencimento ou remuneração, caso a licença se
prolongue até dois meses, e sofrerá o desconto da metade pelo que
exceder dêsse prazo até uma ano e, ainda, (te dois terços no segun-
do ano.

Parágrafo único - Não se aplica o disposto nêste artigo ao
servidor licenciado por acidente em serviço, agressão não provo-
cada ou moléstia profissional, casos em que terá sempre direito a
vencimento ou remuneração integral.

Art. 129 - --O servidor (Ia Caixa Econômica, atacado (te tuber-
culose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra ou
paralisia, será compulsôriamemite licenciado com o vencimento ou
remuneração e poderá ser aposentado antes de decorridos dois anos
de licenciamento, se, por junta médica, fôr considerado definitiva-
mente inválido para o serviço.

Art. 130 --A servidora gestante, mediante inspeção médica,
será licenciada coma o vencimento ou remuneração por 90 tias

Art . 131 -- O servidor da Caixa Econômica poderá obter, sem
remuneração, licença por motivo de moléstia de pessoa da sua famí-
lia, cujo nome conste da assentamento individual, apresentando o
respectivo laudo médico.

Art. 132 --- - O servidor da Caixa Econômica, que fôr convocado
para serviço militar ou outros encargos de segurança nacional, será
licenciado sela prejuízo de quaisquer direitos ou vantagens, obser-
vado, quanto a estas, o disposto na legislação federal relativa i
matéria.

Art. 133 -- O servidor da Caixa Econômica, efetivo ou em co-
missão, após dois anos de exercício, poderá obter licença, sem ven-
cimento ou remuneração, para tratar de interêsses particulares, sem-
pre que o afastamento não fôr julgado inconveniente ao interêsse do
serviço.

§ 1.° ---- O servidor deverá aguardar em exercício a concessão
(Ia li CeflÇul

§ 2. --- O Presidente da Caixa Econômica poderá, a qualquer
tempo, chamar a exercício o licenciado, se assim o exigirem os in-
terêsses do serviço.

Art. 131 --- Só poderá ser concedida nova licença para tratar
de interêsses particulares após 1) decurso de dois anos tio término
da anterior.
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Art. 135 -- A servj(joi'a (ia Caixa Econômica, casada com fun-

cionário estadual ou membro da Polícia Militar, terá direito a licen-
ça, sem vencimento ou remuneração, quando o cônjuge fôr mandado,
e.x-officio, servir em outro ponto (lo Estado, do país ou no es-
trangeiro.

Art. 136 Ao servidot' interino serão concedidas apenas li-
cenças para tratamento (te saúde, por acidente em serviço, por mo-
léstia profissional ou pelos motivos especificados no artigo 129 e
quando convocado para serviço militar.

Art. 137	O servidor não poderá permanecei- em licença por
mais de dois anos, e, decorrido êsse prazo, não lhe sendo possível,
mediante inspeão médica, voltai' ao exercício, por inválido, seráaposentado.	1

Art. 138 - O servidor em licença não contará tempo para qual-
quer efeito, salva se se tratar de licenciamento concedido à gestante,
ao acidentado em serviço ou atacado de moléstia profissional.

SECÇÃO XX

Das concessões

Art. 139 O servidor (Ia Caixa Econômica terá direito a per-
ceber adicionais de dez por cento (10 %) sôbre seu vencimento
fixo, quando completar trinta anos de exercício, computado para
êsse efeito o tempo (le serviço federal e municipal.

Parágrafo único	Êsse adicional incorporar-se-á ao vencimento
para efeito de aposentadoria e disponibilidade.

Art. 140 -- O servidor da Caixa Econômica poderá perceber,
também, o abono por encargos de família, nas bases e condições
constantes da legislação que regula o benefício para os funcionários
estaduais.

Art. 141 Ao servidor que, no desempenho de suas atribui-
ções comuns, pagar ou receber em moeda corrente, poderá ser con-
cedido um auxílio-compensação para ocorrer às diferenças de Caixa.

Parágrafo único	A vantagem referida neste artigo não po-(lerá exceder a cinco por cento (5 C/c) (lo vencimento.
Art. 142 Ao cônjuge ou, na falta (lêste, à pessoa que provar

ter feito despesas em virtude (te falecimento de servidor da Caixa
Econômica, será concedida, a título de funeral, importância corres-
pondente a um mês de vencimento ou remuneração.

Parágrafo único - Em virtude (lo disposto neste artigo, a vaga
resultante do falecimento <to servidor só será preenchida depois de
transcorridos 30 dias.

SECÇÃO XXI

Do vencimento, da reniunez'ação e das vantagens
Art. 143	Além do vencimento ou rem

uneração, estabeleci-
dos no quadro que acompanha êste Regimento, ao servidor da
Caixa Econômica ficarão asseguradas as vantagens constantes destaSecção.	 -

Parágrafo único Apenas nos casos previstos eni lei pode ser
gravado ou cedido o vencimento, a remuneração ou qualquer outra
vantagem de servidor da Caixa Econômica.

Art. 144 - Não perderá o servidor o vencimento ou a remu-
neração:

1 - durante o período (le férias e (le férias-prêmio;
II ---- na ausência até oito dias consecutivos, em razão de eu

asamenfo ou de falecimento (te cônjuge, filho, pai, mãe ou irmão;
lii - quando convocado, observada a legislação própria, para

prestação (te serviço mili,tar e outros munas políticos.
§ 1.'  - No caso de falta lO1' motivo de moléstia, o servidor ou

alguém, a seu pedido, deverá comunicar a ausência, dentro de 48
horas, ao superior imediato, sendo obrigatória a legalização da ii-
'cença dentro de 30 dias, a partir cio início do afastamento.

§ 2.° igual comunicação será feita com antecedência, nos
casos (te convocação para serviço militam' e outros obrigatórios por
lei, bem como na hipótese de núpcias e até o segundo (tia depois da
volta do servidor a cxercício, quando ocorrer falecimento de pessoa
de sua família.

§ 3.° --- - O servidor, fora (los casos previstos neste ]Regimento
Perderá o vencimento ou a remuneração diária, quando não compa-
recer ao serviço, descontando-se-lhe um têrço daqueles, quando com-
parecer ao expediente dentro da primeira hora seguinte ao seu início
regulamentar, ou quando se retiram' no curso da última hora de
trabalho.§ 40 - - Ocorrendo faltas sucessivas, o desconto abrangerá os
domingos, feriados ou pontos facultativos intercalados.

Art. 145 -- - Aléia do vencimento ou remuneração, poderá o ser-
vidor receber as seguintes vantagens:

1 - abono por encargos de família;
II ---- adicional por tempo (le serviço;
III --- gratificação 1e função, de conformidade com o quadro

referido no artigo 82 e anexo a êste I-tegiinento;
IV - auxílio-compensação para ocorrer a diferenças de Caixa;
V	quota-parte de taxas de avaliação e fiscalização, bem como

gratificação de leilão, na forma que fôr estabelecida pela Diretoria;
VI - diária fixada pela Diretoria a título de indenização de

despesas (te alimentação e alojamento, quando em serviço não se-
dentário, fora do local normal de trabalho;

VII -- gratificação semestral, na forma estabelecida pela Di-
retoria.

SECÇÃO XXII

Das férias

Art. 146 --- O servidor da Caixa Econômica deverá gozar em
cada ano civil, depois do primeiro ano de exercício, vinte dias Úteis
e consecutivos de férias, sendo-lhe também assegurado o direito a
férias-prêmios, na forma da lei.

Parágrafo único - As férias serão obrigatóriamente gozadas de
acôrdo com a escala organizada em dezembro de cada ano.

SECÇÃO XXIII

Da estabilidade

Art. 147 - Os servidores efetivos da Caixa Econômica serão
considerados estáveis:
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1 --- depois de dois anos de exercício, quando nomeados por-
concurso;

11	depois de 5 anos de exercício, quando nomeados sem con-
curso.

SECÇÃO XXIV

Da disponibilidade

Art. 148 O servidor estávelestável tia Caixa Econômica, na hipó-
tese de ser suprimido seu cargo, será pôsto em disponibilidade com
vencimentos integrais, até o obrigatório aproveitamento em outro
cargo compatível por natureza e vencimento, com o que ocupava.

I4
Secretário (ias Finanças e para o Chefe do Executivo, sempre dentro

decisão.

no til-azo acima referido, cabem recursos, sucessivamente, para o

do prazo (te 10 dias, a contar da (lata cio conhecimento oficial da

(-) desatendido o pedido de reconsideração ou não despachado
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Art. 156 -- Os pedidos de reconsideração e os recursos não têm
efeito Suspensivo, mas as respectivas decisões retroagirão, se fôr o
(asc,ã (Tala do ato ou fato impugnado.

Art. 157 - - Na esfera administrativa, o direito (te pleitear pres-
ri'eve, a partir da data da publicação ou conhecimento oficial do
ato, em cinco anos, quanto à demissão, aposentadoria ou disponibi-
lidade, e, em cento e vinte dias, nos demais casos.

158 - Os pedidos de reconsideração e os recursos, quan-
do cabíveis, interromnpeni até duas vêzes a prescrição, determinando
nova contagem (te Prazos.

SECÇÃO XXV

Da aposentadoria

Art. 149 ---- O servidor da Caixa Econômica será aposentado:
1	por invalidez;
lI	compuisóriamente, aos setenta anos de idade;

- III	quando tornado inválido em conseqüência de agressãon ão provocada no exercício de suas atribuições ou de doença pro-fissional;
IV - quando atacado de alienação mental, tuberculose ativa,

neoplasia maligna, cegueira, lepra ou paralisia.
Parágrafo único - Será também aposentado, se o requerer, o

servidor que completar 30 anos de serviço.
Art. 150 Nos casos referidos nos itens 111, IV e no parágrafo

único do artigo anterior, será integral o vencimento da aposenta-
doria, e proporcional, á razão de uni dia por ano de serviço, no
demais casos.

Art. 151 O servidor interino não poderá ser aposentado, e o
nomeado para estágio probatório sômente terá direito à aposenta-
doria nos casos dos itens III e 1V do artigo 149.

Art. 152	À aposentadoria, nos casos dos itens III e IV do
artigo 149, precederá sempre licença para tratamento de saúde.

Art. 153 -- O servidor aguardará em exercício a inspeção de
saúde, salvo se estiver licenciado, e será afastado a Partir cia data
do laudo médico, se favorável.

SECÇÃO XXVI

Dos direitos

Art. 154	Os servidores da Caixa Econômica terão os direitos
que lhes garantem a lei n.' 46, de 18-12-947, e êste ]Regimento.

Art. 155 - E' assegurado, também, aos servidores da Caixa Eco-
nômica o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração
de decisões e recorrer, observadas as seguintes normas:

a) a petição será sempre dirigida ao Presidente da Caixa Eco-
nômica, de cuja decisão cabe, no prazo de 30 dias, pedido de recon-
sideração, desde que se possam produzir novos argumentos;

b) o pedido de reconsideração, que deverá ser decidido no
prazo de oito dias, não poderá ser renovado;

SECÇÃO XXVII

Dos deveres

Art. 159 -- - Os servidores da Caixa Econômica, além dos deveres
gerais e comuns, (te todo o pessoal (lo serviço público, possuem ainda
e especialmente os seguintes:

1 -- tratar com urbanidade e sem preferências pessoais OS depo-
sitantes, mutuários e demais clientes cia Caixa Econômica;

II -- guardar rigoroso sigilo funcional e inteirar-se conveniente-
mente de tôdas as leis, regulamentos e regimentos que (ligam res-
j)eito à Caixa Econômica e suas Operapões;

111 ---- guardar com fidelidade OS valores (jtl lhes são con-
fiados;

TV - - zelar pela economia e conservação (lo material.
Art . 160 ----- Ao servidor da Caixa Econômica, além das proibi-

(:ões gerais estabelecidas para os servidores públicos, é vedado
e.sl)ecialniente

1 -- constituir-se Procurador (le partes ou valer-se de sua qua-
lidade para intervir com fim especuliativo no andamento de qual-
quer processo ou operação;

receber remuneração, presente ou favor de Partes;
III ---- retirar, sem prévia autorização, qualquer documento ou

objeto (la Caixa Econômica;
IV --entrar ou permanecer, sem autorização e fora (lo período-

(te trabalho, nus dependências da Caixa Econômica;
V	praticar a usura;
VI - ingressar em recinto destinado a jogos de azar;
VII	praticar ou explorar jogos de azar;
VIII	promovei' rifa, loteria ou sorteio de mercadoria;
IX -- sujeitar-se, como emitente, avalista ou endossante, a

testo de título de crédito;
X -- apresentar-se pfiblicamente em estado de embriaguez;
XI	exercer funções (te gerência ou direção de empresas

cárias ou industriais ou de sociedades comerciais em geral.

P ro-

han--
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SECÇÃO XXVIII

Das responsabilidades

Art. 161 - O servidor da Caixa Econômica é responsável por
todos os prejuízos que lhe causar 1)01' dolo, ignorância, frouxidão,
indolência, negligência ou omissão.

Parágrafo único -- Caracteriza-se especialmente a respon-
;sabilidade:

1 pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda
011 responsabilidade ou por não prestar 011 tomar contas na for-
ma e prazos estabelecidos em lei, neste Regimento, ordens de sei-
viços ou instruções;

II por faltas, danos, avarias ou quaisquer prejuízos que sofre-
rem os bens e materiais, sob sua guarda ou sujeitos a seu exame e
fiscalização;

III	por falta de exatidão de quaisquer dcuinentos de receita
ou por êrro de cálculo ou redução contra a Caixa Econômica;

IV - pela existência de vales em caixa, o que se considera
desfalque, e por diferenças de caixa não cobertas em 48 horas, e
que são consideradas como alcance.

Art. 162 -- Nos casos de indenização à Caixa Econômica, o
servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do
prejuízo causado, em virtude de alcance, desfalque e omissão cm
efetuar recolhimentos ou entradas nos prazos legais.

§ 1. Fora dos casos mencionados no artigo anterior, o valor
da indenização poderá ser descontado em prestações mensais no
vencimento ou remuneração, até a quinta parte daquele ou desta.

§ 2.1 - Nos casos de êrro de cálculo ou redução contra Ú Caixa
Econômica, não tendo havido má fé, aplicar-se-á a pena de repre-
ensão, e na reincidência, a de suspensão.

Art. 163 - A responsabilidade administrativa não exime o
servidor da responsabilidade civil ou criminal, assim como o paga-
mento da indenização a que ficar obrigado não o isenta da pena dis-
ciplinar em que incorrer.

SECÇÃO XXIX

Das penas

Art. 164 - Constituem penas disciplinares:
1 - advertência;

II - repreensão;
III - suspensão;
IV - multa;
V	destituição de função;
VI - demissão;

VII	demissão a bem do serviço público.

1

Art..165 - Aplicar-se-á, verbalmente,
nos casos de negligência, e, por escrito, a
de não cumprimento de deveres.

Art. 166 - Verificando-se dolo ou mi
de deveres será punido com a pena d
dias.

a pena de advertência,
de repreensão, nos casos

fé, o não cumprimento
suspensão, até noventa

rParágrafo único Será também aplicada a pena de suspen-
'são por violação das proibições consignadas neste Regimento, bem
-como por reincidência em falta já punida com repreensão.

Art. 167 - O servidor suspenso perderá todos os direitos e
vantagens decorrentes do exercício do cargo.

Parágrafo único - Quando conveniente ao serviço, a per
suspensão será convertida em multa, permanecendo o servido

• exercício com direito tão só à metade cio vencimento oi
muneração.

Art. 168 - A pena de destituição de função será aplicadl
falta de exação no seu desempenho e quando se verificai- que e
vidor, no exercício dela, contribuiu para evitai- ou retardar a
ração da culpa de outrem. -

Art. 16	A pena de demissão será aplicada nos casos de:
1	abandono de cargo, por ausência superior a 30 dias, sem

causa justificada;
II - abandono da função;
III - procedimento irregular;
IV	ineficiência ou falta de aptidão para o serviço;
V - aplicação indevida de fundos da Caixa Econômica;
VI	atestado falso, em prejuízo da Caixa Econômica, sôbre

qualquer ato ou fato;
VII - ausência ao serviço, sem causa justificável, 1)01' mais de

sessenta dias, intercaladamente, (1111-ante o ano.
Parágrafo único - A pena de demissão, por falta de aptidão

para o serviço ou por ineficiência, só poderá ser aplicada após a
verificação da impossibilidade de readaptação do servidor.

Art. 170 - Será aplicada a pena de demissão a bem do ser-
viço público ao servidor que:

1 - fôr provadamente viciado eia jogos proibidos ou ébrio
habitual;

II - praticar crime contra a boa ordem, a administração, a lé
pública e a Caixa Econômica, ou previsto nas leis relativas à se-
gurança e à defesa nacional;

III revelar segredos que conheça cm razão (to cargo ou
função, fazendo-o com dolo e prejuízo para a Caixa Econômica ou
particulares;

IV - incorrer em insubordinação grave ou ofender fisicamen-
te, quando em serviço, salvo em legítima defesa, outros servidores
ou particulares;

V - lesar os cofres ou delapidar o patrimônio da Caixa
nômica;

VI - receber ou solicitar propinas, comissões, presente
vantagens de qualquer espécie;

VII - pedir, por empréstimo, dinheiro ou valores a pessoas
que tenham interêsses na Caixa Econômica ou estejam sujeitas à
sua fiscalização;

VIII	exercer advocacia administrativa.
Parágrafo único - À primeira infração, e de acôrdo com a

sua natureza, poderá ser imposta qualquer das penas mencionadas
no artigo 169.

Art. 171 - O Presidente da Caixa Econômica poderá delegar
poderes aos Diretores de Carteiras e Chefes de outros órgãos, para
impor as penas de advetrência, repreensão e suspensão até 30
dias.
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SECÇÃO XXX

Do processo administrativo

Art. 172 -- O Presidente da Caixa Econômica ordenará, sem-
pre que ocorrer irregularidades nos serviços da mesma, a respec-
tiva apuração mediante processo administrativo.

§ 1.0	O processo administrativo obedecerá às normas bai-
xadas pelo Estado, em caráter geral, quanto a seus funcionários.

§ 2.1 -- Urna vez submetido a processo administrativo, o ser-
vidor só poderá ser demitido a pedido, após a conclusão daquele e
reconhecida sua inocência.

CAPE'I'VLO VII

Disposições gerais

Art. 173 Os serviços jurídicos da Caixa ficarão a cargo do
Departamento Jurídico do Estado, devendo o Presidente, de co-
mnum acôr(to com o Advogado Geral do Estado, definir os direitos
e vantagens (los advogados, designados pelo Governador do Estado.

Art. 174 Os serviços de engenharia relativos a operapões
da Caixa serão atribuídos a engenheiros, mediante remuneração
sob a forma de gratificação pro labore.

Art. 175 . - - A Diretoria estudará imedialarnente a possibili-
dade de aproveitamento dos funcionários estaduais ora em exercí-
cio no estabelecimento, independentemente de concurso, tendo em
vista as necessidades do serviço.

ArI. 176 Os funcionários de que trata o artigo anterior te-
rão direito a optar pelos cargos em que forem lotados na Caixa
ou pelos que atualmente exercem no Estado.

Art. 177 - A Caixa Econômica manterá o encaixe estabele-
cido pela legislação vigente.

Art. 178 À Diretoria serão abonadas as seguintes percenta-
gens sôbro ototal dos depósitos existentes no último dia de cada
semestre, até o limite de quatro centos milhões de cruzeiros ......
(Cr$ 400.000.000,00)

a) até cento e oitenta milhões de cruzeiros .................
(Cr$ 180.000.000,00) de depósitos, cinco centésimos por cento .....
(0,05 %);

b) de mais de cento e oitenta milhões de cruzeiros ..........
(Cr$ 180.000.000,00) até trezentos milhões de cruzeiros ..........
(Cr$ 300.000.000,00) de depósitos, vinte e cinco milésimos por cen-
to (0,025%);

c) de mais de trezentos milhões de cruzeiros ..............
(Cr$ 300.000.00,00) até quatrocentos milhões de cruzeiros ........
(Cr$ 400. 000. 000,00) de depósitos, um centésimo por cento (0,01 %).

§ 1.0 - A percentagem acima se distribui pelos membros da
Diretoria, da seguinte maneira: - 4/10 para o Presidente e 3/10
a cada um dos Diretores.

§ 2. - A cada membro da Diretoria será permitido retirar,
mensalmente, por conta da percentagem estabelecida neste artigo,
até a quantia de dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00).

Art. 179 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos
pela Diretoria, com a aprovação do Secretário das Finanças.

•1

r`
Art. 180 - Êste Regimento entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria das Finanças, em Belo Horizonte, aos 29 de março de
i948. -- 	dO Secretário das Finanças --- José e Magalhães Pinto.

CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL

Quadro de Pessoal
(Art. 82 do Regimento Interno)

MATRIZ

Nomenclatura - Número de cargos	Natureza - Forma de
provimento - Vencimento mensal:

Secretário - 1	Isolado	Efetivo - - Cr$ 3.200,00.
Gerente - 1 - - Isolado - Em comissão -- Cr$ 3.000,00.
Contador - 1 -- Isolado -- Efetivo - Cr$ 2.500,00.
Auxiliar de Contador ---- 1 ----- Isolado - Efetivo - Cr$ 2.000,00.
Tesoureiro - 1 Isolado --- Em comissão - Cr$ 2.500,00.
Pagador - 1 -- Isolado - - Efetivo --- Cr$ 2.300,00.
Recebedor	1 -- Isolado -- Efetivo - Cr$ 2.300,00.
Conferente ---- 1 --- Isolado - - Efetivo .---- Cr$ 2. 100,00.
Inspetor 8 --- Isolado - Eia comissão ---- Cr$ 2.000,00.
Chefe de Secção - Função gratificada. .--- Designação.
Almoxarife - 1 - - Isolado - Efetivo - Cr$ 1.500,00.
Perito avaliador	- 2 - - Isolado - - Em comissão - ........

Cr$ 1.500,00.
Dactilógrafo - Isolado	Efetivo - Cr$ 1.000,00.
Escriturário A -- Carreira -- - Efetivo - Cr$ 800,00.
Escriturário B - Carreira Efetivo - Cr$ 1.000,00.
Escriturário C - Carreira - - Efetivo .. Cr$ 1.200,00.
Escriturário D - Carreira	Efetivo •-- Cr$ 1. 400,00.
Escriturário E - Carreira- - Efetivo - Cr$ 1.600,00.
Escriturário F - Carreira - Efetivo - Cr$ 1 .800,00.
Escriturário G - Carreira - Efetivo - Cr$ 2.000,00.
Porteiro - 1 - Isolado - Efetivo - Cr$ 800,00.
Contínuo - 4 - Isolado - Efetivo - Cr$ 600,00.
Servente — 4 - Isolado	Cr$ 500,00.
Mensageiro - 4	Isolado ---- Efetivo - Cr$ 400,00.

AGÉNCIA
Gerente ---- Isolado -- Em comissão - - Cr$ 1.000,00.
Auxiliar - Isolado --- Efetivo -- Cr$ 700,00.

DECRETO N.° 2.650, DE 1 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar do Prefeitura
Municipal de Pequi

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
1)uições legais e nos têrmos do artigo 5.° do Decreto-lei n. o 2.135,
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de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Pequi, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o exercício de 1947, na importância total.
de Cr$ 25.333,40, por se haver verificado que tais despesas, feitas
no interêsse do Município, estão comprovadas pela documentação
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.651, DE 1 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Andrelândia

O Governador cio Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5. 1' do Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Andrelândia relativas a despesas a regularizar, reali-
zadas em sua gestão, durante os exercícios de 1944 e 1945 na im-
portância total de Cr$ 40. 286,10, por se haver 'erjficado que tais
despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela
documentação' apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.652, DE 1 DE ABRIL 1)E 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Virginópolis

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrnios do artigo 5.° do Decreto-lei 11.0 2.135,,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas cio então Prefeito
Municipal de Virginópolis, relativas a despesas a regularizar, reali-
zadas em sua gestão, durante os exercícios de 1945 e 1946, na im-
portância total de Cr$ 4.883,60, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

—j(7--

junho de 1946 e 5 vista do relatório apresentado pela Comissão.
nomeada, eada nos têros do citado artigo 3.°, para verificação das con-
tas (Ia Rêde Mineira de Viação relativas ao primeiro semestre de.
194 7. resolve aprovar ditas contas.

i'alãcio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 dc abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra

DECRETO	.' 2.654, DE 7 DE ABRIL DE 1948'

Aprova contas relativos a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Bicas	 .

O Governador cio Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° do Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Bicas, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o exercício de 1944, na importância total
de Cr$ 15.417,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas
no interêsse cio Município, estão comprovadas pela documentação.
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de abril (te 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro _'I leixo

DECRETO N.° 2. 655 DE 7 DE ABRIL DE 1948'

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura'
Municipal de Bonfim

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5. 1 do Decreto-lei n. 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Bonfim, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gslão, durante os exercícios de 1943 e 1944, na importân-
cia total de Cr$ 7. 799,30, por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse cio Município, estãc) comprovadas pela documen-
tação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizoiik,, 7 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro .1 leixo

DECRETO N.° 2.653, DE 7 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas referentes cio 1.0 semestre de 1947, da Réde
Mineira de Viação

• O Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade com
o disposto no § 2.° do artigo 3.°, cio Decreto-lei n.° 1.773, de 29 de

,ç •.	4
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DECRETO N.° 2. 656, DE' 7 DEI ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Santa Rita do Sapucai

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais, e nos têrmos tio artigo 5.° (lo Decreto-lei n.° 2.135,.

1-	.



T
de 5 de julho de 1947, resolve aprovai- as contas do então refeio
Municipal de Santa Rita do Sapucai, relativas a despesas a regula-rizar, realizadas em sua gestão, durante o exercício de 1946, na im-portância total de Cr 39.862,40, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprova(lls peladocumentação apreselitada

Palácio da Liberdade Belo HorizQnte, 7 de abri! de 1918
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N: 2.657, DE 7 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Santo Antônio do Amparo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais, e nos têrmos do artigo 5.° do Decreto-lei n.° 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Santo Antônio do Amparo, relativas a despesas a regu-
larizar, realizadas em sua gestão, durante o exercício de 1946, na
importância total de Cr$ 28.658,00, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte 7 de abril de 1948
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.658, DE 7 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da PrefeituraMunicipal de Ubá

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-buições legais9 e nos têrmos do artigo 5.° do Decreto-lei 11. 0 2.135,de 5 de julho de 1947, resolve aprovai- as contas do então Prefeito
Municipal de Ubá, relativas a despesas a regularizar, realizadas em
sua gestão, durante os exercícios de 1946 e 1947, na importância
total de Cr$ 92.077,70, por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse do Município, estão comprovadas pela documen-
tação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de abril de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.659, DE 12 DE ABRIL DE 1948

Declara de utilidade pública, para desapropriação no Município de
(Iberlúndiu, distrito da cidade, terreno e benfeitorias nele exis-
tentes, constituindo um conjunto de Armazéns, para o fim deArmazenagem de Produtos agrícolas destinados a regular asua distribuição no território do Estado.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o ai-figo G.°, do Decreto-lei federal n.° 3.365,
de 21 de junho de 1941,

Decreta:
Art. 1.0 -- São declarados de utilidade pública, a fim de seremdesaj)I-opliados e adquiridos em Juízo, ou fora dêle, os terrenos ebenfeitorias, constituindo um conjuito de armazéns, situados nazona urbana da cidade de Uberlândia, com a área de vinte mil se-lecentos e dezoito metros quadrados (20.718 in2), pertencentesFundação Brasil Central, necessários à armazenagem de produtosag

ricolas destinados a regulam- a sua distribuição no território doEstado.
Art. 2.1 O terreno m

encionado no artigo anterior tem sua
área compreendida dentro das seguintes confrontações: pela fren-
te, com a Avenia João Pessoa, pelo lado direito com a AvenidaDr. Fernando Vite la, pelo esquerdo, com a rua Monsenhor Eduar-
(lo e pelos fundos cai diagonal, como a Companhia Mogiana de Es-.trada de Feri-o ; as benfeitorias são tôdas as contidas na área aci-ma descrita, qualquer que seja a sua origem, extensão,dimensões, destinação propriedade e área.n atureza,

Art. 3.' -- E' declarada a urgência (Ia desapropriação
Art. 4.1 - Revogam-se as disposições em contrá'rio, entrando

êste decreto em vigor, na data de sua publicação.

1948. Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, aos 12 de abril de

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianne (ti

DECRETO N.° 2.660, DE 13 DE ABRIL DE 1948

Aprova o Regimento Interno da Bôlsa de Fundos Públicos do
Estado de Minas Gerais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 2. 1, do Decreto-lei fl.° 2.130, de 27 dejunho de 1947, resolve aprovar o Regimento Interno da Bôlsa de
Fundos Públicos do Estado de Minas Gerais, assinado pelo Secre-
tário das Finanças, que assim o entenda e faça executar.
1948. Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de abril de

MILTON SOARES CMPo
José de Magalhães Pinto

L. D. - 37
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REGIMENTO INTERNO DA BOLSA DE FUNDOS PÚBLICOS D"^^
A f7TL' c' DLI LI LI D LI j ,i-'ïn,'ri	e) os que, entre si, forem parentes em linha duelo, colaterais

)1 IiIJ(J U 1Yi11VIi (JDIII),	UA 0)1

A. 2.660 DE 13 DE ABRiL DE 19/iS

CAPITULO 1

Da Bôlsa

Art. 1.0	Na Bôlsa de Fundos Públicos reunir-se-ão os correto-
res oficiais, sob a direção do síndico.

Art. 2.° -- Só aos corretores e seus prepostos se permitirá o iii-
gresso dentro da balaustrada ou local designado para o pregão <Ias,
ofertas e a realização dos negócios da Bôlsa, distinto do espaço re-
servado ao público.

Parágrafo único	À Câmara Sindical, por intermédio do sín-
dico, compete tornar efetiva a disposição dêste artigo.

Art. 3•0 - Os trabalhos da Bôlsa poderão ser realizados, no
máximo, duas vêzes por dia, cabendo à Câmara Sindical determi-
nar préviamente as horas respectivas.

Art. 4.' -- Fora do lugar especial e das horas estabelecidas
para ofuncionamento da I3ôlsa, é proibida qualquer reunião de cor-
retores de fundos ou (te pessoas estranhas à profissão para efetuar
operações de Bõlsa.

CAPITULO II

Dos corretores, suo competência e exercício

Art. 5."	O cargo de corretor de fundos públicos é conside-
rado ofício público.

Art. 6." - O número de corretores de fundos públicos é de
cinco (5), podendo ser elevado, por proposta (Ia Câmara Sindical,
desde que o exija o movimento da Bôlsa.

Art. 7." - - Os corretores serão (lemnissiveis mediante processo
regular, eni que se lhes apure a responsabilidade e se lhes assegure
ampla defesa.

Art. 8." --- A caução de cada corretor será de Cr$ 20. 000,00k
devendo ser prestada em dinheiro ou eia títulos da Dívida Pública,
perante o Tesouro do Estado.

Parágrafo único - Consideram-se suspensos os corretores sem-
pre que as cauções sofrerem diminuição ou esgotamento

Art. 9•0	Para exercício do cargo (te corretor, serão in(lispen
sáveis as condições seguintes;

a) ser brasileiro;
1)) ser maior de, vinte e cinco anos;
e) estai' em (liacom os deveres concernentes ao serviço

militar;
(1) estai' ciii gôzo dos direitos civis e políticos;
e) apresentai' fôlha corrida;
f) provai' boa saúde física e mental;
g) ter notória capacidade para o exercício (Ia função

Art. 10	Não podem serser corretores:
a) os que não podem ser comerciantes;
h) os que tiverem sido demitidos a bem do serviço ou perdido,

empi'êgo Público em virtude (te sentença judicial;	-

e afins até o segundo grau;
(i) os falidos não reabilitados;
e) os que estiverem sendo processados ou tenham sido conde-

nados por crime de peculato, falsidade, moeda falsa, contrabando,
estelionato, roubo, furto e outros a que o Código Penal ou leis fede-
rais imponham expressamente a perda do cargo;

f) os que se derem a vícios geralmente condenáveis, provados
pelos meios de direito.

Art. 11 - A nomeação e a exoneração dos corretores será feita
pelo Governador do Estado, mediante proposta e informação da
Câmara Sindical, aprovadas pelo Secretário das Finanças.

Art. 12	Os corretores não poderão entrar em exercício se-
não depois de saisfeitas as formalidades seguintes:

a) prestar a caução a que são obrigados;
b) prestar, perante a Câmara Sindical, ou, antes da instalação

nesta, perante o Secretám'iQ das Finanças, compromisso de desem-
penhar com probidade as funções do cargo;

e) provar quitação com todos os impostos;
d) remeter o protocolo, devidamente selado, à Junta Comer-

cial do Estado, para sei' rubricado;
e) faz ,--r abrir, rubricar e encerrar, pelo síndico, o caderno

manual ou outros livros que vierem a ser criados.
Art. 13 --- A Junta Comercial, antes de rubricar o protocolo do

corretor, exigir-lhe-á prova de haver prestado a caução a que se
refere êste Regimento.

Art. 14 -- Ficará sem efeito a nomeação do corretor que,len-
tro de trinta (30) (lias, contados da publicação do ato da nomea-
ção, não der cumprimento ao disposto nos artigos 12 e 13 dêste
Regimento.

Art. 15 -- A caução do corretor responde:
a) pela execução e liquidação das operações em que o mesmo

tiver sido intermediário ou de que se tiver encarregado;
h) pelas multas em que o corretor incorrer;
(!) pelas indenizações a que fôr condenado, em virtude de

sentença judicial.
Art. 16 - Sàmente depois de liquidada tôda a responsabilidade

do corretor, poderá a caução ou o restante dela ser objeto de execu-
ção judicial ou por outros credores particulares.

Art. 17 .- A caução poderá ser levantada depois de seis meses,
contados da exoneração ou do falecimento do corretor, salvo caso
de protesto judicial, para ressalva de direitos de qualquer credor.

Art. 18 ---- Findo êste prazo, haver-se-á por prescrita a respon-
sabilidade do corretor, salvo o caso de protestos pelo não cumpri-
mento e liquidação do contrato e aquêles casos em que, segundo o
direito, não corre tempo para a prescrição (decreto federal nú-
mero 2.475, de 1897, art. 13).

Ar?. 19 - Verificada a vaga de corretor, por exoneração ou
falecimento, o síndico procederá imediatamente à arrecadação e ao
exame dos livros e papéis a êle pertencentes e relativos ao ofício
na presença dos interessados, dos herdeiros e de duas testemunhas,
assinando, todos, os respectivos têrmos, de que se enviarão cópias ao
Secretário das Finanças.

Art. 20 - A Câmara Sindical afixará editais no recinto da Bôl-
sa e, nó prazo (te trinta dias, publicá-los-á no órgão oficial do
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Estado e nos boletins comerciais, convocando os interessados a virem
liquidar, no prazo de seis meses, as transações em que haja o cor-
retor interferido.

Art. 21 - Findo o prazo, a Câmara Sindical expedirá, em
favor dos herdeiros do corretor ou de outros interessados, requisi-
tório ao Secretário das Finanças para o levantamento da caução.

Parágrafo único - O representante do Ministério Público acom-
panhará as diligências, quando fôr necessária sua assistência.

Art. 22 - Os livros e papéis arrecadados peio síndico, na hi-
pótese do artigo precedente, serão examinados pela Câmara Sin-
dical, na sua primeira reunião, a fim de verificar, por meio dêles,
o estado das operações que se achavam a cargo do corretor, a pos-
sível necessidade de interferência da referida Câmara, para com-
pleta execução 'das mesmas e resguardo elos interêsses de terceiros.

§ 1 .0 - Nada ocorrendo de anormal, os livros e papéis deverão
ser recolhidos ao arquivo.

§ 2.° De) exame a que proceder a Câmara Sindical nos pa-
péis e livros pertencentes ao ofício de corretor cai estado de vacân-
cia far-se-á declaração na ata da reunião da Câmara e bem assim do
destino dado aos mesmos.

Art. 23 A vaga do ofício de corretor será preenchida, tem-
porariamente, na falta dêste, por uni dos membros da Câmara,
designado pelo Síndico.

Parágrafo único - O substituto liquidará as operações exis-
tentes e certificara o que houver sido escriturado nos seus livros
pelo corretor demissionário, suspenso ou falecido.

Art. 24 - Se a vaga ocorrer por motivo de incapacidade física
ou mental do titular, poderá a Câmara Sindical propor que a subs-
tituição se faça, de preferência, por um filho do corretor.

Art. 25 - Verificada a vaga do corretor, a Câmara Sindical,
para conhecimento do público, expedirá editais, que serão afixa-
dos no salão da Bôlsa e publicados cinco vêzes, pelo prazo de trinta
dias, no órgão oficial elo Estado e nos Boletins Comerciais.

Art. 26 - O corretor não poderá ser fiador ele contrato ou
transação mercantil em que haja interferido, sendo nula a garantia
que der.

Am-t. 27 - A cada corretor é lícito ter como auxiliares até dois
prepostos, que poderão substitui-los nos pregões, e quatro adjuntos.

§ 1.° A nomeação dêsses auxiliares deverá ser submetida a
aprovação da Câmara Sindical, devendo o candidato a preposto
preencher as mesmas condições para nomeação de corretor.

§ 2.' - A caução para os prepostos será de Cr$ 10.000,00 e,
para os adjuntos, de Cr$ 5.000,00, prestadas perante a Tesouraria
da Bôlsa, na forma do art. 8.°.

Art. 28 - O •corretor responde solidàriamente pelos atos dos
prepostos ou auxiliares.

Art. 29 - A nenhum corretor é lícito eximir-se de ser mem-
bro da Câmara Sindical, por si ou por seu preposto, salvo motivo
de fôrça maior, justificado perante a meswa corporação.

Art. 30 - São da exclusiva competência dos corretores de
fundos e sàmente por seu intermédio se poderão realizar, e em
público pregão, a compra, a venda e a transferência de quaisquer
títulos de Dívida Pública, nacionais ou estrangeiros, admitidos à
cotação.
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L, Todos os outros títulos suceptiVeiS de cotação em
Bôlsa que forem objeto de transação fora da Capital serão obrigatã-
riamenle registrados na Câmara Sindical dos Corretores, dentro de
trinta dias da data da operação, ressalvado o disposto na legislação
federal.

§ 2.° - -- As pessoas (IUC exercerem a função de corretor, sem
a necessária investidura, ficarão sujeitas às penalidades da lei, cum-
prindo ao Síndico juntar os documentos comnprohatórios e denun-
ciar o fato à autoridade competente.

Art. 31 - Além das funções do cargo, poderão os corretores:
a) incumbir-se de pagar ou de receber juros e dividendos de

Ilitulos. de hôlsa;
b) constituir-Se correspondentes uns dos outros nas diferentes

praças nacionais;
c) sei. procuradores (te seus clientes para atos extrajudiciais

relativos a títulos de bôlsa (Decreto-lei federal número 1.344, de
1939, artigos 19 e 20).

Art. 32 - Ao encarregar-se de qualquer operação, é facultado
ao corretor pedir ordem escrita do seu comitente.
- Art. 33 - A ordem dada ao corretor vigorará enquanto não

for retirada, salvo quando se lhe fixar prazo para o cumprimento.
Art. 34 -- O corretor, enquanto não puder executar a ordem

recebida, dará ao comitente os motivos da demora, para dêle re-
ceber novas instruções sôbre o preço e outras condições da
operação.

Ai-t. 35 - Os corretores (lo fundos têm inteira responsabilidade
pelo desempenho das operações em que interferirem, até final
liquidação.

Art. 36 .- O corretor é pessoalmente responsável, nas nego-
ciações à vista, para com outro corretor com quem haja operado
e, para com seu comitente, pela entrega dos valores negociados.

Art. 37 O corretor é inteiramente responsável pela liquida-
ção das operapões feitas a prazo, sempre que no ato da transação
não declinar, de modo regular, o nome do comitente.

Parágrafo único - Essa responsabilidade é regida pelos princí-
pios concernentes ao comissário dei credere.

Art. 38 - Os corretores são responsáveis pela autenticidade da
firma do último signatário (Ias letras e dos títulos endossáveis que
negociarem.

Art. 39 -- Os cortetores de fundos têm direito ele exigir dos
comitentes as garantias que reputarem precisas para a efetividade
das operações de que forem incumbidos, dando-lhes, por sua vez, as
qu êstes solicitarem.

Art. 40 - O comitente que retirar a ordem dada e aceita, an-
tes do prazo convencionado para a operação, pagará, integralmente,
a corretagem, como se a ordem houvesse sido executada.

Art. 41 - O comitente que, sem prévia retirada da ordem
dada, já tendo recebido do corretor encarregado da operação n nota
ele haver sido a mesma executada, deixar de fazer boa a transação,
realizando-a por intermédio de outro corretor, será obrigado a pagar
a corretagem ao primeiro corretor e responderá por perdas e danos
perante a parte com quem o mesmo corretor houver tratado.

§ 1 .0 - Neste caso, será a operação liquidada pela Câmara Sin-
dical, nos têrmos elêste Regimento.

1
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2. A requeriniento (lo corretor, poderá a Câmara Sindical
autorizar seja afixado no quadro da Bôlsa o nome do comitente fal-
toso, com o resumo da operação.

Art. 42 O comitente que deixar de cumprir um contrato
de corretagem responderá, integralmente, pela operação que houver
autorizado por escrito.

Parágrafo único -- Se o corretor tiver adquirido títulos ou
outros valores para o comitente, serão êles vendidos, e, se a ordem
tiver sido de venda, serão comprados outros para substitui-los, cobran-
do-se do comitente faltoso o valor da diferença que se verificar en-
tre a cotação (10 contrato e a liquidação, além das respectivas cor-
retagens.

Art. 43 Nas negociações (te letras e papéis endossáveis, é o
corretor obrigado a entregá-los ao tomador, e, ao cedente, a impor-
tância ajustada.

Art. 44 - O corretor deve guardar segrêdo sôbre os nomes
dos comitentes.

Parágrafo único	Para mencioná-los, é necessária autorização
escrita clêstes, a menos que o exija a própria natureza da obrigação.

Art. 45 - As negociações da Bôlsa que tiverem por objeto letras
de câmbio não se assentam senão sôbre quantidades, sem especifi-
cação dos números e mais característicos dos títulos.

Art. 46	E vedado aos corretores, sob as penas do art. 59
do Código Comercial:

a) formar entre si associação particular para operações de sua
profissão;

b) fazer tôdas as espécies de negociações e tráfico, direto ou
indireto, debaixo do seu ou de alheio nome, contrair sociedade de
qualquer denominação -ou classe que seja;

e) adquirir para si, ou para pessoa de sua família, cotisas cuja
venda lhes houver sido incumbida e vender as que lhes pertence-
rem, quando tenham ordem (te comprá-las na mesma espécie;

d) exercer cargos de administração ou fiscalização de socie-
dades por ações;

e) encarregar-se de cobranças ou pagamentos por conta alheia,
salvo no caso de liquidação dos contratos ou operações do seu ofício,
ressalvado o disposto no art. 31, alíneas "a", "b" e "e";

f) assinar ou reformar notas, confirmação ou propostas (te ope-
rações efetuadas l)oi outro corretor;

g) lavrar nota ou confirmação de contratos sem as formalida -des legais;
h) transferir contratos de operações a têrmo a outro corretor,

antes de fazer os respectivos registros.

CAPITULO III

Dos auxiliares dos corretores
Art. 47 --- Os corretores poderão ter os auxiliares previstos no

artigo 27 (lêSte Regimento.
Art. 48 -- Os atos de nomeação, suspensão e demissão de pre-

postos serão levados ao conhecimento de tóda a corporação por
meio de boletins afixados no salão da Bôlsa, pelo prazo de oito (8)
dias, e, por ofício, ao Secretário das Finanças.

Art. 49 Os prepostos dos corretores são considerados seus
mandatários legais para todos OS efeitos, inclusive o de substitui-los
nas funções de membros da Câmara Sindical.

Art. 50 ---- Os auxiliares podem agenciar e iniciar operações, sen-
o imprescindível o consentimento (lo corretor e a sua assinatura

aios contratos escritos.Art. 51 - Não será admitido como auxiliar de corretor aquele
que haja exercido igual ofício em qualquer das bôlsas de valores do
'país, sem que apresente atestado (te bom procedimento, fornecido
p ela última bôlsa a que pertenceu.

Art. 52 -- O auxiliar de corretor que ocultar ao pregão ou so-
negar ao registro negócios por êle realizados, será punido com a
suspensão até trinta (30) mlias e multa de um mil cruzeiros ........
(Cr$ 1.000,00)..

Art. 53. - A caução dos auxiliares de corretor (art. 27, 2.)
'responde pelas indenizações, até que estejam liquidadas as negocia-
ções em que interferirem pelo corretor, a juízo da Câmara Sindical.

Art. 54. - O preposto ou adjunto deverá declarar em todos os
seus papéis e publicações o nome do corretor de quem fôr auxi-
liar, não lhe sendo permitido trabalhar em nome próprio, Sol) pena
de suspensão até três meses e demissão, na reincidência.

Art. 55. - Na hipótese de substituição prolongada do corretor
por sei! preposto, deverá a Câmara Sindical dar ciência ao Secre-
tário (Ias Finanças, fazendo acompanhar esta comunicação de tôdas
as informações relativas à capacidade do preposto, de acôr(lo com
o disposto nos artigos 9 e 27 dêste Begimento.

Art. 56 - Os prepostos de corretores possuirão um canhenho
aberto, encerrado e rubricado pelo Síndico, no qual serão registra-
das as operações logo que contratadas.

Art. 57. -- Nos salões de pregão (Ia Bolsa serão afixados quadros
com os nomes e sobrenomes (los prepostos e adjuntos, com indica-
-ção dos nomes dos corretores e da sede dos respectivos escritórios.

CAPITULO IV

Da Câmara Sindical

Art. 58. Os corretores (te fundos públicos elegerão, anual-
mente, entre si, uma Câmara composta (lc um Síndico, um Secre-
tário e um Tesoureiro.

Art. 59. -- Da eleição, que será feita por escrutínio secreto e
por maioria absoluta (te votos, lavrar-se-á ata em livro próprio, de-
vidamente legalizado, e dela se extrairá cópia autêntica, subscrita
pelo Presidente e demais membros (Ia mesa (Ia eleição.

Dentro de oito (8) dias da eleição, o Presidente re-
unirá a Câmara Sindical e dará POSSC aos eleitos.

§ 2. 1 - O livro a que se refere o prese4e artigo será aberto,
- encerrado e rubricado pelo Síndico, servindo para nêle serem la-

vradas as atas das eleições e outras da mesma corporação, bem
como os têrmos (te compromisso dos membros (la Câmara Sindi-
cal, corretores e prepostos.

Art. 60. - O Síndico dará conhecimento ao Secretário das
Finanças da eleição e posse da Câmara Sindical, remetendo-lhe a
cópia autêntica a que se refere o artigo anterior.
-	Art. 61. - A Câmara Sindical não poderá deliberar vàlidamen-
le sem a presença pelo menos da maioria de seus membros.

Parágrafo único. - As resoluções serão tomadas por maioria
absoluta (te votos dos presentes, tendo o Síndico, além (lo voto
,próprio, o de qualidade.	-
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Art. 62. - Compete à Câmara Sindical:
a) reunir-se, ordinâriamente, em dias úteis para verificçã

das operações, determinação do curso do câmbio, cotação dos fun-
(los e valores negociados pelos corretores;

h) reunir-se, extraordinàriamente, por convocação (lo Síndi-
co e a pedido (Ia maioria dos corretores;

e) autorizar, proibir e suspender a negociação e cotação (le-
qualquer valor, com exceção dos títulos das dívidas federal, estadual,
municipal e externos, que só serão admitidos à cotação por ato d
Secretário das Finanças, respeitada a legislação federal. Para ad-
mitir títulos à negociação e cotação da Bolsa, além dos documen-
tos apresentados pelos interessados, poderá a Câmara Sindical pedirmaiores esclarecimentos técnicos e jurídicos;

d) fixar a cotação oficial do câmbio, (los valores e das espé-cies, publicando o boletim diário, organizado em seguida ao en-
cerramento dos trabalhos da Bolsa e em face das notas ou Jnemo-randa dos corretores e dos bancos;

e) organizar a tabela das taxas devidas pelas declarações
que forem publicadas no boletim oficial;

f) informar sôbre a conveniência da criação ou supressão decargos de corretores, propondo a nomeação e destituição dos mesmos;g) organizar o quadro de funcionários e empregados da Bolsa,
fixando-lhes proventos, direitos e deveres;

h) velar para que os corretores exerçam bem suas t'unçõespodendo exigir-lhes a exibição dos livros e mais papéis de seu ar-
quivo, para comprovar a verdade de qualqueroperação em quehajam interferido, ou quando haja outro motivo j ustificado;i) impedir que pessoas sem título legal exerçam as funçõesde corretor, promovendo pelos meios competentes, as providênciasnecessárias;

D resolver sôbre as representações feitas pelos corretores;
k) decidir as contestações que se suscitarem entre os correto- P

res, relativamente ao exercício de suas funções, com direito a re-
curso para o Secretário das Finanças, no prazo de cinco dias;

1) propor ao Secretário das Finanças as medidas que julgar
convenientes à boa execução dêste Regimento Interno, sugerindoprovidências úteis à instituição e ao mercado, dependentes da açãodo. Govêrno;

M) fiscalizar o pagamento dos tributos devidos, nos papeis,
que transitarem pela Câmara;

n) impor as multas legais, sendo facultado recurso para o
Secretário das Finanças, dentro de quinze (15) (lias;

o) censurar os atos dos corretores, quando irregulares, e, se-gundo a gravidade do caso, suspendê-los por tempo não excedente
a trinta (30) dias, bem como interditar-lhes a entrada na Bolsapor igual tempo;

p) resolver sôbre as penas, impostas pelo Síndico, com re-
curso dêste ou do interessado para o Secretário das Finanças;

q) deliberar sôbre questões relativas à receita e despesa da
corporação, com recurso para o Secretário das Finanças;

r) fiscalizar a arrecadação e o destino das rendas, bem como a
escrita e a contabilidade da Bolsa;	 -

) conhecer dos assuntos de interêsse da Câmara Sindical ou
dos corretores, resolvendo a respeito como julgar acertado, com.
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recurso que se interporá no prazo de 8 (lias, para o Secretário das
Finanças, nos casos controvertidos.

Art. 63. - Os componentes da Câmara Sindical terão direito
sàniente aos emolumentos da tabela anexa a êste Regimento

Parágrafo único. - A Câmara Sindical consignará ao Síndico'
uma ajuda de custo mensal.

Art. 64. - Encerrados os trabalhos da Bolsa, reunir-se-á a Cã-
niara Sindical e fixará o curso do câmbio e a cotação dos fundos e'
valores negociados, declarando os limites máximos e mínimos.

Art. 65. - Para a determinação do curso do câmbio e dos va-
lores a que se refere o artigo antecedente, apresentarão os corre-
tores à Câmara Sindical boletins por ê]es assinados, contendo as
imotas correspondentes aos negócios efetuados nesse (lia, mencio-
nados os limites máximos e mínimos das cotações.

Art. 66. - Com os elementos fornecidos pelos boletins dos cor-
retores, que serão registrados em livro próprio, verificará a Câma-
ra o resultado das operações (lo dia e fixará, de modo definitivo,
o curso do câmbio e da cotação dos títulos e valores negociados.

Art. 67. - Em livro próprio, lavrar-se-á, em forma de têrmo, a,
deliberação da Câmara Sindical e se expedirá, de conformidade
com ela, o boletim da cotação oficial e do curso do câmbio.

Parágrafo único. - Dêsse boletim, serão enviadas pelo Síndico
copias autênticas ao Secretário das Finanças, à Associação Comer-
cial de Minas, à Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais,
a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e à Sociedade
Mineira de 'Agricultura e à Imprensa Oficial do Estado, para pu-
blicação.

Art. 68. -- Os títulos de emnprêsas nacionais e estrangeiras sô
mente serão cotados com o consentimento da Câmara Sindical.

Parágrafo único. - Esta responderá civilmente pelos prejuí-
zos resultantes da admissão à cotação de títulos e debentures irre
gularmente emitidos, de ações de sociedades ilegalmente constitui-
das, ou que não tenham realizado o capital exigido por lei, para
serem negociáveis as ditas ações, e de sociedades sem existência.
real e atividade efetiva, organizadas no intuito de tentar a nego-
ciação de títulos e a exploração de operações sôbre os mesmos.

CAPITULO V

Dos membros da Cún'mara Sindical

Art. 69. - Compete ao Síndico além de outras atribuições cons-
tantes dêste Regimento, o seguinte:

a) representar a Câmara Sindical e a corporação dos correto-
res perante o Govêrno e as autoridades e em juízo ou fora dêle;

1)) presidir às sessões da Bolsa e às reuniões da Câmara Sin-
dical, dirigir as discussões e apurar as deliberações, exercendo em
ultimimo lugar, o direito de voto, inclusive o de qualidade;

c) executar as deliberações (Ia Câmara Sindical;
d) promover reuniões diárias da Câmara Sindical, para veri-

ficar o resultado das operações, determinar o curso do câmbio e a,
cotação dos fundos e valores negociados pelos corretores;

e) fiscalizar a escrita do livro de preços correntes, destinado
ao registro dos boletins apresentados pelos corretores, os quais
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'mencionarão as propostas recebidas e os negócios realizados e
inscritos nas notas oferecidas no recinto da Bolsa;

f) assinar e remeter o boletim da cotação (los fundos públicos
• e do câmbio a que se refere o artigo 67;

g) apresentar ao Secretário das Finanças um relatório anual
do movimento da Bolsa e trabalhos da Câmara Sindical, fornecendo
cópia do mesmo aos corretores.

Art. 70. - Incumbe ao Secretário, além das atribuições regi-
mentais, o seguinte

a)	ter sob sua guarda o arquivo, bem como os demais pajé is
e documentos que transitarem pela Secretaria;

h) redigir e subscrever as atas das Sessões da Câmara Sin-
dical e (Ias assembléias;

c) intimar, Por ordem do síndico, os interessados, sôbre quais-
quer decisões da Câmara Sindical;

e) superintendei' o serviço (lo pessoal.
Art. 7 --- Incumbe ao Tesoureiro:
a) receber e conservar em boa guarda os emolumentos e

quaisquer quantias recolhidas à Câmara Sindical;
b) efetuar pagamentos ou restituições de depósitos, devida-

mente autorizados pela Câmara Sindical;
e) conservar em 1)08 ordem a escrituração da receita e da

despesa, apresentando, mensalmente, à Câmara Sindical, o res-
pectivo balanço.

Art. 72 - O decano da Bõlsa substituirá qualquer mcmhro lc
Câmara Sindical, pela forma que o Regimento Interno letcrminar.

CAPÍTULO VI

Das operações e do modo de sua liquidação

Art. 73 - Os corretores (le fundos reunir-se-ão na Bôlsa,
hora marcada pela Câmara Sindical, e, em seguida à abertura dos
trabalhos pelo Síndico, começarão imediatamente a propor, em
voz alta, as transações que desejarem efetuar, declarando suas con
dições básicas.

Art. 47 - Logo que qualquer corretor aceitar a proposta e as
condições do negócio, reputar-se-á fechada a operação.

Parágrafo único - Os corretores a inscreverão em seus cader-
nos manuais e, ato contínuo, trocarão memoranda assinados, em quc
estejam consignadas as condições cia operação efetuada.

Art. 75 - A operação assim ultimada será imediatamente ins-
crita em quadro colocado no recinto da Bôlsa, cru visível para
todos.

Art. 76 - O corretor, concjuanlo não obrigado a declarar i
quantidade total dos títulos e valores que tiver de negociar, deverá
determinar, no ato do pregão, o número que se propuser comprai
ou vender.

Art. 77 -- A venda de títulos ao portador reputa-se perfeita e
acabada com a tradição dos mesmos pelo corretor vendedor ao cor-
retor comprador, ou pelo seu lançamento nos livros (laquele, ema
nome dêste.

Art. 78 - Consideram-se efetuadas à vista as operações:
a) para liquidação pronta;
b) para liquidação em cinco dias.
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l. - Quando não se estipular, no pregão, prazo para a li-
quidação, subentende-se o de quarenta e oito (48) horas; mas as
perações a que se refere a alínea "a" serão liquidadas no mesmo

dia.
§ 2. - Os prazos contam-se da sessão da Jiôlsa em que se efe-

tuar a operação (Decreto-lei federal n.° 1.344, de 13-6-1939)
§ 3.' - A Câmara Sindical fará liquidar, na primeira reunião

da Bôlsa, segundo o processo estabelecido neste Regimento, as ope-
rações que não forem liquidadas dentro dos respectivos prazos.

Art. 79 - Os corretores darão aos comitentes recibo (los fun-
dos e valores que lhes forem confiados.

Art. 80 - O corretor, a quem o comitente fornecer garantias
para a efetividade da operação, dará ao mesmo um recibo dos títu-
los, valores, dinheiro ou ordens que dêle receber.

Parágrafo único - Ao comitente é facultado fazer, em estabe-
lecimento bancário, depósito em garantia da liquidação do negócio
confiado ao corretor.

Art. 81 - Deixando o comnitente de ministrar ao corretor os
meios de fazer efetiva a operação poderá o corretor vender os tí-
tulos que houver adquirido, para, com o produto, pagar o preço da
compra ou adquirir os títulos cuja compra houver convencionado.

1." - Em qualquer dessas hipóteses, responderá o comitente
pela diferença que, com a demora na operação, haja ocorrido na

	

cotação dos títulos.	 -
§ 2. ---- O corretor terá ação executiva para cobrança (Ias des-

pesas, inclusive das diferenças acima referidas, e das comissões de
Lorretagemn (art. 298, n. 9 III, do Código do Processo Civil).

Art. 82 - A liquidação das operações da Bolsa, feita a prazo,
poderá ser realizada pela efetiva entrega dos títulos e pagamento
dos preços ou pela prestação cia diferença entre a cota da (lata (10
contrato e a (ia época da liquidação.

Parágrafo único São excetuadas dessa disposição as opera-
ões sôbre letras de Câml)iO e moeda metálica, que sàrnentc serão

liquidáveis pela entrega efetiva dos títulos e das espécies.
Art. 83 -- Não é licito pactuar nas negociações a prazo em

que a hiqtiidaço só se realize pela prestação das diferenças entre as
cotações.

Art. 84 - As operações atêrmo podem efetuar-seefetuar-se com venci-
mento:

a) para o último (lia tio mês, sempre que não se dispuser (13
outro modo;

b) à vontade do comprador ou vendedor.
1. - As operações a têrmo e os atos a elas referentes só-

mente são válidos quando lavrados em formulários fornecidos pela
Bôlsa.

§ 2. - O valor mínimo dessas operações, calculado pelo valor
nominal dos títulos, é de dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00).

.§ 3. - As negociações a prazo (le cambiais e espécies metá-
licas não excederão o mesmo tempo, sendo permitido prorrogá-lo
duas vêzes por trinta (30) (lias, mediante o pagamento, em cada
prorrogação, do sêlo devido, sendo que a falta de liquidação no
prazo primitivo, ou no da prorrogação, autoriza o protesto, como
medida assecuratória da prestação de perdas e danos pelo não cumn
primento do contrato.

§ 4. - Na hipótese de prorrogação, devem os contratos ser
presentes à Câmara Sindical para registro.í

1
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à venda e de sua quantidade, da decisão do juiz que houvernegociações a prazo, um refôrço de garantia, segundo a alteração
ri.	- O corretor tem direito de exigir do comitente, na	 Parágrafo único - No aviso far-se-á I11CÇO dos títulos CXPOS

do valor (tos títulos negociados.	 i d
Art. 86	A garantia poderá consistir em dinheiro ou valores	

enado a negociação e do nome do corretor dela incumbido.
Art. 99 - Os valores que não tiverem sido admitidos à cota-

e deverá constar de documentos assinados pelo comitente e que	ção devem ser vendidos em leilão na Bôlsa, sob a responsabilidade
contenham;	 do corretor.

	

a) declaração (te que O dinheiro ou os valores são destinados.	 Art. 100 - A Câmara Sindical pode resolver que se faça, em
a cobrir os riscos da operação e as diferenças na cotação dos títu-	leilão, a venda de títulos admitidos à cotação, sempre que houver
]os.	 falta de neoociarões de tais valores no nr-1 normal durante uma

h) autorização ao corretor 'para a venda dos títulos, a fim de
liquidar a operação, no caso de falta por parte do comitente.

Art. 87 -As diversas operações efetuadas pelo corretor, por
ordem de uni mesmo comitente, são liquidáveis por compensaçã
em dinheiro ou em títulos da mesma espécie, conforme houver sido
acordado.

Art. $8 - As operações realizadas por mais de um corretor,
por ordem e conta de um ou mais comitentes, podem ser liquidadas.
por compensação do mesmo modo que no artigo antecedente, se
nisso convierem os interessados.

Art. $9 - As operações a prazo, com exceção das letras de
câmbio, podem ser feitas com faculdade de desistência por parte do
comitente, mediante abono de uma quantia convencionada para
prêmio de indenização pela rescisão do contrato.

Ar[. 90 .-_ O prêmio será estipulado sôbre o valor de cada ti-
tulo e não impedirá que o corretor exija o cumprimento da garan -
tia da operação, na hipótese de sei' consolidada.

Art. 91 . E' lícito ao comprador, à vista, de títulos ncociáveis,
fazer, no mesmo ato, ao vendedor, revenda de títulos da mesma es-
pede, a prazo e por preço determinado.

Art. 92 - Os contratos de que tratam os artigos antecedentes
operam a transferência da propriedade dos títulos, sendo, porém
lícito estipular que os juros e dividendos dos títulos durante o prazo
(te reporte pertençam ao vendedor primitivo.

Art. 93 -- Considera-se reporte a compra à vista de títulos e
a revenda a prazo, no mesmo ato, de outros títulos da mesma es-
pécie, realizada pelo comprador ao primitivo vendedor.

Art. l)4 Considera-se deporte a venda à vista e a recompra
a prazo de títulos da mesma espécie, realizada no mesmo ato pelo
vendedor ao primitivo comprador.

Art. 95E condição substancial à validade (lestas operações
a entrega real dos títulos.

Parágrafo único - Quando a transação fôr efetuada em títulos
nominativos, serão êstes transferidos para o nome do adquirente.

Art. 96 Nas operações a prazo, o comprador tem o direito
de exigir, por antecipação, isto é, antes da época fixada para a li-
quidação, a entrega dos valores negociados (Decreto federal n.°
2.475, de 1897, artigo 110).

Art. 97 - E' vedado o desconto quer nas operações de repor-
te e deporte, quer nas de letras de câmbio e de moeda metálica.

Art. 98 - As vendas de valores negociáveis na Bôlsa, que hou-
verem de ser feitas por ordem judicial, em execução de sentença ou
de ato de jurisdição voluntário, serão executados pela Câmara Sin-
dical, em leilão, depois de publicadas, com a antecedência de oito
(lias, pela imprensa diária por meio de aviso ou edital, que será afi
xado no recinto da Bôlsa.

semana.
Art. 101 - A venda dos títulos que niio tiverem sido oportu-

namente integralizados será levada a efeito pelo modo estabelecido
nos artigos antecedentes (Decreto federal n. Q 2.475, (le 1897, art.
116).

Art. 102 --- As autoridades fiscais ou judiciárias que ordena-
rem a venda pública de títulos de cotação na Bôlsa devem dar vista
ao Síndico, a fim de ser designado corretor que proceda à venda.

Art. 103 - As operações de câmbio só poderão realizar-se por
meio dc letras ou documentos contendo promessas de entrega de
letras dentro de prazo determinado.

Art. 104 - As operações sôbre letras de câmbio não produ-
zirão efeito para o fim de serem apuradas em juízo e constituírem
êsses títulos objeto de cotação, se não forem provadas por certidão
extraída dos livros (los corretores, da qual constem as declarações
a que se refere êste Regimento.

Art. 105 - As negociações metálicas provar-se-ão por meio de
certidões extraídas (los livros dos corretores, com a indicação da
quantidade, natureza e preço das espécies.

Art. 106 - Dos estabelecimentos bancários, filiais ou agências,
nacionais ou estrangeiros que negociarem, em câmbio ou moeda me-
tálica, receberá a Câmara Sindical, diàriamente, em notas autenti-
cadas pelos gerentes ou diretores respectivos, a declaração das taxas
com que tiverem operado e, quinzenalmente, a relação completa das
operações (Decreto federal n. 9 24.387 de 13-6-1934).

Art. 107 - As operações realizadas pelos Bancos e corretores
servirão de elementos para a fixação do curso oficial do câmbio pela
Câmara Sindical.

Art. 108 - A cotação à vista será a determinada de acôrdo
com a legislação federal.

Art. 109 - A Câmara Sindical, além dos boletins habituais do
curso do câmbio, dos fundos públicos e espécies metálicas, remete-
rá, mensalmente, ao Secretário das Finanças, um quadro do movi-
mento da Bôlsa, com a fixação da média dos cursos cotados.

Art. 110 - A Câmara Sindical é responsável pela exatidão dos
preços cotados no mercado de câmbio, no (Ias espécies metálicas e
no de fundos públicos.

Parágrafo único - A cotação inexata acarreta para os mem-
bros da referida Câmara a incidência no crime de falsidade, pro-
vada a má fé dos responsáveis.

Art. 111 - Depois de afixado o boletim de cotação, não será
le alterado, senão com o intuito de retificá-lo, para o efeito único

.de incluir fundos cuja cotação tiver sido involuntàriamente omitida.
Art. 112 -. Os corretores de fundos públicos são obrigados a



Art. 125 A recusa tia exibição dos livros, ordenada por au-
lotidade cO1I1i)etefltC e nos casos (los artigos anteriores, sujeitará o-
corretor à aplicação do disposto no artigo 20 do Código Comercial.

Art. 126 - As certidões extraídas dos livros dos corretores,
com declaração da fôlha em que os atos se acharem escriturados,
lerão fõrca (te instrumento público, para prova dos respectivos con-
tratos.

Art. 127 - O corretor ou quem passar certidão contra o teor
de seus livros ficará incurso nas penas (lo crime (te falsidade, e na
multa (le Cr. 5.000,00.

CAPITULO V 1.1 1

Da assembléia <tos corretores

Art. 128 -- Os corretores (te fundos sàmente poderão consti-
tuir-se em assembléia geral, de conformidade com êste Regimento e
com as (liSuosições do Código Comercial, nos seguintes casos;

a) anualmente, no dia 10 (te janeiro, para eleger a Câmara Sin-
dical (art. 33 (lo Decreto-lei n. 1.344, (te 13-6-1939);

h) quando o Síndico achai conveniente convocá-la, para con-
sulta e resolução (te questões (te interêsse cia classe;

e) quando solicitada, por escrito, ao Presidente, pelo menos
por dois corretores em exercício ativo (Ia profiss,~lo e eni caso dejustificada urgência.

Art. 129	Considera-se constituída a assembléia geral desde
que, convocada, colmipai-eça a maioria absoluta dos corretores em
exercício e hajam êles inscrito seus nomes no livro (te presença.

Parágrafo único	E permitido aos prepostos constituir a re-
presentação tios corretores nas assembléias gerais.

Art. 130 -- A presidência da assembléia geral Compete ao Simm-
dico, sei-vindo (te Secretário o da Câmara Sindical.

Parágrafo único ---- No impedimento ou ausência cio Síndico,
Poderá a assembléia constituir-se por seus próprios elementos.

Art. 131 --- As resoluções cia assembléia geral serão tomadas
p01' escrutínio secreto, seja qual fôr o assunto que tenha determi-
nado a convocação, reputando-se tomada a resolução, desde que•
reuna a seu favor a maioria (te votos (los corretores presentes.

Art. 132 --- O Síndico votará em último lugar e, no caso (te
empate, terá, como Presidente voto mie qualidade.

Art. 133 --- Encerrada a assembléia, lavrar-se-á a respectiva
ata em livro próprio, aberto, encerrado e rubricado pelo Síndico.
A ata será firmada pelos membros presentes, não sendo permniti(ia
assinatura 1)01' (1 elegação

CAPITULO IX

Das penas e responsabilidades dos corretores

Art. 134 -- A responsabilidade civil (los corretores (te fundos,
Unia vez apurada, resolver-se-á na prestação de perdas e danos re-
sultantes:

a)	tia
1))	da

amortizado,

falta (te execução da ordem aceita do comitente;
entrega, ao se liquidar a operação, de título irreguiar
eu, bargacio, perdido, furtado, ou incluído no boletina
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remeter (liátialnente à autoridade competente uma relação das ope-
rações cambiais realizadas no dia anterior, com as 

indicaçõesque se refere o artigo 35 do decreto federal 14 .7de 1921.	 28, de 16 de março,
CAPÍTULO VI 1

Dos livros dos corretores
	Art. 113	Além dos livros constantes do Decreto-lei federal1.344, de 13 de junho

Possuir os seguintes:(te 1939 (art. 15), deverá ainda o corretor
a) um caderno manual, aberto, numerado, encerrado e rubri-cado pelo Sindico;
b) um p rotocolo aberto, numerado, encerrado e rubricado pelasJunta Comercial.
Art. 114 -- E' facultado aos corretores o uso dos livros au-

xiliares que forem necessário,,; à boa ordem (Ia sua escrituração.

a clareza, e

	

Art. 115	No caderno manual deverão ser lançados, uma vezconcluídos, os contratos realiza(ios pelo corretor ou seu preposto,com tôda	 ind ividuaçijo a fim (te permitirxato conhecimento do negócio realizado
Art.

sentam cri tos
116 -
 No protocolo serão (liulijamnente transcritos os as-

(lo cadeino nianual, mediante cópia literal, por extensoe sem emendas, rasuras, entrelinhas, transposições e abreviaturasg
uardada a ordem de numeração sob a qual se achem escrituradas

no caderno manual as operações, e mencionados os nomes do com-pradore (lo vendedor a natureza o preço, o prazo e tôdas as con-dições (Ias Operações,
Art. 117 -- Nos assentamentos das negociações de letras de—câmbio, deverá o corretor m encionar os nomes do vendedor e doCornp
ratlor, a Praça sôbre a qual fôr feito o saque, o prazo e demaisestipulações, inclusive as declarações, exigidas no art. 49 cio Cá-digo Comercial

. •t 118 - Nas negociações de títulos ao portador e à vistadeverá o corretor declarar não sàmente a natureza cio título, mas
a espécie da emissão e os números dos mesmos, se os comitentes oexigirem.

Art. 119 Pela inscrição dos números (te ordem nos proto-colos, perceberão os corretores os elnolufliefltos (Ia respectiva ta-bela;
Art. 120 -- O pmotocolc) terá as formalidades exigidas no artigo

13 do Código Comercial, sob Pena de não terem fé os assennêle lançados.	 tamentos
Art. 121	Os livros dos corretores que se acharem escritu-rados na forma (lesta lei, sem vícios nem defeitos, farão fé 

pública.Art. 122 - Os livros não escriturados em forma regular e não
revestidos das formalidades legais não fazem prova em juízo.Ar[. 123	O exame dos livros cIo corretor será feito por ordemda Câmara Sindical, normalmente, (te Seis em seis meses, e,
cionalmente, sempre que se originarem dúvidas,
questões sóbre operações de Bôlsa em que o mesmo ou se ventexcepilareimi
funcionado (Decreto federal im.' 22.422, de 1933). corretor houver

Art. 124 - - A Câmara Sindical, sempre que proceder a exame
nos livros (lo corretor, é obrigada a guardar sigilo quanto aos no-mimes dos comitentes e quaisquer outros elementos característicos das.Operações.
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, oficial dos títulos cuja transferência estiver suspensa, quando a Ci.
mura Sindical já tiver dado publicidade a êsses fatos;

e) de haver o corretor, a fim de angariar bens para o seu co-
mitente ou proventos para si próprio, negociado, de má fé, títulos
e valores pertencentes a pessoas cujo estado de falência, na épocd
da operação, fôr notório;

d) da irregularidade da escrituração dos seus livros.
Art. 135 - Responderá o corretor pelos lucros cessantes e da-

nos emergentes que decorrerem de seu ato, quando se provar que i
omissão em cumprir a ordem recebida proveio de culpa ou má fé,
ou que dela auferiu o corretor qualquer benefício.

Art. 136 - Em qualquer dêsses casos, à vista da reclamação do
interessado, executará a Câmara Sindical a ordem não cumprida, de-
duzida dos fundos que constituem a caução do corretor a quantia
indispensável para liquidar a operação, levantada por meio de re-
quisitório ao Secretário das Finanças.

Art. 137 Os corretores de fundos e auxiliares, além das pe-
nas criminais em que possam incorrer, são passíveis das penas re-
gimentais de suspensão até três meses e multa até Cr$ 5.000,00, que
poderão ser impostas separada ou simultâneamente, a juízo da C
mara Sindical (art. 56 do Decreto-lei federal n. 1.344, de 13 de
junho de 1939)

Art. 138 A Câmara Sindical imporá a pena de suspensão
de quinze (15) dias e multa de Cr$ 1.500,00 ao corretor, ou seu
auxiliar, que cobrar comissão menor ou maior que a legalmente es-
tabelecida.

Parágrafo único	Na reincidência, trinta (30) dias de sus-
pensão e Cr$ 3.000,00 de multa (art. 52 do Decreto-lei federal is.
1.344).

Art. 139 - A Câmara Sindical pode impor a suspensão ex-
offic io ou mediante queixa, devidamente instruída, em queque fique
provada a falta ou êrro de ofício cometido pelo corretor.

Parágrafo único - A justificação judicial só será aceita como
documento instrutivo quando intimado o corretor, para assisti-Ia,
perante a autoridade judiciária do domicílio do justificado (Decre-
to federal n.' 2.475, de 1897, art. 136).

Art. 140 - A suspensão pode ser imposta ex-officio:
a) se o corretor não tiver sua caução regulamentar em estado

de integridade;
b) se estiver em mora na liquidação de negócios que tenha

realizado;
c) se estiver em atraso com o pagamento de impostos de sua

profissão;
d) se deixar de comparecer à reunião da Bôlsa durante cinco

(5) dias consecutivos, sem causa justificada, para dar nota de ne-
gociações que houver realizado.

Parágrafo único - Reputa-se em mora o corretor que não li-
quidar qualquer negociação dentro de três dias úteis do vencimento
desta, salvo combinação prévia com o comitente.

Art. 141 - As multas estabelecidas neste Regimento serão im-
postas administrativamente pela Câmara Sindical, com direito de
recurso para o Secretário das Finanças.

Art. 142 - O produto das multas será recolhido ao cofre da
Câmara Sindical e constituirá um Fundo de Beneficência (los cor-
retores e seus auxiliares.

Art. 143 -- A pena de suspensão poderá ser aplicada pelos pe-
ríodos compreendidos até trinta (30) dias, e as multas, que variarão
de Cr$ 500,00 a Cr$ 5.000,00, serão impostas:

a) ao corretor que assinar notas de transações que não haja
efetuado ou apregoar negócios de outro corretor;

b) ao que negociar títulos ou valores não admitidos à cotação
oficial, exceto cm leilão na Bôlsa;

c) sonegar do público pregão negócios de título que tenha
efetuado (Decreto-lei federal número 1.344, de 1939, art. 38);

cl) ao que deixar de exibir, para cotação, até a hora marcada
no expediente da Bôlsa, as notas das operações que houver reali-
zado sôbre cambiais, descontos, metais preciosos ou quaisquer em-
préstimos comerciais;

e) ao corretor cujos livros forem achados sem as formalidades
e declarações exigidas neste Regimento e que houver reincidido
no ato, provada a fraude;

f) ao corretor que negociar letras, títulos e quaisquer valores
pertencentes a pessoas em estado de falência;

g) ao corretor que se eximir de ser membro da Câmara Sin-
dical, fora (los casos estabelecidos neste Regimento;

h) aos corretores que se reunirem para efetuar operações de
I3ôlsa fora cio lugar e das horas da Bôlsa.

CAPITULO X

Dos recursos de aios ou decisões da Câmara Sindical

Art. 144 - Das penas impostas pela Câmara Sindical aos cor-
retores e seus auxiliares, e que serão aplicáveis sèmente depois de
ouvido o acusado, caberá recurso para o Secretário das Finanças,
tendo o acusado o prazo de cinco (5) dias, contados da notifica-
çao, para apresentar defesa escrita.

Parágrafo único - Recusando-se o acusado a receber a noti-
ficação ou ausentando-se de má fé, será a pena aplicada à revelia.

Art. 145 - Da decisão da Câmara Sindical, que autorize, proi-
ba ou suspenda a cotação e a negociação de títulos ou valores, ex-
cetuados os títulos da dívida pública interna e externa (art. 62,
letra "e"), caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o Secretário
das Finanças, dentro do prazo de quinze (15) dias, contado da pu-
blicação da decisão.

Parágrafo único - Caberá sempre o recurso de que trata o
artigo, se a decisão se fundar em preterição de formalidades legais
na emissão dos títulos ou nos atos que a autorizaram, bem como na
constituição das sociedades emitentes (decreto federal n.° 21.854,
de 21 (le setembro de 1932, artigos 1. 0 e 3Q)

Art. 146 - Também caberá recurso, interponível no mesmo
prazo de quinze (15) dias (Ia data da publicação, quando a proibi-
ção ou suspensão, referidas no artigo antecedente, tiver por fundarn
mento a falta de existência real e atividade efetiva das sociedades,
u seja, o fato de havei-em sido organizadas com o exclusivo intuito

de tentar a negociação de títulos e explorar operações sôbre os
mesmos (decreto federal n. 9 21.854, de 1932, parágrafos 1. 9 e 2.
10 art. 3.0).

L. D. —36

IL
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Sendo pedida em data precisamente indicada ou a úl-
tima anterior e sendo encontrada até três meses

De3a6meses ........................
De 6 a 9 meses ........................
De 9 a 12 meses
De mais de 12 meses, cada ano excedente ou fração
Certidão de média de cotação de quaisquer títulos ou

(le câmbio, de um Período precisamente indicado:
Sendo até o de 30 dias	..................
Dela6meses ..	 .De 6 a 12 meses	....................
De mais de 12 meses, cada ano excedente ou fraão
Exame e julgamento de papéis e documentos para hd-

missão a cotação na Bôlsa, de quaisquer títulos
ou valores:

Sendo o capital nominal até o valor de Cr$ 200.000,00
Sendo o capital nominal até o valor de Cr$ 500.000,00
Sendo o capital nominal até o valor de Cr$ 1.000.000,00
Sendo o capital nominal até o valor de Cr$ 2.000.000,00
Sendo o capital nominal de mais de Cr$ 2.000.000,00,

cada Cr$ 1.000 .000,00 ou fração excedente .
Arquivamento de papéis e documento de títulos e va-

lores admitidos à cotação oficial na Bôlsa .
Registro de certificação de pagamento de impôsto de

industrias e profissões ou quaisquer outros re-
gistros..........................

Têrmo de compromisso de corretor de fundos públi-
cos............................

Têrmno (te compromisso e de aprovação e nomeação de
prepostos de corretor (te fundos públicos .

Idem,	de adjuntos ......................
Edital de nomeação de corretor de fundos públicos,

prepostos e adjuntos, nas pedras da Bôlsa .
Outros editais	........................
Registro de comunicação dos corretores passando o

exercício aos seus	prepostos ............
Inscrição de número de ordem de títulos ao portador

no livro (te registro (nunca menos de Cr$ 2,00
cada	um)	........................

Certidão "verbo ad verhiiin" de qualquer documento
arquivado, cada lauda de papel de 33 linhas

Arquivamento (te qualquer documento avulso ......
Certidão de cotação de qualquer título ou de câmbio ou

outras quaisquer, em épocas precisamente indi-
cadas, de mais de 30 anos, pagará o dôbro do es-
tipulado na presente tabela.

Rubrica dos manuais (los corretores de fundos pú-
blicos por fôlha	....................

Contribuição cobrada do vendedor, com a responsa-
bilidade do corretor, a titulo de expediente da
Câmara Sindical pagarão:

Até	500-00-00	..........- ..............
Até e	1 .000-00-00 ......................

15,00
20,00
25,00
30,00
10,00

25,00
30,00
35,00
30,00

500,00
800,00

1.000,00
1.500,00

50,00

100,00

5,00

500,00

200,00
100,00

10,00
5,00

5,00

0,20

10,00
10,09

0,1(

0,59
1,00
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CAPÍTULO x 1

Disposições gerais

Art. 147 Haverá na secretaria da Bôlsa um livro parare-
gistro de atoN judiciais e extrajudiciais, tais como, intimações e de-
mais informes, inclusive restrições à circulação por motivo de des-
truição, extravio, perda, defeitos, furtos, sorteios, chamadas a res-
gate e outros.

Parágrafo único No caso, de intimação, a Câmara Sindical,,
depois de a publicar em boletim, transmiti-la-á em notificação es-
crita e numerada aos seus corretores e às demais ;ôlsas (art. 40
do Decreto-lei federal número 1.344, de 1939).

Art. 148 - Os corretores perceberão, como remuneração, as
comissões estabelecidas na tabela de emolumentos anexa a êste Re-
gimento.

Art. 149 .-- Os casos omissos neste Ilegirnento serão resolvidos
pelo regulamento da Bôlsa dc Valores e da Câmara Sindical dos
Corretores de Fundos Públicos no Rio de Janeiro e leis posteriores,
cabendo à Câmara Sindical alvitrar ao Secretário das Finanças as
providências que julgar necessárias para a solução dos casos não.
pre'istos.

Ari. 150 A Câmara Sindical solicitará das autoridades com-
petentes as diligências e providências necessárias para a efetiva
execução dêste Regimento, bem como <ias leis e regulamentos fede-.
rais concernemiles à matéria.

151 -- Constituirão pa[rimiiôn ia da l3ôIsa
a) taxas e emolumentos cobrados;
b) bens que ela vier a adquirir ou receber em doação;
c) auxílios e subvenções ou contribüições a ela fornecidos,
d) outras rendas não previstas nas alíneas acima.

1.' -- Os bens, rendas e valores (Ia l3ôlsa serão admninisfm'a-
dos pela Câmara Sindical.

2.' A movimentação (tos f undos pertencentes à Bôlsa sei
feita, conjuntamente, pelo Síndico e pelo Tesoureiro.

Art. 152	No caso de dissolução da Bôlsa, será o seu patri-
mônio adjudicado ao Estado.

Art. 153 -- Ëste Regiimien to entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Gerais, cm Bel
Horizonte, aos 13 de abril (te 1948.

O Se retúrio das Finanças, José de M(sf/uhlmâes Pinto

TABELA DE EMOLUMENTOS DA CÂMARA SINDICAL E DOS
CORRETORES DE FUNDOS PÚBLICOS DO ESTADO

DE MINAS GERAIS

Da Cóniwv, Sindical	 CR$
Certidão de cotação de quaisquer títulos ou de câmbio

ou quaisquer outros, eia (lata precisamente indi-
cada	............................6,00

dSeno pe(li(la CUi data precisamnen te indicada, ou mais
próxima	ela, dentro de 30 (lias, anteriores ou
posteriores	. .	.........	..........10,0(

ELiaL -'N ii
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Cobrando-se mais Cr$ 1,00 em cada parcela de £
1.000-00-00 ou fração ou seu equivalente em outra
moeda.
Contribuição cobrada do vendendor com a res-
ponsabilidade do corretor, nas prorrogações dos
contratos de câmbio; as mesmas taxas acima.

Nos títulos negociados, cobrado do vendedor e do com-
prador com a responsabilidade do corretor, a tí-
tulo de expediente da Câmara Sindical, por Cr$
50,00 nominais ......................

Menos os títulos já taxados pelo decreto 22.651, de
1933, que será cobrado sàmente do vendedor.

As companhias ou sociedades anônimas com títulos ad-
mitidos a cotação, para continuarem no quadro
da Bôlsa, pagarão anualmente até 31 de março

Incineração de títulos, inclusive cópia autenticada da
ata, até o valor nominal de Cr$ 1.000.000,00

Por Cr$ 1 .000.000,00 ou fração excedente ........

DOS CORRETORES

CORRETAGEM

Apólices da divida pública federal e
estadual ..................

Apólices municipais do valor nominal
superior a Cr$ 200,00 . ..........

Apólices municipais até o va1r de C$
200,00, inclusive ..............

Ações ou quaisquer títulos de bancos e
companhias até o valor venal oe Cr$
20,00, inclusive ..............

Idem, de valor venal de Cr$ 20,00 até o
de Cr$ 200,00, inclusive ........

Idem, idem, de mais de Cr$ 200,00

Mínima até Cr$ 1.000,00 nominais

Pela transferência de ações ou quais-
quer títulos, por herança ou legado,
ou quaisquer outras, será cobrada
uma contribuição "Pro-labore", variá-

vel entre Cr$ 50,00 e Cr$ 200,00, além
as corretagens que forem devidas

100,00

500,00
50,00

Observações

Sôbre o va-
lor nominal

Sôbre o va-
lor nominal

Por apólice

Por ação ou
qualquer ti-
tulo

Por ação ou
qualquer ti-
tulo
Por ação ou
qualquer ti-
tulo

Pago pelo
Interessado

r
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DOS CORETORES

CORRETAGEM	Pago pelo	Pago pelo Observações
.	 vendedor	comprador

Diligência para levantamento ou depó-
sito de valores nas Caixas Econômi-
cas, Bancos, Fórum, etc., por vez,

	

...................-	-	Pago peloCr$ 10,00 Interessado
Comparecimento à lavratura de escri-

tura, por vez, Cr$ 50,00	 -	-	Pago pelo
interessado

Corretagem mínima na execução de al-
varás judiciais ..............	Cr$ 20,00	Cr$ 20,00

Pelo registro no protocolo do corretor
dos números de ordem dos títulos ao
portador (nunca menos de Cr$ 2,00)
- cada título, Cr$ 0,50	 -	-	Pago pelo

Interessado
Moedas em metal ...............	 Sôbre a im-
Nas operações de câmbio, sujeitas a	 portância em

contrato ou não e suas prorrogações	%	 moeda

Descontos até 4 meses ...........4 %
Descontos até 6 meses ...........3/8 %
Descontos até 12 meses .........../2
Descontos por mais de 12 meses . . .. Convenção

Pelo lançamento de empréstimos por
apólices, letras hipotecárias, debêntu-
res, ou quaisquer outros títulos pre-
ferenciais - -nas operações de Cr$
1.000.000,00 até Cr$ 5.000.000,00 e
nas importâncias superiores a esta
quantia - acôrdo ou convenção entre
as partes interessadas ...........-	-	Pago pelo

Avaliação de títulos ou valores, Cr$	
contratante

20,00 .....................-	-	Pago por es-

Pelas certidões, inclusive buscas, passa-	
pécie, pelo

das pelos corretores de fundos públi-	
interessado

cos serão cobrados os emolumentos
de conformidade com a tabela da Câ-
mara Sindical.

Nota: - O corretor recolherá à Tesou-
raria da Câmara Sindical, retirada da
Sua corretagem, uma taxa equivalente
a Cr$ 0,20 por Cr$ 200,00 nominais
ou fração.
Essa taxa se destina à Instalação e
manutenção da Caixa de Liquidação,
prevista no art. 30 do decreto n.°
24.475, de 27 de junho de 1934.

	

Pago pelo	Pago pelo

	

vendedor	comprador

1/2%,

	Cr$ 1,00	Cr$ 1,00

	

Cr$ 0,50	Cr$ 0,50

	

C4 1,00	Cr$ 1,00

	

Cr$ 5,00	Cr$ 5,00
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DECRETO N.' 2.661, DE 13 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar (1(1 Prefeitura
Municipal de Carandaí

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° do decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Mu-
nicipal de Carandaí, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância total
de Cr$ 1.890,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no
interêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da iberdade, Belo Horizonte, 13 de abril de 1948.
MIL'rox SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.664, DE 23 DE ABRIL DE 194$

Aprova o Regulamento das Coletorias (lo Estado

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
'que lhe confere o artigo 17 da lei n.° 118, de 26 de dezembro de 1947,
resolve aprovar o Regulamento das Coletorias do Estado, que a êste
acompanha, assinado pelo Secretário das Finanças, que assim o 'eu-
lenda e faça executar.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

REGULAMENTO DAS COLETOR/AS 1)0 ESTADO

CAPITULO 1
DECRETO N.° 2.662, DE 13 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
de Carandaí

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5. do decreto-lei n.° 2.135, de 5
de julho de 1947, resolve aprovar as contas (lo então Prefeito Muni-
cipal de Carandaí, relativas a despesas a regularizar, realizadas em
sua gestão, durante o exercício de 1947, na importância total de Cr$
83.024,40, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse do município, estão comprovadas pela documentação apresen-
tada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.663, DE 15 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Carandaí

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do artigo 5.° do decreto-lei n.° 2.135, de 5
de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-
cipal de Carandaí, relativas a despesas a regularizar, realizadas em
sua gestão, durante os meses de dezembro de 1945 e fevereiro de
1946, na importância total de Cr$ 2.511,20, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprova-
das pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

])as Coletorias

Art. 1.° - As coletorias do Estado, diretamneiite subordinadas à
Secretaria das Finanças e especialmente, ao Departamento de Toma-
da de Contas, reger-se-ão pelo presente Regulamento.

Art. 2.° - Compete às Coletorias:
1 - A arrecadação:
a) dos impostos e taxas estabelecidos nas leis e regulamentos do

Estado;
b) de depósitos de diversas origens, judiciais ou extrajudiciai

inclusive os provenientes de bens de defuntos e ausentes, fianças cri-
minais ou cauções;

c) das multas por infrações de leis ou regulamentos;
d) da dívida ativa;
e) (Ia venda de estampilhas de emissão (to Estado;
f) de outras rendas a favor do Estado.
II	O pagamento de despesas autorizadas l)elOS órgãos rompe-

tentes.
III	Outras atribuições que lhes forem cometidas pelç Secre-

.trio das Finanças.

CAPITULO II

Da classificação

Art. 3.° - As coletorias serão classificadas tm'ienaluiente, conside-
Tada a média (Ia arrecadação de impostos e taxas efetivamente rea-
lizada em cada uma, nos três exercícios anteriores.

Art. 4•0	Ficam distribuídas em dez classes as coletorias:
a) de 1. classe as de arrecadação média trienal superior a Cr$

2.700.000,00;
b) de 2. classe as de arrecadação média trienal de mais de Cr

.400.000,00 até Cr$ 2.700.000,00;
c) de 3. classe as de arrecadação média trienal de mais de Cr

2.100.000,00 até Cr$ 2.400.000,00;
d) de 4.' classe as de arrecadação média trienal de mais de Cr$

1.800.000,00 até Cr$ 2.100.000,00;
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e) de 5." classe as de arrecadação média trienal de iiiais de Cr$.
1.500.000,00 até Cr$ 1.800.000,00;

f) de 6.' classe as de arrecadação média trienal de mais de Cr
1.200.000,00 até Cr$ 1.500.000,00;

g) de 7." classe as de arrecadação média trienal de mais de Cr
000.000,00 até Cr$ 1.200.000,00;

h) de 8.' classe as de arrecadação média trienal de mais de Cr$;,
600. 000,00 até Cr$ 900.000,00;

i) de 9." classe as de arrecadação média trienal de mais de Cr$-
300.000,00 até Cr$ 600.000,00;

j) de 10.' classe as de arrecadação média trienal até Cr$.
300.000,00.

CAPITULO III

Do pessoal

Art. 5. Em cada coletoria terão exercício um coletor, conio
chefe, um escrivão e os auxiliares técnicos de arrecadação enumera-
dos no artigo 6.".

Art. 6.° - Nas coletorias de 1.' , 2.' classes serão lotados 4 au-
xiliares técnicos de arrecadação; nas de 3.", 4.', 5.' e 6.' classes, três;
nas de 7." e 8." classes, dois; nas de 9.' e 10." classes, um.

Art. 7.°	O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso
de provas, pelo cargo de auxiliar técnico de arrecadação.

Art. 8.° - As promoções, obedecidas as prescrições legais, far-
se-ão alternadamente:

a) dentro da mesma classe de coletorias, de auxiliar técnico de
arrecadação a escrivão e dêste a coletor;

b) dentro da mesma função, das classes inferiores às su-
periores.

Art. 9. 1 Os coletores e escrivães poderão ser removidos pa-
ra coletorias de classes idênticas às de que são titulares, quando assim
o exigir a conveniência do serviço público.

Art. 10 - Os cargos de coletor, escrivão e auxiliar técnico de
arrecadação são incompatíveis com quaisquer outras funções ou pro-
fissões, ressalvados os casos previstos ema lei e neste regulamento.

Art. 11 - O escrivão é o substituto automático do coletor tôdas
as vêzes que êste, por qualquer motivo, se afastar do exercício.

Art. 12 - Não poderão ter exercício na mesma coletoria fundo-
uários que forem parentes até o 2.° grau do coletor.

CAPITULO IV

Da Jurisdição e competência

Art. 13 - A jurisdição das coletorins, em geral, é determinada
pelos limites dos Municípios em que estiverem situadas.

1.' --- Nas exceções, a jurisdição das coletorias se exercerá.
sôbre o território delimitado pela Administração.

§ 2.' -- Nos municípios de limites em litígio, a Administração1
precisará a jurisdição das coletorias.

§ 3. 0 - O Secretário das Finanças poderá ampliar a jurisdição.
das coletorias, sempre que as exigências fiscais o determinarem.

Art. 14 - E' competente para arrecadar impostos e taxas do Es-
tado a coletoria:

a) da situação dos bens, quando os tributos incidirem sôf're
imóveis ou 'contratos relativos a êsses bens;
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b) de cada lo'a1idade em que o contribuinte faça operação co-
mercial ou civil;

e) do .lugar em que os atos produzam efeitos ou em que sejam
cumpridosos contratos;

(1) da procedência dos produtos tributáveis, salvo concessão
de autoridade competente, permitindo a cobrança no lugar do destino

Parágrafo único - A coletoria do domicílio do contribuinte&
competente para exigir os impostos ou taxas nos demais casos.

Art. 15	Ao coletor da sede do têrmo judiciário compete falar
nas processos administrativos, podendo o Secretário (Ias Finanças.
designar outro funcionário para fazê-lo.

Art. 16 Incumbe aos coletores dos municípios sem fôro eu-
comninhar aos das sedes das comarcas as certidões de óbito que lhes
forem entregues pelos oficiais do Registro Civil, acompanhadas dos
elementos necessários ao pronunciamento do representante da Fazen-
da sôbre as avaliações dos bens a serem inventariados.

Art. 17 - Quando os bens estiverem situados em municípios
diferentes, mas pertencentes à mesma comarca, cumprirá ao coletor
do município em que corra o feito obter do da situação dos bens os
elementos indispensáveis para opinar no processo.

CAPITULO V

Das fianças e cauções

Art. 18 - - Ficam assim fixadas as fianças dos coletores:
A coletorias de 1." e 2." classe	Cr$ 30.000,00;
h) coletorias de 3." e 4•0 classe	Cr 25.000,00;
C) coletorias de 5.' e 6.' classe -- - Cr$ 20.000,00;
(1) coletorias de 7." e 8." classe -- Cr. 15.000,00;
e) coletorias de 9." e 10." classe ---- Cr$ 10. 000,00.
Parágrafo único - As fianças dos escrivães corresponderão à

metade das dos coletores, em cada classe.
Art. 19 - - As fianças serão prestadas, consideradas as classes

de coletorias e não as localidades eni que funcionarem os coleto-
res e escrivãeS.

Art. 20 - As fianças serão prestadas:
a) em dinheiro, que vencerá o juro de 5% ao ano;
h) em títulos da dívida pública dó Estado, recebidos pelo valor

nominal;
e) em títulos da dívida pública federal, pelo valor da cotação;
d) em cadernetas da Caixa Econômica do Estado;
e) em títulos garantidos pelo Estado.
Parágrafo único	As cadernetas e títulos destinados às fian-

ças devem ser acompanhados de certidão de que não respondem-
por outros encargos.

Art. 21	As fianças serão prestadas na Secretaria das Finan-
ças, declarando-se nos respectivos têrmnos, expressamente, que garan-
tem também as multas e juros em que incorrerem os afiançados e as
custas de execução, quando prolflOVi(la para solução dos seus débitos.

Art. 22 - As fianças serão prestadas ou reforçadas no prazo de
30 dias, contado da data em que os funcionários a ela sujeitos ti-
verem conhecimento oficial das promoções, podendo êsse prazo ser
prorrogado por mais 30 dias pelo Secretário das Finanças.

Parágrafo único - Terminado o prazo para prestação ou refôrço
da fiança e não havendo o interessado solicitado prorrogação, ou es-

.Ii-
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gotado o prazo desta, sem que a fiança tenha sido prestada ou re-
fôrçada, será tornada sem efeito a promoção tio coletor ou escrivão.

Art. 23 --- Os coletores e escrivães podem ser afiançados por
terceiros e, neste caso, são obrigados a apresentar à Secretaria das
Finanças, no fim de cada semestre, atestado de vida (te seus fiado-
res, sob pena de suspensão até a prestação de nova fiança.

Parágrafo único - Dos têrmos (te fiança constará sempre a ou-
torga uxória, (lêste que seja casado o afiançado ou seu fiador.

Art. 24 -- -- Do têrmo de compromisso, além dos demais requi-
sitos, deverá constar, obrigalôriamente, a indicação (Ia espécie da
fiança, coiti di scri mi nação minuciosa tios valores ('aliciou udos.

CAPITULO VI

I)a alril,ui(õe.s

Art. 25 - - Ao coletor incumbe
1 --- dirigir, inspecionando-os, OS serviços tias coletorias 1105 dias

úteis, dentro tio seguinte horário de 2. a 6f feira, (Ias 11,30 as 17
horas, e nos sábados, das 8,30 às 11,30 horas;

2 -- - cumprir e fazer cumprir tôdas as ordens das autoridades
superiores;

3 ---- coletar, guardar e recolher ao Tesouro as rendas do Estado.
4 - providenciar para que a coletoria esteja sempre provida

do material necessário;
5 - assinar os conhecimijentos de arrecadação de tributos e re-

cebimento de qualquer qualquer natureza;
6	apor o seu visto em todos os documentos, de despesa;
7 - verificar, no fim de cada dia, se estão escriturados o,

livros auxiliares e o Caixa e se foi transportado Para êste o total
da arrecadação diária lançada naqueles;

8 - enviar à Secretaria, até o dia 10 do mês seguinte àquêle
-a que se referir, o balancete da receita e despesa, acompanhado t1o.
documentos coniprobatórios;

9 - verificar, tiiàriaiitente, se é feita com capricho e acerto
a escrituração das operações realizadas na coletoria;

10 -- despachar e informar, no prazo de cinco dias, os reque-
rimentos e processos que lhes forem encaminhados pelas partes ou
pela Secretaria das Finanças, tendo em vista as normas e a legis-
lação que regular a- matéria;

11 - submeter à decisão das autoridades competentes as dú-
vidas que tiverem a respeito da execução e inteligência das leis e
regulamentos, solicitando as medidas que forem convenientes à ho
arrecadação das rendas a seu cargo e à defesa dos interêsses do
Estado;

12	cumprir e fazer cumprir as leis e regulamentos fiscais tio
Estado;

13 - requerer perante o juízo local, em defesa tia Fazenda
Estadual, quando fõr de sua competência;

14 - prestar aos funcionários encarregados tia fiscalização as
informações pedidas, franqueando-lhes os valores, livros e quais-
quer documentos que qteirani examinar;

15 - fazer inscrever nos respectivos livros de lançamentos as
terras de propriedade do Estado, quer sejam ou não devolutas;

16 - encaminhar à Secretaria das Finanças informações acer-
-ca da existência de terras devolutas, em seu município;
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17 - designar o auxiliai' técnico de arrecadação mais antigo
para substituir o escrivão em caso de afastamento do exercício, ou
solicitar imediatamente ao Secretário das Finanças a designação de
outro, se aquêle não satisfizer os requisitos para a substituição;

18 remeter, anualmente, à Secretaria das Finanças unia re-
lação dos PÓPFO5 estaduais existentes no município, dela fazendo
constar as alterações porventura havidas;

19 -- promover diligentemente os inventários, nêles oficiando
de acôrdo com a legislação cm vigor e registrando no livro próprio
o andamento dos feitos;

20 visar as guias (te transmissão "inter-vivos", juntamente
com uni dos funcionários fiscais tio município, podendo fazê-lo s6-
zinho, na falta dêste;

21 falar nos processos e mais atos judiciais, quando com-
petente, com o fim de fiscalizar rigorosamente o pagamento tios tri-
butos, custas ou emolumentos devidos ao Estado;

22 -- prestar à Secretaria das Finanças, com solicitude e leal-
dade, informações acerca tios negócios a seu cargo;

23 -- trazer o arquivo tia coletoria organizado nos moldes es-
tabelecidos neste Eegulaniento;

24 -- sugerir à Secretaria tias Finanças medidas que possam
interessar à Fazenda Pública Estadual;

25	promover e diligenciar a cobrança amigável da dívida
ativa nos casos de sua competência;

26 --- fazer extrair e assinar as certidões da dívida ativa, en-
tregando-as ao encarregado tia cobrança, nas épocas próprias;

27 -- comunicar, imediatamente, à Secretaria das Finanças o
falecimento, eni seu município, de qualquer funcionário do Estado;

28 - designar o escrivão e auxiliares técnicos de arrecadação
para serviços externos das coletorias.

Ari. 26 - Ao coletor, como cidadão e como representante da
Secretaria das Finanças, dentro de sua jurisdição, compete, além de
suas atribuições normais, inteirar-se dos problemas que interessem
a vida administrativa e econômica do Estado, procurando resolvê-
los, quando de sua alçada, ou sugerindo à Administração as medi-
das que lhe parecerem úteis ao bom andamento tios negócios Pú-
blicos.

ArL. 27 - Compete ao escrivão:
1 ---- cumprir e fazer cumprir as ordens superiores;
2 - substituir o coletor;
3 - fazer, diàriamente, com a necessária ordem, clareza e as-

seio, a escrituração dos livros, conhecimentos de arrecadação, do-
cumentos da despesa e outros, bem como a correspondência da co-
letoria;	 -

4 rever, antes de escriturar, os documentos da receita e
despesa, para o fim de verificar a exatidão e a legalidade (ia arre-
cadação tias rendas e dos pagamentos efetuados, devendo dar co-
nhecimento à Secretaria tias Finanças tias irregularidades que ob-
servar;

5 - organizar o arquivo, relacionar, classificar e guardar eu'
ordem os papéis e documentos que devam ser conservados na cole-
toria;

6 - auxiliar internamente o serviço de cobrança e arrecada-
ção dos impostos, taxas, contribuições e executar a parte referente
à escrituração e registro na coletoria, praticando as diligências que
forem determinadas por leis e regulamentos em vigor:
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7	anotar, obrigatóriamente, o número e a data do docurnei-
lo comprobatório do recolhimento de saldo;

8 - levantar os balancetes mensais de modo que sejam colo-
cados no correio até O (lia 10 do mês seguinte ao vencido;

9 - assinar, juntamente com o coletor, os balancetes mensais
e todos os documentos que tiverem de ser enviados à Secretaria
das Finanças;

10 - executar os- serviços externos, quando designado pelo
hefe da repartição.

Art. 28 - Compete ao auxliar técnico de arrecadação.
1 - substituir o escrivão em seus afastamentos;
2 - executar com zêlo, lealdade e presteza, os serviços intei-

nos ou externos que lhe forem determinados pelo coletor, ficando.
responsável perante êste pelos erros e lacunas que cometer.

CAPITULO V 1 1

Dos proventos

Art. 29 - - Os proventos dos coletores, escrivães e auxiliares
técnicos de arrecadação ficam divididos em duas partes: urna fixa
e outra variável.

Art. 30 - - Além das quotas fixas estabelecidas no at. 8.' da
lei n.° 118, de 26 de dezembro de 1947, os coletores e escrivães re-
ceberão percentagens calculadas sôbre as rendas líquidas mensais
de suas exatorias, da forma seguinte:

Ate Cr$ 1.000.000,00	....................4%
De mais de Cr$ 1.000.000,00 até Cr$ 2.000.000,00 .	2%
De mais (te Cr$ 2.000.000,00 até Cr$ 3.000.000,00 . .	3%
Sôbre o excedente ......................4%
§ 1. --- Essas percentagens serão deduzidas e pagas, mensal-

niente, na prorrogação de 6/10 e 4/10 para os coletores e escrivtíes,
respectiva rnente.

§ 2. - O total dêsses recebimentos não poderá exceder o li-
mite de Cr$ 84.000,00 anuais, para cada um.

§ 3•0 - Nas coletorias, cuja renda liquida do exercício ante-
nor exceder de Cr$ 1 .000.000,00, receberão os coletores e escrivães
suas percentagens calculadas com base naquelas rendas, por duode-
cimo.

§ 4. ÈsseS recebimentos ficarão sujeitos, no final do exer-
cício, ao "Acerto de Proventos", com base na renda líquida efetiva-
mente 'arrecadada.

§ 5•9 - Renda líquida é a que provém da arrecadação defini-
tiva de impostos, taxas, dívida ativa e venda de estampilhas.

Art. 31 - Os coletores, escrivães e auxiliares técnicos de ar-
recadação deverão dirigir-se diretamente ao Departamento cornp-
tente, solicitando a expedição das respectivas ordens permanentes
para dedução e pagamento de seus proventos, quando estas, por mo-
tivos especiais, não forein expedidas "ex-officio".

Art. 32 - Nos municípios dotados de mais de uma coletoria
da mesma classe, os proventos dos coletores, escrivães e auxiliares
técnicos de arrecadação serão iguais.

Art. 33 - Os abonos de filhos e espôsa, bem corno a gratifi-
cação adicional de 10% serão calculados e pagos tendo-se em vistt
a lotação das respectivas coletorias.

r
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Parágrafo único - No final do exercício, o Departamento com-

petente promoverá o Acêrto do Abono e da gratificação adicional,
pagando ou exigindo reposição das diferenças encontradas.

Art. 34 - O coletor remeterá, em junho de cada ano, os ates-
tados a que se refere o artigo 69, para dedução e pagamento do abo-
no de família.

Parágrafo único - A falta de remessa dêsses atestados impli
cara no débito das importâncias retiradas ou pagas mensalmente
até que seja cumprida essa formalidade.

Art. 35 - A cada auxiliar técnico (te arrecadação, além da
parte fixa mensal de Cr 650,00, será abonada uma percentagem
calculada sôbre a renda líquida de suas exatorias, observado o se-
guinte critério:

Nas coletorias de 1. 1 a 8.' classe ..............0,2%
Nas coletorias de 9.' classe . ................ 0,3%
Nas coletorias de 10.' classe ..................0,47o
Art. 36 - O coletor que deduzir ou pagar quaisquer cifras,

sob qualquer título, sem ordem expressa da Secretaria das Finan-
ças, terá de recolher essa importância no primeiro balancete.

Art. 37 - Os proventos dos coletores, escrivães e auxiliares
técnicos de arrecadação, em gôzo (te licença, serão calculados, ten-
do-se em vista a média dos vencimentos recebidos durante o excr-
cicio.

CAPITULO VI 1 1

Da escrituração e contabilização das operações realizadas nas
colelorias

Art. 38 - A escrituração e a contabilização das operações
-realizadas nas coletorias serão feitas em livros e impressos próprios,
conforme modêlos aprovados pelo Secretário das Finanças.

At. 39 - No livro Caixa serão escrituradas, diàriamente, as
parcelas da receita e da despesa e, nos livros auxiliares, discrirni-
nadamente, os impostos e taxas, adotando-se um livro para cada es-
pécie.

Art. 40 - Haverá nas coletorias livros ou fichas:
a) para inscrição de contribuintes dos impostos e taxas que

devam ser arrecadados por meio de lançamentos;
b) para inscrição da dívida ativa, quando está não fôr regis.

Irada no livro de lançamentos;
c) para o registro de testamentos, de inventários e arrolamer

tos;
d) para registro das procurações, cópias de balancetes, pró-

prios estaduais (móveis e imóveis), ordens de pagamentos, têrmo
de visitas e notas sôbre inspeções fiscais, inventário dos móveis
e utensílios, têrmos de passagens da coletoria à outrem, têrmos d
exercícios dos auxiliares técnicos de arrecadação, valores de ter-
ceiros, correspondência recebida pela coletoria, títulos incobráveis
ou de difícil liquidação, requerimentos, processos, autos de qual-
quer espécie e transmissões de propriedades urbanas.

Art. 41 - Serão utilizados, também, cadernos de conhecimen-
tos para arrecadações, impressos para balancetes mensais, relações
diversas, lançamentos, índices, avisos de cobrança, certidões.í
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Art. 42	A escrituração (10 Caixa será feita, diáriamente, de,
modo que se verifique.

a) se foram transportados os totais da arrecadação diária cons-
tantes dos livros auxiliares;

h) se foram lançados os conhecimentos de tributos que não.
devam ser escriturados nos livros auxiliares;

e) se foram lançados os documentos da desjesa diária;
d) se o histórico dos conhecimentos transcrifos no Caixa ofe-

rece os elementos essenciais à expedição de certidões relativas ao
assunto.

Art. 43 -- Nos livros auxiliares não será admitido encerra-
mento seni (lata e assinatura do coletor e escrivão, bem corno emen-
das ou rasuras

Art. 44 -- Na escrituração dos livros ou fichas de lançamen-
tos, os coletores e escrivães observarão o que a respeito dispuserem
as leis fiscais, encerrandQ-os com data e assinaturas, depois de de-
vidamente somadas as colunas que representem tributos distinta-
mente discriminados no orçamento.

Art. 45 - Nenhuma arrecadação de impôsto, taxa ou outra
contribuição, que se verifique a qualquer título, será feita pelos co-
letores, sem que se expeça o conhecimento para cada espécie de tii
buto.

Art. 46 Os cadernos de conhecimentos terão a forma retan-
gular, e cada conhecimento será assinalado com o título de impôsto
ou taxa a tinta preta em caracteres destacados, na direção do ân-
gulo esquerdo inferior (lo conhecimento para o direito superior.

Art. 47 --- Os suprimentos de cadernos (te conhecimentos serão
feitos mediante pedidos dos coletores à Secretaria das Finanças, em
impressos próprios.

Art. 48 - .- Ao receber os cadernos, deverão os coletores exa-
miná-los, cuidadosamente, conhecimento por conhecimento, devol-
vendo à Secretaria das Finanças os defeituosos, com a declaração,
na capa (10 caderno, da irregularidade encontrada.

Art. 49 ---- Poderão os coletores fornecer cadernos dc conheci
mentos aos funcionários da fiscalização de rendas, que os requisi
tarem, desde que autorizados pelo Departamento competente.

Art. 50 - Os conhecimentos, sempre em duas vias, serão es-
criturados a lápis-tinta e com papel carbono duplo.

Parágrafo único - A Jimeira via será entregue ao contribu-
inte, devendo a segunda acompanhar o balancete do período a que
se referir.

Art. 51 -- Os conhecimentos serão escriturados de forma con-
cisa, clara, legível, sem emendas ou rasuras e deverão conter, além
cia classificação da renda, o nome cio contribuinte, a soma corres-
pondente à arrecadação, cm algarismos e por extenso, asim como
o resumo do histórico relativo à Irenda.

Art. 52 -- As coletorias são obrigados a levantar, mensalmente,
até o dia 10, o balancete, de receita e despesa, observando, para
isso, rigorosamente, a ordem sucessiva dos títulos da receita e as
verbas de serviços constantes cio orçamento da despesa.

1. --- Os documentos das despesas serão conveniente nume-
rados e emaçados, segundo o mesmo número de ordem adotado no
balancete, devendo as primeiras vias, depois de capeadas e rotuladas,,
ser remetidas à Secretaria (Ias Finanças, com o balancete (lo 1flS,
a que se referirem.
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2. --- As segundas vias (los documentos mencionados no pa
rágrafo anterior, preparadas do mesmo modo que as primeiras fi-
carão fazendo parte do arquivo da coletoria.

Art. 53 - No final dos balancetes serão feitas as demonstra--
ções especificadas nos quadros anexos ao presente Regulamento.

Art. 54 - Não será permitida a escrituração a lápis nos livros.
e cadernos das coletorias.

Parágrafo único - Excetuam-se (lêste artigo os conhecimentos
de arrecadação e o livro destinado no registro da correspondência
expedida.

Art. 55 - Os balancetes serão levantados com rigorosa obser-
vância da discriminação de rubricas e verbas constantes cia lei or-
çamentária.

Parágrafo Único -- Tratando-se de depósitos, fianças ou caL!-
ções, (levem sem mencionados o número e data do conhecimento, o
nome ilo depositante e a natureza do depósito, se em dinheiros tí-
tulos ou objetos (te valor com especificação minuciosa de seus ca-
racterísticos, e, no caso (te fianças criminais ou cauções, .o nome do,
fiador, se houver.

Art. 56 -- Os livros (Ia coletoria serão integralmente aprovei-
tados, podendo conter escrituração correspondente a mais (te uni,
exercício.

CAPITULO IX

Da arrecadação e da despesa

Art. 57 - Os coletores procurarão arrecadoi-, dentro do exer
cicio financeiro, os tributos devidos ao Estado.

1.' -- Depois de 31 de dezembro serão arrecadados e classi-
ficados como "Cobrança de Dívida Ativa" quaisquer tributos rela-
tivos ao exercício anterior, desde que já inscritos em "Dívida Ativa'

§ 2.° - Se a arrecadação se efetivam' antes de inscritos os res-
peci ivos tributos, será ela classificada como "Receita de Exercícios

Art. 58 -- As estampilhas destinadas ao impôsto sôbre vendas
e consignações serão vendidas de acôrdo com o estabelecido nas
leis em vigor.

Art. 59 --- Sõmente até 31 (te dezembro, poderão as coletorias
efetuar pagamentos de vencimentos, referentes ao exercício que se
encerra nesse (lia, devendo remeter à Secretaria das Finanças i-e-
laçami completa dos que não forem pagos.

§ 1. - - Os pagamentos, no caso (te insuficiência de numerário,
serão feitos, preferencialmente, na ordem de antiguidade dos cré-
ditos e, entre os ifii mesma data, OS (te menores valores.

§ 2. --- Os pagamentos que não forem realizados até 31 de de-
zembro só poderão sei- feitos por "Vencimentos a Pagai-", expedidos
pela Secretaria das Finanças.

§ 3.-- Da reaçiio a que se refere êste artigo deverão constar:
númimero e (lata (Ia ordem de pagamento, nome e cargo do credor,.
Secretaria 011 Departamento a que pertencer, período a que se re-
ferirem os vencimentos e importância total dêstes.

Art. (ii) --- As procurações para recebimentos serão registradas
eia livro próprio da coletoria e remetidas, depois do pagamento,_
à Secretaria das Finanças, juntaniente com os balancetes a que se
referirem as despesas

r
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1. Em caso de pagamentos sucessivos ao mesmo procu-
rador, deverá o coletor fazer. referência, nos documentos de despe-
sus, ao número e data do registro da procuração na coletoria e ao
balancete junto ao qual foi remetida à Secretaria.

§ 2. - Quanto à natureza do mandato, os coletores terão eia
vista os artigos 1.316 a 1.323, do Código Civil.

Art. 61 - Eia se tratando de vencimentos de qualquer espé-
cie, as partes darão recibos, em duplicata, dos pagamentos que lhes
forem feitos, sendo um, ao pé do atestado de exercicio (ou de resi-
dência, em se tratando de aposentados, reformados ou em disponi-
bilidade), e outro, em separado, citando, em ambos, número e data
da ordem que o autoriza.

Parágrafo único - Os atestados e recibos poderão, em parte,
ser impressos, devendo aquêles conter, se se referirelil a funcioná-
rios ativos: nome completo, cargo (se efetivos, contratados ou inte-
rinos), repartição em que trabalha, mês de exercício e dias eni que
faltar.

Art. 62 -- 'Tratando-se de pagamentos de vencimentos, os co-
letores farão, no verso dos respectivos documentos, a demonstração
exemplificada no quadro anexo ao presente Regulamento.

Art. 63 -- Nenhuma despesa será abonada aos coletores, sem
que, junto ao balancete, esteja o documento que a comprove.

Ari. 64 -- Nenhum documento será pago, estando nêle incluí-
da despesa de mais de um exercício.

Art. 65 - Para os pagamentos de fração de vencimentos, de-
verão os coletores observar a quota diária de 1 1 28, 1 1 29 , 1130 e 131.
conforme o número de dias do mês.

Art. 66.— Só se admitem assinaturas a rôgo, autenticadas com
duas testemunhas, em recibos de vencimentos inferiores a Cr$
11.000,00.

Art. 67 - O pagamento da porcentagem devida aos promoto-
res de justiça, incidente sôbre a Dívida Ativa, deverá ser feito no
mês da arrecadação.

Art. 68 - As ordens permanentes de pagamentos de venciinen
tos, existentes nas coletorias, devem ser devolvidas à Secretaria das
Finanças, com a citação do mês a que se referir o último paga-
gamento e descontos efetuados, em caso de falecimento, transfe-
rência e exoneração do funcionário beneficiado.

Art. 69 - Os coletores, no mês de junho de cada ano, exi-
girão dos funcionários que percebam abono de família os atestados
seguintes:

a) de vida para filhos menores, firmados por delegados de po-
lícia, juizes vitalícios ou de paz;

b) de que a espôsa vive às expensas do marido e não é ser-
vidora da União, do Estado, dos Municpios, de entidades autárqui-
cas e autônomas, firmados por autoridades judiciárias, policiais ou
chefe da repartição onde trabalha;

c) de que vivem às expensas dos pais, sem renda própria de
qualquer espécie, firmados por juízes vitalícios, para as filhas maio-
res e filhos inválidos, ou mentalmente incapazes, de que são soltei-
ras, maiores de 18 anos, em se tratando de filhas, e de que são in-
válidos ou mentalmente incapazes, na hipótese de filhos.

Art. 70 - Para as funcionárias casadas, que eicebain adicio-
nai	 p

s de filhos menores, inválidos, mentalmente incapazes, ou filhas
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maiores solteiras, é indispensável a apresentação, no mês de junho
-de cada ano, de declaração do Serviço competente de que o espôso
não é contribuinte do impôsto de renda.

CAPITULO X

Do registro e preparo dos processos, papéis e documentos

Art. 71	Os processos que tiverem de ser preparados pelas
coletorias estaduais, obedecerão às seguintes normas:

1) os papéis, depois de registrados, em livros próprios, serão
autuados, de foi-ma que os documentos, informações e pareceres
sejam colocados em ordem cronológica pela conexão das matérias;

2) em tôdas as informações deverá ficar margem de três e
'meio a quatro centímetros ao lado do dorso;

3) - as fôlhas dos processos serão numeradas e rubricadas
pelos funcionários que nêles falarem;

4) - quando nos processos existirem páginas em branco, estas
serão também numeradas e rubricadas com a declaração, ao longo
da fôllia, de "em branco", datada e assinada;

5) - as informações e pareceres devem ser numerados segui-
damente, constando dos mesmos a data do recebimento do papel ou
processo, da seguinte forma: número recebido em .. ./...!... (datae assinatura) -

Art. 72 Todo processo entrado na repartição, sem prejuízo
das formalidades do registro no livro próprio, deverá conter, após
o último ato praticado, declaração, nos seguintes têrmos: recebido
em . . ./ .. .1... ou devolvido em ... 	-(data e assina-
tura).

Parágrafo único - Os -demais papéis e documentos, recebidos
nas coletorias estaduais, deverão conter a data de entrada na repar-
tição e a assinatura de quem os recebe.

Art. 73 - Os pareceres e informações deverão obedecer ao
seguinte método:

a) nome do interessado;
b) assunto;
e) resumo do processo e das diligências procedidas;
d) legislação e resoluções aplicáveis ao caso;
e) informação conclusiva.

(l'APÍTULO XI

Dos saldos

Art. 74 --- Os saldos a favor do Estado, apurados em balancetes,
serão remetidos ao Tesouro até o dia 10 do mês seguinte àquele a
que se referirem.

§ 1.° -- Mediante ordem da Secretaria, poderão os saldos ser
recolhidos a outras estações fiscais ou estabelecimentos bancários, a
crédito do Estado.

§ 2.1 -- Poderão ser transportados, para o balancete do mês se-
guinte, os saldos até a importância de Cr$ 1.000,00, quaisquer que
sejam os meses a que se referirem.

§ 3.0 -- As provas de recolhimento de saldo serão remetidas à
Secretaria das Finanças, anexas ao balancete mensal, precisamente
na última fôlha escriturada.

L. D. - 38
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4•o	Os recibos de saldos entregues a correspondentes han

cários devem conter a designação do banco respectivo.
§ ã. Nos recolhimentos de saldos efetuados pelos coletores.

serão exigidos recibos em duplicata,duplicata, destinando-se um ao arquivo
da repartição e outro, na forma (lo § 30, à Secretaria das Finanças.

Art. 75 Nos Municípios onde houver agências ou escritórios.
de estabelecimentos bancários, serão abertas, pelos coletores, contas.
correntes, em nome da coletoria, para depósitos diários ou semanais.

§ 1.0 - Dos depósitos poderão os coletores ] ,inçar mão, durante•
o mês, para atender ás despesas da coletoria.

§ 2.°	Os juros dos depósitos serão transferidos também parai
• Tesouro, no final de cada semestre.

Art . 76 --- À fiscalização de rendas será facultado o conheci-
mnento cia importância dos saldos pertencentes ao Estado e em depó--
sito em nome (ias coletorias estaduais.

Art. 77 Em caso de falecimento do coletor e tia falta do
escrivão, farão os auxiliares técnicos de arrecadação, no prazo de
10 dias, da data do óbito, entrega cio saldo pertencente ao Estado ao
funcionário incumbido pela Secretaria das Finanças do levantamen-
to do balanço geral, lavratura de têrmos e demais atos que importem,
em limite de responsabilidade.

Parágrafo único - Ao representante da família do coletõr fale-
cido será facultada a assistência a todos os atos a que se refere êste
artigo, sendo-lhe permitido assinar o balanço e demais documentos.
referentes à gestão do funcionário falecido.

CAPITULO XII

Dos suprimeidos em dinheiro e eia eslanmpilhus
Art. 78	Na falta de fundos, para cobertura dos pagamentos

cargo da coletoria, os coletores requisitarão á Secretaria, em tCmfll)O
hábil, o suprimento necessário.

§ 1. Os suprimentos serão feitos a critério cia Secretaria das.
Finanças, devendo o coletor indicar, na requisição, o meio mais prá-
tico de obtê-los.

§ 2. - Ficam proibidos quaisquer suprimentos que flã() obede-
çani ao estabelecido no artigo.

Art. 79 --- A Secretaria (Ias Finanças, à vista de pedidos dos
coletores, fará a distribuição das estampilhas, diretamente ou por-
intermédio de estabelecimentos bancários.

§ 1.°	Correrá, sob responsabilidade dos coletores, a
de estampilhas entregues a seus procurakres ou pessoas por êles
indicadas.

§ 2.° -- As despesas feitas com remessa de estampilhas direta-
mente pela Secretaria das Finanças serão pagas, metade pelo Te-
souro e a outra parte pelos coletores e escrivães.

Art. 80 - Os pedidos de suprimentos de estampilhas deverão
ser acompanhados da demonstração tio saldoexistente, de modo a
poder a Secretaria das Finanças calcular o iiiáx i um a ser fornecido.

CAPITULO XIII

Do arquivo
Art . 81 -- O arquivo será organizado dentro cia seguinte ori-

entação:
a) em livro especial, rotulado e ntimnrado, fornecido pela Se-

- 603 -

rtamia das Finanças, serão registrado emordemnumérica suces-
sva e cronológica, os ofícios expedidos pelas coletorias;

b) a numeração dos ofícios será renovada anualmente;
e) os ofícios, circulares, ordens de pagamento e "mnemoramida"

recebidos pelas coletorias serão colecionados, separadamente, durante
o correr do auo, e arquivados, depois de findo o exercício, devida-
mente rotulados;

d) os processos e requerimentos que devam permanecer nas
coletorias serão colecionados, segundo a ordem alfabética dos no-
mês em que figurarem;

e) as estatísticas das divisões de terras e tias transmnissõescausu-nmortjs serão colecionadas mensalmente, em ordemn cronoló-
gica, (te modo que as de um cartório não se confundam com as de
outro. Terminado o exercício, essas estatísticas srão reunidas e

,encadernadas;
- f) as declarações de contribuinte referentes a lançamentos

serao numeradas, emaçadas e arquivadas, mia mesma ordem cai que
foram escriturados;

, as Cópias dos balancetes mensais serão re gistradas em li,viu proprio, fornecido pela Secretaria (Ias Finanças;
li) o Caixa e dentais livros, uma vez esgotados, serão arqu

Vados, depois (te rotulados e numerados;
i) os cadernos de arrecadação impressos e demais materiai

recebidos da Secretaria das Finanças ficarão g uardados em ordemde maneira que se possa, a qualquer momento, conhecer o stochexistente;
j) os móveis e máquinas serão usados e conservados com ca-

pricho, respondendo os funcionários das coletorias pelos estragos
que lhes causarem;

k) os livros utilizados nas coletorias serão rotulados e num
ruidos, contendo a declaração da finali(la(le a que se destinam

82 - Os coletores e escrivães são obrigados a colecionai-
o "lins ('gerais", ciii sua parte oficil, levantando o índice de tôda
a matéria fiscal nêie contida e que possa contribuir para o perfeito
desempenho dos serviços das coletorias.

Art. 83 Os coletores e escrivães terão perfeitamente organiza-
do o uorqtmivo das respectivas coletorias, zelando para boa ordem,
)impza e conservação de lodos os (locEmmflentos, livros e material.

Art. 84 -- O arquivo, que será disposto com móveis apropriados,não Poderá ser retirado (la coletoria, sob qitalqomem pretexto.

CAPITULo XIV

I)as penalidades

Ficará sujeito à mnulta de Cr$ 5000 a Cr$ 500,00

informar, despachar OU assinar papel, ou lhe der-
(Pie tenham sido Pagos os impostos ou taxas;

r a remessa dos balancetes mensais ou cometer erros
fichas de contrôle (te conhecimmiemitos

de comunicar à coletoria da situação dos bens o,
impôsto territorial relativo ao imóvel excepcional-

em outra coletoria;
de l)rovidenciar, eni tempo hábil, os esclarecimentos

Art. 85 -.
coletor que:

a) receber
andamento, sem

b) retarda
Ou Oflhissi3e mia

(,)	(leixar
recebimento do
mente lançado

(l)	deixar

1
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Art. 99 -	Compete exclusivamente aos coletores resolver. us

pedidos de baixa de lançamentos.
Art.  100 .- Os coletores poderão encaminhar à Imprensa Ofi-

cial do Estado os editais das Prefeituras e os referentes a atos ju?
diciais que, em virtude de lei devam ser publicados, correndo sob
sua responsabilidade a despesa com a publicação dos mesmos.

Parágrafo único - Tratando-se de editais cuja publicação ia-
t.eressê principalmente ao Estado, os coletores os remeterão à Se-
cretaria das Finanças, acompanhados (le ofício em que pedirão a
sua publicação.

Ari. 101 - No período da arrecadação, será levantada nas cole-
torias a grade discriminativa dos impostos e taxas recolhidos, a qual
acompanhará o balancete mensal.

Art. 102 - Não serão pagos os juros de fiança a funcionários
afiançados, enquanto se acharem em débito para com o Estado.

Art. 103 - Pelos débitos em balancetes responderão, na pro-
porção de seus vencimentos, coletores e escrivães, quando êstes não
houverem oferecido impugnação por escrito, que será anexada ao
balancete, à resolução do coletor relativamente à opdraçüo de receita
ou de despesa de que resultou o débito. Tratando-se de crédito,
adotár-se-á o mesmo critério.

Parágrafo único -- O acêrto de contas entre os referidos fun-
cionários será feito mensalmente, a vista dos "memoranda" expe-
didos pelo Departamento competente da Secretaria das Finanças,
quer se trate de débitos ou de créditos.

Art. 104 - Os coletores e escrivães são obrigados a executar
os serviços referentes ao Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado.

Art. 105 - As ordens de pagamentos a favor de contribuintes
ema débito só serão cumpridas depois de ouvida a Secretaria das
Finanças.

Art. 106 - Independentemente de despacho e mediante paga-
mento dos respectivos selos, os coletores fornecerão aos interessados
ou aos seus procuradores as certidões que lhes forem pedidas, ressal-
vados os casos em que o interêsse público imponha sigilo.

Art. 107 - Nas comarcas e têrmos, exceto a da Capital, os cole-
tores deverão ser ouvidos ema todos os processos ou atos judiciais,
para fiscalizarem o pagamento dos impostos e custas devidos ao
Estado.

Aut. 108 -- A cargo dos coletores e escrivães ficam as despesas
com a aquisição de material de expediente.

Art. 109 Os escrivães serão responsáveis, nos casos de al-
cance, desfalque e quaisquer fraudes, praticados contra os interês-
ses do Estado se, dêles tendo conhecimento, em razão do cargo, não
cientificarem a Secretaria das Finanças.

Art. 110 O coletor, que fôr demitido, deverá passar o exerci,-
cio do cargo ao escrivão ou ao funcionário designado, entregando ao
seu substituto, por meio de balanço e demais formalidades estabele-
cidas neste Regulamento, os móveis, máquinas, valores, arquivo, li-
vros, papéis, processos, que devam ficar em poder do novo coletor.

§ 1.1 - Nos livros Caixa e Auxiliares serão lavrados na presença
de duas testemunhas têrmos de limite de responsabilidade, assinan-
do-os o substituído e o substituto, sendo que, nos referentes às estam-
pilhas de qualquer espécie, será mencionada a quantia, importân-
cia e taxas correspondentes às entregues ao substituto, extraindo-se

1

604

necessários para falar em autos de inventário ou não remeter êsses
mesmos esclarecimentos ao coletor da sede da comarca;

e) deixar de prestar prontamente os esclarecimentos constan-
es cia letra anterior ou não remeter as certidões de óbito ao coletor,
da sede cia comarca.

Art. 86 -- Os coletores e escrivães que deixarem de assinar
o balancete mensal sem causa justificada, ficarão sujeitos a multa
de. Cr$ 50,00; igual omissão, quanto aos conhecimentos de arreca-
dação será punida com a multa de Cr$ 20,00 por assinatura que
faltar.

Art. 87 - A pena de suspensão até 60 (lias será aplicada ao
coletor ou escrivão que assinar por antecipação, os conhecimentos
de arrecadação ou apenas as suas segundas vias.

taragmamo único	Havendo dolo ou má te, qualquer falta será
punida com a pena de suspensão.

Art. 88 - Os coletores. escrivães e auxiliares técnicos de ar-
recadacão ficam sulaitos às demais penalidades previstas no Estatnt
dos Funcionários Públicos Civis do Estado.

CAPITULO XV
Disposições gerais

Art. 89	Os coletores não podem outorgar poderes em nome
da Fazenda Pública Estadual.

Art. 90 - Os coletores requisitarão de qualquer tribunal, re-
partição pública ou cartório, os documentos necessários à defesa d
Fazenda, os quais lhes serão fornecidos sem quaisquer despesas.

Art. 91 Os coletores não têm competência para restituir qual-
quer soma arrecadada, cumprindo-lhes encaminhar o pedido de res-
tituição, suficientemente instruído e informado, à Secretaria ds
Finanças.

Art. 92 --- As precatórias e requisitórios de dinheiros de órfãos
serão encaminhados à Secretaria das Finanças, para efeito dos res-
pectivos pagamentos.

Art. 93 - Os coltores podem lançar mão de renda de qualquer
procedência, para pagamento das despesas a seu cargo, salvo ordem
em contrário da Secretaria das Finanças.

Art. 94 - Os coletores são obrigados a recolher em balancete
a importância dos débitos comunicados em "memoranda" que lhes
forem remetidos.

Art. 95 ---- As multas em que incorram os coletores e escrivães,
por inobservância de dispositivos legais, ser-lhes-ão debitadas em
contas correntes.

Art. 9 - Os documentos impugnados e devolvidos pela Se-
cretaria, uma vez legalizados, deverão ser levados à despesa do ba-
lancete do mês seguinte.

Art. 97 - A receita e a despesa no Caixa serão encerradas no
último dia de cada mês, levantando-se em seguida o balancete que
será remetido à Se»-etaria até o dia 10 do mês seguinte acompanhado
de prova de recolhimento do saldo e dos documentos comprobató-
rios da receita e despesa.

Art. 98 - Os conhecimentos e os balancetes devem ser assina-
dos pelo coletor e pelo escrivão e, no caso de não se acharem am-
bos em exercício, será feita no lugar correspondente à assinatura
dn funcionário ausente a declaração do motivo da falta de sua
assinatura.
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três cópias, (Ias quais urna ficará em poder do substituto, outra com
o substituído e a terceira será enviada à Secretaria das Finanças.

§ 2.° - Os têi-mos de inventário, balanço, serão assinados por
um funcionário da coletoria e autenticados por duas testemunhas,
quando o substituído, por motivo de fôrça maior, não estiverpresente.

§ 3ç - Do inventário relativo aos móveis, papéis, processos, li-
vros, cadernos de conhecimentos, arquivo, constarão todos os ele-
mentos indispensáveis à individuação dos mesmos e dêles serão
igualmente extraídos três Cópias, que terão o destino referido no
§ 1 .0 dêste artigo.

§ 4.0 - Junfainente com o balancete levantado pelo coletor subs-
tituto, serão renetidos à Secretaria das Finanças os documentos da
receita e (Ia delpesa.

§ 5."	A ijova escrituração continuará a ser feita nos mesmos
livros e cadernos adotados pelo coletor substituído, cru seguida aos

	

termos referidos no	1.0 dêste artigo.
§ 6. -- O saldo verificado em dinheiro será entregue nó subs-

tituto, mediante recibo (conhecimento), que acompanhará o balan-
cete, devendo os documentos ser assinados pelo coletor demitido e
pelo escrivão que houver servido em sua gestão.

Art. 111 - Em todos os casos de afastamento dos coletores serão
observadas as formalidades constantes do artigo anterior e seusparágrafos.

Art. 112 - Todos os livros instituídos para uso das coletorias
serão fornecidos pela Secretaria das Finanças e, depois de esgotados,
ficarão pertencendo ao arquivo dessas estações arrecadadoras.

Art. 113 -- O exercício financeiro, coincidindo com o ano civil,
compreende o período decorrido de 1.° de janeiro a 31 de dezem-
bro de cada ano.

Art. 114 Haverá em cada coletoria "Ponto" diário, para re-
gistro das entradas e saídas dos funcionários, competindo exclusiva-
mente ao coletor o seu encerramento e fiscalização.

Art. 115 - Revogam-se as disposições em contrário.

Secretaria das Finanças, em Belo Horizonte, aos 22 de abril
de 1948.

O Secretário das Finanças - José de Magalhães Pinto.

Cr$..

QUADRO A QUE SE REFERE O DECRETO N.° 2.664

MOVIMENTO DE ESTAMPILHAS

lWés de ........

Saldo anterior ............Cr$ ..........

Recebidas ..............Cr$ ..........

Vendidas	 Cr$
Saldo para o mês seguinte .

-	 .
T_ • ;	.:	 .	 .
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QUADRO INDISPENSÁVEL EM TODO BALANCETE

CÁLCULO DE PERCENTAGEM

RENJ)A LIQUIDA DO MS DE ............	Cr$ ........

%/sCr$ ........................	Cr$ ........

,DUODÉCIMO OU PERCENTAGEM

Ao Coletor ......................	Cr$ ........

AoEscrivão ....................
	Cr........

Aos Auxiliares Técnicos de Arrecadação:

Nome:
	 Cr$ ........

Nome:
	 Cr$ ........

Nome: ........................	Cr$ ........

Nome: ........................	Cr$ ........

Aos encarregados da cobrança da dívida ativa
	Cr$ ........

PAGAMENTO DO "MINAS GERAIS"

Do Coletor: talão n.° ......, de . . . .1...

Do Escrivão: talão n., de . . . ./. .. .1...

Dos Auxiliares Técnicos de Arrecadação: talão n.° ......, de
/....../......

QUADRO QUE DEVERÁ CONSTAR, OBRIGITÕRIAMENTE, DE
TODOS OS DOCUMENTOS DE DESPESA

Vencimentos -- Ordem n.° ..........de

Adicionais	- Ordem 11 .0	......de

Pagamento por Portaria:

"Minas Gerais" de

Pagamento por procuração:

Reg. sob ,0e remetida junto ao balancete de ..........

1
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RESUMO

Vencimentos de	 de 19..	Cr$

Diárias .de ...........................de 19..	Cr$

Adicionais de ........................de 19..	Cr$

Total bruto ...............................Cr$

Conhecimento de descontos n.°

"Minas"	...............................	Cr$

Passes .......prestação ..............	Cr$

Caixa Econômica Federal ..............	Cr$

Instituto dos Funcionários Públicos	Cr$

Caixa Auxiliadora ....................	Cr$

Líquido	 Cr$

DECRETO N.° 2.665, DE 24 DE ABRIL DE 1948

Modifica o Regulamento do imposto $ôhre vendas e consigiiaçõe

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buições, resolve modificar o Regulamento do impôsto sôbre vendas.
e consignações, aprovado pelo decreto n.° 2.648, de 24 de março
de 1948.

Palácio da Liberdade,	em Belo Horizonte, aos 24 de abril;
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

1

REGULAMENTO DO IMPÔSTO SÔBRE VENDAS E CONSIGNA ÇÕES

TITULO 1

Do iinpôsto

CAPITULO 1

Da incidência e da taxa

Art. 1. - O Impôsto sôbre vendas e consignações é uniforme,
sem distinção de procedência ou destino da mercadoria ou produto,e incide sôbre quaisquer vendas ou consignações realizadas por

1	-. 61

r
comerciantes, produtores, inclusive industriais, bem como por cons-
trutores, pela venda do material empregado.

Parágrafo único - Para os efeitos fiscais, aplicar-se-ão em rela-
ção aos industriais e construtores os dispositivos dêste Regulamento
referentes aos comerciantes.

Art. 2.°	O impôsto sôbre vendas e consignações será arreca-
dado mediante sêlo especial ou por verba, à razão de 1,40 %.

§ 1.0 - O impôsto será calculado em moeda nacional.,
§ 2.1 - Tratando-se de moeda estrangeira, far-se-á a conversão

ao câmbio (10 dia em que a operação se efetuar, quando à vista, ou—
ao daquele em que se emitir a duplicata, quando a prazo.

Art. 3.° O impôsto sôbre vendas e consignações é devido ao
Estado de Minas quando localidade mineira o lugar em que se efe-
tuar a operação (venda ou consignação), ou em que estiver situado o
estabelecimento do vendedor ou consignante, seja matriz, filial, su-
cursal, agência ou representante, com depósito a seu cargo das mer-
cadorias vendidas ou consignadas, observados os seguintes casos es-
peciais, em que o impôsto é também devido a Minas:

1 Se a venda ou consignação fôr efetuada por estabelecimento
situado noutro Estado, mas a mercadoria ou produto se encontrar
cai depósito no território mineiro.

II - Quando a venda ou consignação fôr efetuada em Minas
diretamente pelo próprio fabricafmte ou produtor, para fora do
Estado.

III Se a mercadoria ou produto fôr transferido pelo próprio
tabricante ou produtor, para outro Estado, a fim de formar estoque
cal filial, sucursal, depósito, agência ou com representante, caso em
que o impôsto será pago adiantadameilte, por ocasião da saída da
mercadoria ou produto.

Parágrafo único Na hipótese do número III dêste artigo, isto
é, quando se trate da referida transferência de mercadoria ou pro-
(luto, exigir-se-á a diferença de impôsto, se se verificar, por ocasião
da venda no Estado para que foi transferido.

Art. 4. --- Não incide o impôsto, salvo nas hipóteses dos itens -
1 e 111 do artigo anterior, sôbre as operações entre os vários estabe-
Jecinientos da mesma pessoa, bem como as realizadas entre êstes e-
seus agentes ou representantes, observando-se nos casos de consigna,
ções os artigos 8.° e 9.° da lei federal número 187, de 15 de janeiro'
de 1936.

Art. 5•0 Ao serem vendidas ou consignadas mercadorias, pro-
duzidas ou fabricadas em outro Estado, de onde for-em transferi-
das para Minas Gerais pelos próprios fabricantes ou produtores, não
era devido novo imposto por essa primeira operação feita pela mes-

ma pessoa, natural ou jurídica, que as transferiu.
Parágrafo único No caso previsto neste artigo, o vendedor

ou consignante declarará, nas duplicatas, faturas, notas e outros
documentos de venda ou consignação, haver sido o impôsto pago
no Estado de origem, com indicação do documento comprovante
da declaração.

Art. 6.1 - O simples êrro no pagamento do impôsto a outro
Estado, no caso de transferência de mercadoria ou produto, não
dará lugar à imposição de qualquer multa, sendo o contribuinte obri-
gado apenas à satisfação do tributo, desde que lhe está assegurado
o direito á restituição do que houver sido arrecadado indevida-

1
11:
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mente (Parte final do artigo 5.' do Decreto-lei federal número
915, de 1.0 de dezembro de 1938).

Art. 7.° -- As pessoas que realizareni ànicamente as vendas ou
consignações de que trata o artigo 5. 1, deverão manter e escriturar
os livros "Registro de Vendas à Vista", "Registro de Duplicatas"
e "Registro (te Consignações", além do "Registro de Mercadorias
Transferidas".

Parágrafo único - --- Os livros "Registro (te Duplicatas" e "Regis-
tro de Consignações" só serão exigidos, quando o estabelecimento
realizar as operações para cuja escrituração se destinem.

Art. 8.1 - Nas vendas feitas por invernistas e mercadores de
gado a frigoríficos, charqucadas, fábricas de banha e marchantes,
-eSLal)eleci(l0S nO Estado de Minas Gerais, o impôsto sôbre vendas e
consignações, ' devido pelo ven(lc(lor, será pago pelo com pra dor

Art . 9.' Nas vendas avista ou a prazo e nas consignações
efetuadas umas e outras a comerciante ou industrial J)Ol' produtor
agrícola ou criador, i) iflhl)ôst() incidente sôbre a venda será pago
pelo collll)rador ou consignatário.

Parágrafo ilIiiC() Se o comprador ou consignatário não fõr
-comerciante, ou não fôr estabelecido nu Estado de Minas Gerais,
O vendedor pagará (1 imflpÔSt()

CAPI1'U1,0 II

Das isenções

ArE. 10 ---- Não eSla() sujeitos ao inipôsto 5()l)1'C vendas C con-
signações:

1 --- A primeira operação efetuada pelo pequeno produtor
assim definido o que, por ano, tenha a soma de sua produção igual
ou inferior a Cr 24 .000,4)0 (vinte e quatro mil cruzeiros)

II - -- A produção, até o limite de Cr$ 21 .000,00 dos estabelrei-
nientos industriais, situados em propriedades agrícolas' de seus pro-
prietários, destinados ao beneliciamuento ou industrialização de pro-
dutos da lavoura.

lii ---- O papel destinado -xclusiVai1ietitC à inmpresSao de jornais,
periódicos e livros.

IV -- As cooperativas de produção, sociedades civis, assim con-
sideradas as de beneficiamento e venda em comum de produtos agrí-
colas ou pecuários, não indástrialmente transformados.

V - As cooperativas de consumo, urna vez requerida a isenção
ao Secretário (Ias Finanças, que a concederá, em caráter provisório,
para efeitos de fiscalização, quando não tenham estabelecimento
aberto ao público e operem exclusivamente coni os associados, nao
distribuindo dividendo proporcionalmente ao capital.

Vi -- A venda, em mercado, feiras-livres ou a domicílio, de fru-
tas, hortaliças, legumes, aves, ovos, leite, pei desdexe, carvão, lenha, desde
que os vendedor-es sejam produtores rurais ou não sejam estabeleci-
dos, nem empregados de estabelecimentos comerciais.

VII -.- A venda ou consignação de moedas e títulos de crédito,
excetuados os representativos de mercadorias ("warcants", bilhetes
de mercadoria e conhecimentos de transporte).

VIII	A venda ou consignação (te jornais e revistas.
IX --- O fornecimento de alimentação nos internatos de ensino,

nos hospitais, casas de saúde e de caridade, bem assim nos refei-

.tórios, destinados aos operários ou empregados dos próprios esta-
belecimentos.

X --- retôrno de vasilhame vazio e a devolução (te mercado-
ria, nas condições da lei federal número 187, de 15 de janeiro
de 1936.

XI --A venda (te animais 110 recinto de exposição agro-pecuá-
ria, onde estejam inscritos e expostos.

XII - A venda de produtos e sub-produtos agrícolas ou indus-
.triais, efetuada pelos próprios produtores a seus empregados ou ope-
rários para consumo próprio.

CAPI'I'UL() III

1)us condições (/C isenção ao J)e(JlleiW pro(IU/O1'

Art. 11 - - Para a isenção do iinpôsto na primeira operação efe-
tuada pelo pequeno produtor, a que se refere o item 1 (lo artigo au-
tenor, observar-se-á o seguinte:

1 - -- Para o cálculo (Ia sorria fixada no referido item, tomar-se-á
CIII conjunto toda a l)rOdtlçao anual, iii 11(1! tira, benificiada ou indus-
trializada, sem distinção de l)10(ltltos

11 - Para que goze da isenção, expedindo-se-lhe a respectiva
ficha, o produtor solicitará à fiscalização de rendas, em requeri-
incuto informado pelo chefe da repartição arrecadadora de seu Mu-
nicípio.

III - - Do requeri meu lo deverão constar:
a) nome e eu derêço (10 requerente;te;
li) característicos (a 1)roPnieda(l-e imóvel ( (lenoni inação, loca-

lização, área, valores e benfeitor-ias)
e) espécies e valores das culturas ou criações, coni discrimi-

nação (Ia área as mesmas destinada, henr corno de cada área habi-
tualmmiente utlizada:

(1) espécies tios estabelecimentos destinados ao beneficiamento
ou industrialização de produtos.

IV ---- Os arrendatários legítimos ou ocupantes de terras (levo-
lutas deverão declarar, além de seu nome e enderêço, a natureza
e o valor anual de cada produção.

- Examinadas as declarações mencionadas em o número III,
e instruído o processo, o encarregado da circunscrição fiscal infor-
mará se se trata de pequeno 1)1-ocTiltor.

VI - Se def-erdo o requerimento, a repartição arrecadadora
competente fornecerá ao requei-enh, unia ficha de isenção, (niodêlo
1), visada pela autoridade fiscal a que alude o item anterior.anterior.

rjj Expedir-se-á, no caso de extravio ou perda da ficha pri-
mitiva, uma segunda via, cujo processo de concessão se fará através
de requerimento selado, com firma reconhecida.

VIII -- O contemplado com a isenção do tributo não fica obri-
gado a requerer a manutenção do benficio, mas o encarregado (Ia
circunscrição fiscal procederá, anualmente, à revisão das isenções,
a fim de verificar se esto em condições de ser mantidas.

IX - Verificada que não mais se justifica a insenção, será cas-
sada a ficha fornecida, comunicando-se o fato ao contribuinte inte-
ressado, que poderá apresentar reclamação, dentro de 20 dias, a
-contar do recebimento da comunicação.	 -

X - Apresentada a reclamação e se indeferida, caberá recurso
-o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais dentro do
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prazo de 20 (lias, contados a partir da publicação do despacho no.
rgão oficial, na forma da legislação vigente, sendo obrigatório, igual-

mente, que se expeça comunicação imediata, em oficio, ao in-
teressado.

Art. 12 -- Para a isenção do impôsto relativamente à produção -

dos eslabelecimentos industriais, situados em propriedades agrícolas.
de seus proprietários, destinados ao beneficiamento ou industriali-
ação de produtos, a que se refere o item 11 (lo artigo 10, observar-se-á

o seguinte:
1 Para o cálculo da soma fixada no referido item, tomar-se-á'

cm conjunto a produção agrícola anual, beneficiada ou industriali-
zada, sem distinção (lo produtos.

II Para que goze (Ia isenção, expedindo-se-lhe a respectiva
ficha, o produtor agrícola deverá satisfazer o disposto em o iiúmer
EI do artigo anterior, bem corno nas letras "a" e ")" do item III
do referido artigo além de declarar a espécie dos estabelecimentos
destinados ao beneficiamento e industrialização de produtos da pró-
pria lavoura, a natureza e o valor (10 cada espécie de produção.

Parágrafo único	Aplica-se aos produtores agrícolas de que-
trata o número II do artigo 10 o disposto em os números de V a
do artigo 11.

Art. 13 -- Não ficará sujeito ao pagamento do impôsto, rela-
tivarnente às compras que fizer do pequeno produtor, o comprador
que anotar no "Registro de Compras" o número da respectiva ficha
de isenção; bem como o ano a que se refere e o nome de seu.
possuidor.

Art. 14 - . - Ultrapassado o limite de isenção, exigir-se-á do pro-
dutor o pagamento, por verba, do impôsto devido, pelo valor totaL
das operações já realizadas, no prazo de 20 dias.

CAPITULO IV
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V - Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 9.' -
F_ p̂ r verba, e pago pelo vendedor na coletoria, r.o prazo de 20 dias,

contados da data da transação.
VI - No livro "Registro de Mercadorias Transferidas", de pro-

dutor, fabricante ou industrial, calculado sôbre o valor comercial
do produto ou mercadoria, vigorante na praça em que se der a trans-
ferência, - por meio de sêlo, inutilizado pelo transferente, nos prazos
estabelecidos nos itens 1 e 11 do § 1.° do artigo 30.

VII - Ainda no livro "Registro de Mercadorias Transferidas"
do produtor, fabricante ou industrial, sôbre a diferença, se ocor -

rida, entre o valor atribuído na transferência e o da efetiva venda,
- considerada como transação efetuada na quinzena em que foi re-
cebida a nota da venda - por meio de sêlo, inutilizado pelo trans-
lerente, nos prazos referidos no item anterior.

VIII Nas vendas e consignações efetuadas para fora do País,
por verba e pago pelo exportador, no aio da entrega da guia de ex-
portação à repartição fiscal competente.

IX Nas vendas realizadas nas condições previstas no item 1
do artigo 3.°, por verba e pago por quem realizar a entrega, sôbre o
total das entregas de cada quinzena, dentro da quinzena seguinte,
ficando os conhecimentos arquivados, em ordem cronológica, pelo
mesmo prazo de conservação das notas, observado o disposto no
artigo 50, seus itens e parágrafos.

X -- Nas vendas a têrmo, - pela forma prevista nos artigos 38
-e 42 e seu parágrafo.

XI - Nos. casos não previstos, - por verba e pago pelo ven-
dedor, no prazo de 20 (lias.

CAPITULO V

Da inscrição e declarações do contribuinte

J)a arrecadação

Art. 15	- A arrecadação do impôslo far-se-á:
1 - Nas vendas a prazo e nas consignações, qii.lo, de acôrd oo

com a legislação federal, houver emissão de duplicata, - por meio
de sêlo apôsto nesta e inutilizado pelo emitente.

II - Nas vendas à vista - por meio de sêlo apôsto no Livro "Re-
gistro de Vendas à Vista" e inutilizado pelo vendedor.

III - Nas consignações, - pela forma indicada nos artigos
44 e seu § 1.°, 46 e seus § § 1. e 2., 47 e seu parágrafo único, 48 e
seus parágrafos, e 49 e seu parágrafo.

IV - Nas vendas e consignações de que tratam os artigos 8.`e-
9.1 , por meio de sêlo, pago pelo comprador ou consignatário e por
êste inutilizado no livro "Registro de Compras" ou no livro "Re-
gistro de Consignações", da forma estabelecida, respectivamente, no
parágrafo único do artigo 59 e parágrafos do artigo 48, dentro dos
seguintes prazos, contados da data da aquisição do produto ou
mercadoria:

a) até o último dia do mês, o impôsto referente à primeira-
quinzena;

b) até o dia 15 do mês seguinte, o impôsto relativo à segunda
quinzena.

r

Art. 16 - Todo contribuinte do impôsto sôbre vendas e consig-
nações, salvo o contribuinte não comerciante, é obrigado a inscre-
ver-se na repartição fiscal de seu domicílio, preenchendo e assinan-
do a ficha própria (modêlo 2), cujo número será o da inscrição.

§ 1.0 - Sem prejuízo das penalidades aplicáveis, a fiscaliza-
ção preencherá de ofício a ficha para a inscrição, quando deixe de
fazê-lo o contribuinte.

§ 2.° --- Tratando-se de pessoa jurídica, a ficha será autenticada
pela razão social.

§ 3. - Em se tratando de sociedades irregulares ou de fato
as fichas serão autenticadas pela razão social ou por quem de
direito.

§ 4•0 O preenchimento da ficha, a que se refere êste artigo,
deverá ser feito até 20 dias após o início da atividade tributável
quanto aos contribuintes novos.

,§ 5.° - As declarações serão prestadas às repartições fiscais
da localidade de situação do estabelecimento do contribuinte, ou,
quando não estabelecido, do lugar em que exercer atividade tri-
butável.

§ 6.1 - Além dos dados constantes da ficha, os contribuintes
serão obrigados a fornecer, por escrito ou verbalmente, tôdas as,
informações que lhes forem solicitadas.

§ 7.0 - Preenchida a ficha, a repartição competente a arquivará,
iniciando a venda de selos.1
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8.	Se o mesmo contribuinte possuir mais de um estabele--
cimento, pala cada estabelecimento preencherá uma ficha.

- A ficha esclarecerá a situação cio estabelecimento, se-
matriz ou filial. Se matriz, conterá a relação de suas filiais, agên-
cias, sucursais, representantes, a denominação do seu estabeleci-
mento matriz e respectivo enderêço.

§ 10 -- O número da inscrição será inencionâdo em tôdas as
faturas, duplicatas, triplicatas, notas, contas de vendas, guias de fis-
calização, guias de aquisição de estampilhas e demais documentos.
relacionados com o impôsto, podendo ser impresso, manuscrito ou
apôsto mediante carimbo

Art. 17 - - O contribuinte é obrigado a comunicar, por escrito,.
à repartição fiscal competente, as transferências de local, modifica-
ções de firmas e encerramento de atividade.

§ 1.° -- - Quando ocorrer modificação de firma é obrigatório o-
preenchimento de nova ficha.

§ 2.° - Ao requererem às Prefeituras Municipais licença para
construção ou reconstrução de qualquer obra, os construtores são
obrigados a declarar no requerimento a natureza do contrato, es-
pecificando seu valor, bem como os nomes dos contratantes e dos
executores da obra, esclarecendo as qualidades dêstes últimos, se
empreiteiros, construtores, subempreiteiros ou simples administra-
dores (Ia obra

CAPITULO Vi

Dos estabelecimentos, sedes e filiados

Art. 18 - - As filiais, su;ursais, agências, representantes, neste
Estado, de estabelecimentos industriais, ou produtores, com sede
noutros Estados, para que se enquadrem no disposto no artigo 5.,
deverão preencher as seguintes condições:

1 - - Apresentar certidão ou cópia fototástica da la-
tente de registro do impôslo de consumo dos estabelecimentos
produtores.

11 ---- Provar que o estabelecimento transferemite e o recebedor
pertencem à mesma pessoa ou fazem parte da mesma entidade
comercial.

III	Adotar no estabelecimento recebedor tantos livros "Regis-
1 ro de Mercadorias Transferidas" quantos sejam os estabelecimentos
representados.

IV	Manter o livro "Registro de Vendas à Vista" escriturado
como dispõem o artigo 30 e seus parágrafos.

V -- - Manter em (tia a escrituração dos livros referidos neste Re-
gulamento, na forma nêle preceituada e pôr sempre à disposição do
Fisco todos os elementos necessários à boa fiscalização do estabe-
lecimento.

Parágrafo único - ---- Para os fins de que trata êste artigo, as par-
tes interessados se dirigirão à repartição fiscal competente, por es-
crito e com as firmas devidamente reconhecidas.

Art. 19 -----O preenchimento das condições a que se refere o
artigo anterior, se bem que exonere o interessado do recolhimento
do impôsto, não o exime das obrigações estabelecidas no artigo 16
e no parágrafo único do artigo 5.°.

Art. 20 -- Os estabelecimentos industriais ou produtores, situa-
dos em território mineiro e que nêle mantenham agência, sucursal,.

filial ou representante, para os quais transfiram seus produtos ou
mercadorias, serão dispensados do recolhimento referente às trans-
ferências, desde que preencham as condições dos itens 1 a V do
artigo 18.	 -

Art. 21 - No caso do artigo anterior, quando a filial, agência,
- sucursal ou representante não emitirem duplicatas, relativas às ven-
das a prazo, que efetuarem, obrigatóriamente esclarecerão na ficha
de Inscrição o nome e o enderêço cio estabelecimento, situado no
Estado (te Minas Gerais, onde se fizer a emissão daqueles títulos.
- § 1.1 ---- Neste caso, o estabeleci mneiito dependente ou filiado,
ao realizar qualquer venda ou consignação, expedirá nota de entrega,
que conterá:

1 - Nome e enderêço do estabelecimento que vai emitir a du-
plicata.	-

- II --- Enderêço da filial, agência, sucursal ou representante.
III -- Nome e enderêço cio comprador.
IV - Quantidade, espécie e preço dos produtos vendidos.

- -- Número de inscrição cio vendedor.
VI - - Indicação da via -e data da nota.

2. - - As notas serão extraídas em 3 vias, por decalque a car-
bono, das quais uma ficará prêsa ao bloco, por cinco anos, pelo me-
nos, outra se entregará ao comprador, sendo a última remetida ao
estalieleciniento que fôr emitir a duplicata, o qual também a conser-
vará pelo mesmo Prazo.

§ 3.° -----As notas, que obedecerão a numeração consecutiva, serão
relacionadas mensalmente, sendo a relação entregue, até o dia 1
do mês seguinte, à repartição fiscal ompetente, podendo o contri-
l)lIlnte, SC O preferir, substituir a relação por uma via da nota.

§4." ---- A filial, agência, sucursal ou representante são obriga-
do ,, a manter, nos prazos fixados neste Regulamento, devidamente
cscriturado, o livro "Registro de Mercadorias Transferidas", no qual
serão transcritas, na coluna Própria, as vendas a prazo, cujo fatura-
meu to e emissão de (1(11)1 icatas competir ao estabelecimento matriz.

CAPITULO VII
Da aquisição e CSCFitUFaÇÚ() dos selos

:\r1. 22 -- - O contribuinte só poderá adquirir selos na repar-
tição arrecadadora de seu Município, que os fornecerá no limite mí-
111100 (12 vinte cruzeiros (Cr$ 20,00), mediante guias em duplicata
(niodêlo 11.0 3), assinadas pelo contribuinte ou representante seu.

§ 1. - A repartição arrecadadora declarará, por extenso, a
importância total da aquisição na 1." via da guia, que autenticará
e comi tmadalam'á, devolvendo-a ao contribuinte, para conservá-la em
seu estabelecimento por três anos, pelo menos.
- § 2.° -- -. Os totais dos selos adquiridos e empregados diàriamnente
serão escriturados (lia a (lia, imediatamente após a aquisição ou o
emprêgo, cru livro especial denominado "Escrituração Cronológica
do Movimnento de Estampilhas.

§ 3' -- A escrituração dêsse livro não poderá atrasar-se por
mais de quinze (15) (lias.

- 23 --- Os saldos provenientes de sobras de selos de vendas
e consignações, pertencentes aos contribuintes que hajam cessado
suas atividades, poderão ser restituidos, desde que os interessados
o requeirani, fazendo a prova da origem de tais saldos e outras
que se tornarem necessárias.

-	-
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CAPITULO Viii

Da inutilização dos selos

Art. 24 -- A inutilização dos selos far-se-á:
1 - Por meio de data, por extenso e abreviada, e assinatura.
II - Por meio de carimbo que contenha o nome do contribuinte

e a data, que pode ser abreviada.
Art. 25 - O sêlo, uma vez apôsto ao papel, embora êste, por

qualquer circunstância, não tenha produzido seus efeitos, seja anu-
lado ou reformado, não mais poderá ser aproveitado em outros pa-
péis, nem mesmo na restauração do que fôr anulado.

1 .0 Inutilizam-se os selos com a data por extenso e a as-
sinatura, lançadas de maneira que recaiam, parte nos selos, parte
no papel a que estiverem aderidos, escrevendo-se ainda, sôbre cada
sêlo, a data em algarismos.

§ 2 -. Na hipótese de vários selos, a data e a assinatura de-
vem repetir-se tantas vêzes quantas forem necessárias para sua com-
pleta inutilização.

Art. 26 - Estão sujeitos a selagein com revalidação os papei
com selos em que haja nomes, datas, dizeres estranhos aos necessá-
rios para a sua inutilização, assim como sinais, rasuras, emendas e
borrões, ou em que haja selos sobrepostos ou não inutilizados pela
forma estabelecida no art. 24 e seus itens.

CAPITULO IX

Das restituições e deduções
Art. 27 - Dar-se-á restituição parcial ou total, do impos(o,

arrecadado I)OE verba, quando se tratar de indébito ou do que se
tenha tornado indevido.

Parágrafo único A restituição se processará a requerimento
da parte, devidamente instruido com a anexação do conhecimento
de arrecadação.

Art. 28 No caso de selagein indevida ou a maior, nos livros
fiscais, será permitida a dedução do sêlo, em selagem posterior, me-
diante requerimento à coletoria competente e exibição do livro em
que se tenha verificado a arrecadação.

Parágrafo único - A dedução de que trata êste artigo se fará mio
mesmo livro em que se tenha verificado a selagem indevida ou a
maior, lançando o contribuinte, no referido livro, uma ou outra das
seguintes declarações, conforme o caso:

1 - Não selado, para dedução de Cr$ .....................
(declarar o total da importância deduzida) aplicada indevidaimiente
na 1.0 ou 2.0) quinzena de .....................................
(declarar o mês e ano em que se verificou a selagem indevida),
conforme autorização constante do ofício n.° ................(te

.........(declarar o número do ofício e respectiva data).
II - Selado com Cr$ ...............................(declarar

a importância dos selos aplicados), com dedução de Cr$ ..........
(declarar a importância deduzida), aplicação a maior na

Í." (ou 2 .1 ) quinzena de .......................(declarar o mês e
ano em que se deu a selagem a maior), conforme autorização cons-
tante do ofício número ......................(declarar o núnmer
do ofício e respectiva data).
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TITULO II

Das operações tributi'íveis

CAPITULO 1

Das vendas a vista

Art . 29 .	Consideram-se vendas a vista
As efetuadas mediante pagamento em dinheiro de contado

e as realizadas, pagas e escrituradas dentro de 30 (trinta) dias, con-
lados da (lata da operação.

II As entre comprador e vendedor, domiciliados na mesma
praça, e para pagamento, contra entrega (le conta, do conhecimento
de transporte, (lo recibo dc depósitos, (lo "warrant" e respectivo
conhecimento (te depósito, quando ain(la não separados, ou, final-
mente, contra a entrega da própria mercadoria.

III --- As (te café, produtos da lavoura, pecuária e indústrias (te-
ri va(las, faturadas até o máximo de 30 (trinta) (lias, com obriga-
ção de pagamento ,à vista no ato da' retirada ou entrega da iner-
cadoria

IV -. As feitas diretamente a consumidores, dentro (lo mês, eu-
Ire o mesmo veil(tedor e o mesmo comprador, quando não exceden-
tes a trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e cujo pagamento nãO demo-
rar mais (te trinta (30) (lias, (-untados do i'illinio dia (3 mês de
compra.

V As de fundo de comércio ou de estabelecimento, me-
diante balanço para transferência (lêste, desde que o preço seja
pago dentro em quarenta (40) (lias, caso em que serão lançadas
no livro competente, no último dia da Iransação, encerrando-o. Nes-
te ('050, e em qualquerqualquer hipótese, não tendo sido o imnpôsto pago pelo
vendedor, ficará o comprador responsável por êle perante o fisco.

VI --- As de mercadorias, efetuadas a bordo de embarcações
ou navios.

VII - As realizadas nos leilões comerciais.
VIII - O fornecimento, mediante emprêgo de materiais, por

empreiteiros ou construtores, para construções, reconstruções, re-
formas, instalações ou obras congêneres, prédios ou estruturas em
geral.

IX	O emprêgo de material feito pelos fotógrafos e demais
entidades econômicas.

X	O fornecimento de alimentação pelos hóteis, pensões, res-
laurantes, aos seus hóspedes e fregueses.

XI	A retirada de mercadorias para consumo de sócio ou
quotista, nas sociedades.

XII	O escambo mercantil, como duas vendas, nos têrmos
da legislação federal em vigor.

XIII ..	emprêgo de material pelas oficinas de consertos e
outras.

XIV -- As vendas realizadas quando o comprador tiver com o
vendedor crédito igual ou superior à importância da compra e au-
lorizar a dedução.

XV O empréstimo de mercadoria entre comerciantes, quan-
do seu resgate seja feito eia dinheiro ou mediante devolução da
mesma ou de espécie diferente, se se efetuar dentro de trinta
(30) (lias.

1 1
	L. D. -



(ii

1 . 0 --- Para cobrança (10 impôsto sôl)re vendas e consignações,
flOS casos (te formação, (IiSSOIUÇã() e modificação de sociedades ou
firmas comerciais, observar-se-á O disposto no item \ e nos § 2.
e 3.° (leste artigo.

2. - - Quando a operação se fizer mediante balanço, segundo
O (li5O5l() nos itens V e 1. dêste artigo, será cobrado o iiiij)ôStO
sôbra o valor (los l)eiIs constitutivos do fundo de comércio, deduzi-
dos os correspondentes aos seus bens, cuja transferência fôr imune-
(te tribuntação (patente, marca (le fábrica) ou gozar de isenção
(dinheiro, créditos ativos) e daqueles cuja transferência estiver su-
jeita ao impôslo sôlire	transmissão (te propriedade imobiliária.
inter-vivos.

§ 
3,0 Na falta (te balanço OU (te declaração do valor (Ia

venda, será cobrado o i IliJ)ÔStO 5ôl)re o valor arbitrado pela fiscali-
zação, facultando-se 1'I'C laiiiaçã() do interessado, (telltI'O (lo POZ() de
vinte (20) dias, contados da data (lo aI'l)iti'aiiiefllO, nos têi'inos (10
Decreto-lei n.° 1.618, de .M (te janeiro (te 1946.

§ 4.`- Para escrituração das vendas (te mercadorias a borda
de embarcações ou navios, será observa(l() o disposto no parágrafo
único do art. 25 da lei federal n." 187, (te 15 de janeiro (te 1936.

§ 5." - - Considera-se escambo mercantil, para os efeitos fiscais
empréstimo de mercadorias entre comerciantes, cujo resgaste se'
fizer ciii mercadoria (Ia iiiesiva ou (le espécie diferente.

CAPITULO II

Das vendas à vista de comerciaute a não coimmerciuiitc

Art. 30 -- As vendas à vista a não comerciante, efetuadas por-
comerciante, serão escrituradas, (lia 1)01' (tia, pelo total, cru livrolivro
próprio, (tenoininado "Registro (te Vendas à Vista"

§ 1 .0 - - Os lançamentos dêsse livro serão somados 1)01' quinzena,
devendo o sêlo correspondente à soma ser inutilizado logo abaix
da mesma:	 —

a) até o último (lia do inês, o relativo à primeira quinzena.
1)) até O (lia quinze (13) (10 Més seguinte, t) r OIativo à segunda

quiiizena
§ 2.° -- - O "Registro (te Vendas à Vista" não poderá ter sua es-

crituração atrasada 1)01' 
ma is de oito (8) (lias.

Art . 31 - Os estal)eteciiflentos que, nos têrmos da legislaçã
vigente, arealizarem, ao IfleSiliO teiiil)O, vendas à vista sujeitas e nãO
sujeitas o impôsto sôl)re vendas e consignações, deverão manter
um "Registro (te Vendas à Vista" para cada unia dessas espécies de
operações, e cumprirão o disposto no artigo 33, seus itens e pa
rágrafo.

§ 1 . 0 ___ Para as vendas efetuadas UOS condições dêste artigo,
deverão ser inantidas (luas ordens (te talões de notas, destinando-se-
unia à anotação das vendas sujeitas, e outra à !e': não sujeita. ao
iiflpôstO

As faturas, imotas e outros documentos referentes as OPC
rações não sujeitas ao iinpô.sto, além dos requisitos regulamentares,.
deverão conter ainda a declaração do lugar (te origem da mercado-
ria, e de haver sido pago o impôsto devido, com. indicação, do doeu-
mento comprovante da declaraçU)

F.
§ 3,0 - Sempre que se tratam' de título referente á operação

não sujeita ao impõsto, tal circunstância deverá sei consignada na
coluna (te "obsem-vações" do livro próprio.

Art. 32 --- A juízo cio Fisco, e a título precário, consistirá ape-
nas no livro "Registro de Compras" a escrita fiscal dos comerciantes
que exercerem suas atividades, exclusivamente nas feiras-livres,
l)eImi como a dos vendedores ambulantes, desde que negociem ape-
nas CIII produtos destinados à alimentação, quinquilharias ou miú-
dezas em geral, e anotem suas operapões pela maneira que fôr
determinada.

§ 1." -- Os comerciantes de que trata êste artigo pagarão por
verba, até o dia quinze (15) de cada Inês, o impôsto sôbre vendas e
consignações, exigido pelas operações realizadas no mês anterior,
mediante declaração que deverá ser apresentada nas repartições
estaduais determinadas pelo Serviço de Impôsto Sôbre Vendas e
Consignações.

§ 2." - - .Ësses contribuintes, quando não tenham obtido per-
missão para escrituração apenas no livro "Registro de Compras",
deverão, até O (lia quinze (15) de cada mês, apresentar os respecti-
vos livros para exame e "visto" (Ia fiscalização de rendas.

§ 3.' Os comerciantes que escriturarem s?mente o livro de
compras são obrigados ao preenchimento da ficha de inscrição
(art. 16), em qualquer das repartições fiscais do Estado, bem como
à exibição (lo respectivo recibo, tôdas as vêzes que fôr solicitada
pela fiscalização.

§ 4P Não sendo atendida a solicitação fiscal a que alude o
parágrafo anterior, será considerada clandestina a atividade comer-
cial, sujeitando-se o contribuinte, não só às penalidades previstas,
mas também à apreensão dos objetos e mercadorias de seu comércio.

CAPITULO III

Das vendas à vista de comerciantes a comerciantes

Art. 33 -- Nas vendas à vista efetuadas por comerciante, in-
clusive cooperativa, a comerciante ou cooperativa, o vendedor é
obrigado a cumprir o disposto no artigo 30 e a emitir, no ato da
entrega, ou renissa da mercadoria, uma nota com as seguintes
indicações:

1 --- Nome e endem'êço do vendedor e do comprador.
11 -- Produtos vendidos, preço de cada um e total.

III ---- Número de inscrição do vendedor.
IV -----Indicação da data e da via da nota.
Parágrafó único ---- -&s notas serão extraídas por decalque a

carbono, no mínimo ciii três vias, urna das quais será entregue ao
comprador, outra recolhida pelos funcionários fiscais, e a restante
ficará em poder do vendedor, por cinco anos, pelo menos.

Art. 34 - Nas vencias feitas por invernistas e mercadores do
gado, a frigoríficos, charqueadas, fábricas (te banha e marchantes,
estabelecidos no Estado de Minas Gerais, compete aos compradores
cumprir a exigência constante do artigo anterior e seus itens, quanto
à expedição da nota.

§ 1. -- A nota (niodêlo 4) será extraída pela forma precei-
tuada no parágrafo único do artigo anterior, entregando-se obrigatõ-
riarnente uma via ao vendedor.
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2.1 - A anexação da nota referida no parágrafo anterior ao
livro "Registro de Vendas à Vista" do vendedor eximirá êste do paga-
mento do iinpôsto correspondente.

CAPITULO IV

Das vendas (1 prazo de comerciante a conierciwite ou
(1 não comerciante

1
	 - 621 -

ciclo foi-a do Estado, o vendedor pagará o imnpôsto por verba, no
-	prazo de vinte (20) (lias, contados da data da transação.

CAPITULO VI

I

.-	Se o compradoi não fôr comerciante, ou fôr estabele-

Das vendas a térnio

Art. 35 - Nas vendas a prazo efetuadas por comerciante, quer
a comerciante, quer a não comerciante, o vendedor é obrigado a
emitir, além da nota de venda, nos têrmos do artigo 33 e seu pará-
grafo inico, fatura e duplicata, de conformidade com a legislação
federal, e a pagar o iinpôsto por meio de sêlo apôsto na duplicata.

§ 19 - A fatura, a duplicata e a triplicata conterão, além dos
dizeres e indicações exigidas pela lei federal número 187, de 15 (IC

janeiro de 1936, o número de inscrição do vendedor.
§ 2.1 - Até O (lia quinze (15) de cada mês, deverão estar cmiii-

tidas, e com o sêlo devidamente inutilizado, as duplicatas relativas
às vendas a prazo efetuadas no mês anterior.

3.° - - As triplicatas serão também seladas como as duplicatas.
§ 4. -. Nas vendas a prestação, poderá o vendedor emitir as

duplicatas de uma só vez, da importância global do preço, tantas
quantas forem as prestações, tomando essas duplicatas o mesmo nú-
mero de ordem, adicionado de um algarismo romano em ordem cres-
cente, ou letra (lo alfabeto designativo de cada prestação.

§ 5.° - - As duplicatas e triplicaias serão registradas, cronolôgi-
camente, em livro especial, denominado "Registro de Duplicatas".

§ (;.« 
atrasada
--- O "Registro (Te Duplicatas" não poderá ter a sua escri-

turação	rasada por mais (Te quinze (15) (Tias.
Art.. 36 -- Os lançamentos do "Registro de Duplicatas" serão

somados por quinzena nos seguintes prazos:
1 --- Até o último (lia do mês, quanto aos lançamentos feitos

na primeira quinzena.
11 --- Até o dia quinze (15) do mês seguinte, quanto aos lan-

çamentos feitos na quinzena seguinte.

CAPITULO V

Das vendas àvista ou a prazo de contribninle não comerciante a
comerciante ou cooperativa

Art. 37 --- Nas vendas â vista ou a prazo, efetuadas a comer-
ciante ou cooperativa por contribuinte não comerciante, o compra-
dor pagará o impôsto por meio de sêlo por êle inutilizado no livro
"Registro de Compras" ou no livro "Registro (Te Consignações", na
forma e prazos estabelecidos no item IVIV do art. 15, parágrafos do
art. 48 e parágrafo único do art. 59.

§ 1 . 0 No ato (Ia venda, sendo esta superior a cinqüenta
cruzeiros (Cr$ 50,00), o comprador fornecerá ao vendedor uma
nota (mnodêlo 5) com as indicações dos itens 1, II, III e IV, do art.
Z33, salvo quanto ao número de inscrição, que será o do comprador.

§ 2.° - A extração das notas será feita por decalque a carbono,
em três vias, uma das quais será ol)rigatôriafliente entregue ao ven-
dedor, outra recolhida pelos funcionários fiscais, e a restante ficará
em poder (Lo comflpra(lor, por cinco anos, pelo menos.

Art. 38 ---Nas vendas a têrnio, o iiiipôsto será arrecadado no
momento em que as mesmas forem ultimadas, mediante a selagem
da duplicata, se houve emisão dêsse título, ou do "Registro de
Vendas à Vista", se por essa forma forem as vendas realizadas.

Art. 39 -- Os documentos comprobatórios das operações a têr-
1110, a vista ou a prazo, serão imediatamente registrados na repar-

arrecadadorao arrecadadora local.
Art. 40 •-- Para os efeitos (Te fiscalização, as repartições ar-

recadadora terão um livro especial para registro (Ias operações a
tê!mfl() (Modêlo 6)

Parágrafo único -- - Quando o vendedor ou comprador não fôr
contribuiflte ou quando nenhumim (lêles o fôr, será feita na coluna
"Observações" nota explicativa dessa circunstância.

Ar[. 41 - - Dos contratos e demais documentos comnprobatórios
das vendas atêrmuo, quando realizadas entre comerciantes estabe-
lecidos com território mineiro constarão os números (Ias inscrições
do comprador e vendedor.

Art. 42 - - Nms vendas a têrmo realizadas por contribuinte não
comerciante a comerciante domiciliado no Estado, o impôsto será
pago por êste, cm esta iripilhas apostas e inutilizadas no "Registro
de Compras", na conformidade do disposto no artigo 37 e seus
parágrafos

Parágrafo único Se o comprador fôr estabelecido fora do Es-
tado, ou contribuinte não comerciante no Estado, o inipôsto será
pago por verba e pelo vendedor, no prazo de vinte (20) dias, con-
tados da data (Ia transação.

CAPITULO VII

Àas consignações

Au. 43 -----Nas vendas feitas por consignatários ou comissários,
e faturadas em nome e por conta do consignador ou comitente, cum-
prirão aquêles o disposto na lei federal número 187 de 15 de janeiro
(te  1936, e neste Regulamento, pagando o impôsto devido, confor-
me fôr a venda a prazo ou a vista.

Art. 44 - Nas consignações feitas por comerciante, se as mer-
cadorias forem vendidas por conta do consignatário, êste é obri-
gado 4 na ocasião de expedir a fatura e duplicata ao comprador, a
comunicar a venda ao consignador, para que, por sua vez, expeça
fatura e duplicata correspondente à mesma venda, a fim de ser
assinada por êle, consignatário, mencionando-se o prazo estipulado
para a liquidação do saldo (Ia conta.

1. ---- Se o consignatário declarar, na comunicação feita, que
o produto líquido apurado está à disposição do consignador, é facul-
tado a êste registrar a venda como se fôsse à vista, ficando dis-
pensado de emitir (luplicata
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§ 2.° - Semprè que se tratar de vendas parceladas, de conta
própria, efetuadas pelo consignatário, de mercadorias consignadas
em várias partidas, a comunicação ao consignador, para os efeitos
dêste artigo, poderá ser mensal, em qualquer data do mês, cor-
respondendo a tôdas as vendas feitas nesse período.

§ 3.5 - A comunicação do consignador, nas vendas de conta
própria, efetuadas pelo consignatário, far-se-á por meio de uma
conta de vencia, que será extraída na forma e condições do disposto
no parágrafo único do art. 45 e conterá:

1 -- Nome e endereço co conslgnalârlO.
II -- Nome e enderêço tio consignador.

III -- Importância da consignação.
IV - Número de ordens da nota de consmgnaçao a que se re-

ferir a venda.V - Liquido pôsto l disposição do consignador.
VI ---- Indicação da via e (lata da nota.
§ 40	Quando o consig natário vender em nome e por conta

do consignador. nos têrnsos do art. 43, expedirá, igualmente, a
comunicação de que trata o parágrafo anterior, declarando, ao invés
da importância da consignação devida, a importância da venda
efetuada.

Art. 43	Todos aqueles que receberem mercadorias em con-
signação, em território do Estado, ficarão obrigados a emitir, (teatro
de dez (10) dias tio recebimento, urna nota, que conterá:

1 - -- Nome e enderêço cio consignador.
II -- Indicação da tinta e da via da nota e da data do tece-

hiinento da mercadoria.
Iii -- -- Qualidade, espécie e valor da mercadoria, estimado êste

último segundo a cotação cio dia, quando a consignação não seja
feita a preço certo.

Parágrafo único --- A nota a que se refere êste artigo será ex-
traida por decalque a carbono, no mínimo em três vias, uma ds
quais ficará em poder cio consignatário, por cinco anos, pelo menos,
outra será recolhida pelos funcionários fiscais, remetendo-se a res-
tante ao consignador, que a conservará pelo prazo mínimo de 5
anos.

Art. 40	Nas consignações efetua4as por industriais, o im-
pôsto será pago, com inutilização dos selos correspondentes, no livro
"Registro de Consignações", nos prazos estabelecidos nos itens 1
e II do § 1.' cio artigo 30.

§ 1 .0	O cálculo do impôsto far-se-á com base no valor do pro-
duto, valor êsse que não poderá ser inferior à cotação do dia, vigo-
rante na praça da consignação.

§ 2.1 - Até quinze (15) dias após o recebimento da respectiva
conta de venda, o consignador deverá pagar, mio livro "Registro de
Consignações", a diferença de impôsto, se houver, relativa ao excesso
entre o valor atribuído à consignação e o verificado na venda.

Art. 30 -- Ao serem vendidos êsses produtos na praça para
onde foram consignados, não será devido novo impôsto por essa
primeira operação, se o consignatário os vender em nome e por
conta do consignador e observar o disposto no art. 43 e no § 4.
do art. 44.

Art. 47 - Tratando-se de consignação efetuada por contri-
buinte não comerciante a comerciante ou industrial estabelecido
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neste Estado, o impôsto devido por aquêle será pago pelo consigna-
tário, que aporá e inutilizará os selos correspondentes no livro "Re-
gistro de Consignações", dentro dos prazos referidos nos itens 1 e 11
do § 1. 9 do art. 30.

Parágrafo único - - Se o consignatário Fôr estabelecido fora do
Estado, o consignador pagará o iinpôsto por verba, no prazo de
vinte (20) dias, contados da cinta da consignação.

Art. 48 ---- Os comerciantes, consignadores e consignatários
Uns e outros, quando estabelecidos no Estado de Minas Gerais, de-
verão adotar e escriturar o livro "Registro de Consignações".

1." - - Os lançamentos nesse livro, feitos à vista da guia de
fiscalização, nota de consignação e nota de venda, com a mesma
data, serão escriturados, dia por dia, uni a uni.

§ 2." Deduzido tia soma o total (ias duplicatas emitidas, será
inutilizado o sêlo devido, ciii relação ao saldo, e logo abaixo dêle,
no prazo de quinze (15) dias.

§ 3:' ---- O livro "Registro de Consignações" não poderá ter sua
escrituração atrasada por mais de oito (8) (lias.

CAPITULO 'VIII

J)os VClid(1S e consignações cf e tiitid'is para fora do País

Art. 49 - Nas vendas e consignações para o estrangeiro, o iin-
pôsto será pago por verba, pelo exportador, no ato da entrega da
,g uia de exportação à repartição fiscal.

Parágrafo único -- Calcular-se-á o impôsto sôbre o valor da
M ercadoria a bordo, no pôrto de embarque, competindo a arrecada-
ção ?os tributos incidentes aos Departamentos de Fazenda do Estado
de Minas Gerais, ou repartições subordinadas.

CAPITULO IX

Das vendas ajustadas fora cio Estado

Ad .50 - Nas vendas realizadas nas condições previstas "o
:item 1 do art. 3.°, será obrigatóriamente fornecida ao comprador, por
quem realizar a entrega tia mercadoria e no ato desta, urna nota que
conterá

1 - Nome e enderêço de quem fêz a entrega da mercador
e seu número de inscrição.

II	indicação da via e do número da nota, observado o dis
,posto no § 10 do art. 16.

ÍTI - Nome e enderêço do comprador.
iV	Produtos vendidos, preço de cada uns e total da nota.
s 1.' ---- As indicações contidas nos itens 1 e II dêste artigo serã(

Impressas ou apostas por meio de carimbo.
§ 2.° As notas, enfeixadas em bloco, serão extraídas em tr.

(3) vias a carbono, sendo a primeira via entregue ao comprador, a
segunda recolhida pelos funcionários fiscais, e ficancxo a terceira
em poder do entregador, por (2) anos pelo menos.

§ 30 - O comprador, estabelecido como comerciante, ser
obrigado a exigir a nota mencionada neste artigo, com os requisito
indicados, cieeio conservá-la pelo prazo mínimo de cinco (51
mnos.

1
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CAPITULO X

Das cooperativas

Art. 51	Para gozarem (Ias isenções de que tratam os itens -
TV e V do artigo 10, as cooperativas, em requerimento dirigido ao
Serviço do Impôsto sôbre Vendas e Consignações, provarão, não só
que satisfazem os requisitos estabelecidos naqueles itens, corno seu
regular funcionamento em face da legislação da União e do Estado.
mediante atestado da Divisão de Assistência ao Cooperativismo, (la
Secretaria da Agricultura, devendo apresentar, ainda ao Departa-
mente de Fiscalização, anualmente, um balanço com a discrimina -
ção do seu movimento, visado por aquela Divão, bem como per-
mitir ao Fisco o exame que se fizer necessário de su escrita.

Parágrafo único Na hipótese de verificar o Fisco qualquer-
irregularidade, quanto à organização prôpriamente dita, ou ii satis-
fação das exigências legais, inclusive escrituração infiel, ou pertur-
bação ou não permissão (lo exame (le sua escrita, vendas a tercei-
ros não associados, distribuição de dividendo proporcionalmente au
capital, será exigido o impôsto incidente sôbre as operações ate
então realizadas, como se se tratasse de comerciante comum, sem.
prejuízo da multa de outro tanto ilo iinpôsto devido quando se vc-
rificar (1010 ou culpa.

,fill'u110 1 1 1

1)0 escrita fiscal

CAPITULO 1
Dos livros fiscais

Art. 52 Para efeito de arrecadação e fiscalização do im,
pôsto sôbre vendas e consignações, deverão os comerciantes, inclu-
sive os construtores e industriais, manter escrita fiscal, que com--
preenderá os seguintes livros:

1 - Registro de Compras (niodêlo 7)
II - Registro de Vendas à Vista (nio(lêlo 8)
III - Registro de Duplicatas (modêlo 9)
IV -- Escrituração Cronológica do Movimento (te Estauipilha

(inodêlo 10).
V - Registro de Mercadorias Transferidas (inodêlo 11)
VI -- Registro de Consignações (inodêlo 12).
§ 1.1 -- Os livros previtos nos itens III, V e VI só serão exi-

gidos nos seguintes casos:
a) o primeiro, para observância do disposto no art. 24, § 1.,.

da lei federal número 187, de 15 de janeiro de 1936;
b) o segundo, quando se verificar transferência de mercado-

rias, na conformidade (lo Decreto-lei federal 11. 9 915, (te 1.' de de-
zembro (te 1938, combinado com o Decreto-lei federal n. 1.061, (le-
20 de janeiro de 1939, e como dispõe o § 4. 11 do artigo 21 dêste Re
gulamento;

e) o terceiro, quando se fizer consignação, conforme os arti-
gos 8.' e 9•5 (Ia lei federal número 187, de 15 de janeiro de 1936.

§ 2.' - O registro dos livros fiscais na coletoria competente
será obrigatório e gratuito.

1

1	- 625 -

- Os livros da escrita fiscal, cuja exibição é obrigatória,.
pc os efeitos (le fiscalização, serão escriturados sem emcndas, ra-
sujas ou borrões

Art. 53 ---- Todos os livros que compõem a escrita fiscal obe-
dei-Irão aos mno(lêlos anexos a êste Regulaiiiento e serão escritura-
tios com o lançamento a todos os dados nêles exigidos.

Art . .54 -- Quando o contribuinte alegar interrupção de ativi-
dade mercantil, para baixa ou transferência do estabelecimento,
será obrigatória a apresentação (1v todos os livros da escrita fisca
a f iscalização (Te rendas.

Parágrafo único ----- A fiscalização, depois de revisá-los e exigi!,
por verba, o impôsto a nienor arrecadado, assim como as multas,
deferirá o pedido de l)alXa ou transferência (lo estabelecimento, en-
cerrando os livros, e processará a baixa da ficha de inscrição.

Art. 55 E' de cinco (5) anos o prazo para exibição obri-
gatória, à Fiscalização de Rendas, do Estado, dos livros fiscais, a
partir <Ia (lata do emicerraniento dos livros ou da atividade

Pai-ágrafo único --- Nos casos (te cessação (Ia atividade mercan-
til. 1)01' firma individual, ou no caso previsto no § 1.9 do art . 29,
serão observadas, quanto aos livros fiscais e documentos de compra
e venda, as normas que regulam, nas leis comerciais, a conservação
dos livros (te escrituração e dos documentos relativos aos negócios.
SO('itiS.

CAPITULO 1 1

Da (111h'!! li('a('üO (lOS livros fiscais

Art.. 56 -- Os livros da escrita fiscal só serão usados i)elOS
contribuintes, depois (te registrados e visados pela repartição exa-
tora tio domicílio do contribuinte.

§ 1.1 -- O "registro" e "visto" serão gratuitos.
2. Q	O "visto" constará de têrmo (te- abertura, feito medi-

ante exibição do livro a ser encrrado.

CAPI'l'ULO 1 1 1

Da escrituração dos livros fiscais

Art. 57 ---- Cada estabelecimento comercial ou industrial seja
agência, sucursal, filial ou representante, terá escrituração separada,.
observadas as exigências dêste Regulamento.

Art. 58 O prazo para escrituração (te faturas, notas ou quais-
quer documentos de compra, ressalvada a hipótese do § 3.', é de dez
(10) (lias, contados da entrada (Ia mercadoria ou produto 110
estat)elecimnento <to comprador.

§ 1." -.- As faturas, notas, ou quaisquer documentos (te compra
serão lançados pelo valor total, sem qualquer dedução.

§ 2. --- Do registro constará, além (To valor da compra, o no-
me, entierêço e inscrição do vendedor, Seja êste contribuinte ou não,.
espécie e qualidade da mercadoria, (lata tia compra e indicação do
documento respectivo.

§ 3. -- Quando o vendedor não fornecer documento relativo
5 venda, a escrituração far-se-á imediatamente, anotando o compra.,
dor o nome, enderêço e inscrição do vendedor, espécie e quanti-
dade de mercadoria, (lata e importância total da compra

1
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§ 4•1	A escrituração (lo livro "Registro (te Compras"
iniciada coro a declaração (lo estoque existente, (ievi(laln( ii te i o
tarjado, e será encerra( Ia:

i) no fim de cada ano, 1)01' ocasião do balanço anual,
1)) sempre que o eStal)elecilnento' fôr transferido a terei'
Art. 59	Os lançamentos do livro "Registro de (oiiii

serão somados quinzenalmente, nos seguintes prazos
1	Até o último dia do mês, o relativo à primeira quinzena.
11	Até o dia 15 do mês seguinte, o relativo à segunda quin-

iro.
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zena.	 -
Parágrafo único --- Deduzido da Sorna O total (Ias compras fei-

tas com o iflipôsto pago, será em relação ao saldo, e logo abaixo
dêle, inutilizado o sêlo devido, IIOS têrnios (los arts . 8. e 9.'.

Art . 60 - - As vendas à vista serão escrituradas no livro "Re-
gistro de Vendas à Vista", dia por (lia, l)elLi totalidade das opera-
ções dessa natureza, constantes OU flO de faturas ou notas de venda

Parágrafo único	Deveni ser Oi)CsrVadas as formas e o prazos
referidos nos artigos 30 e 31 e seus parágrafos e itens.

Art. 61 -- - As vendas a prazo serão escrituradas no livro "Re-
gistro de Duplicatas", com especificação de cada uma das duplica-
tas ou triplicatas emitidas com o número (le ordem, data e valor
(Ias faturas originárias, nome e domicílio do comprador, data (te
expedição, do aceite, ou do protesto por falta de aceite ou da de-
volução, anotando-se as prorrogações e demais circunstâncias
necessárias.

Parágrafo único --- Relativamente às operações não sujeitas ac
impôsto sôhre vendas e consignações, devem ser observadas as (lis-
posições constantes (los parágrafos 2.° e 3.' (to artigo 31 dêste Re-
gulamento.

Art. 62 ---- A escrituração (lo livro "Escrituração Cronológica
do Movi;nento de Estampilhas" obedecerá ao disposto J1OS parágma-
fos 2' e 3.' (lo artigo 22.

Parágrafo único O saldo será escriturado tô(la vez que se
fizer qualquer lançamento, obedecida a ordem cronológica das aqui
sições e einprêgos.

Am-t. 63 -- No livro "Registro de Mercadorias Transferidas"
serão lançadas, (lia por dia, as entradas ou saídas de niercadorias
ou produtos transferidos, com indicação da nota, faturas, guia de
fiscalização, procedência, destino, quantidade, espécie, marca, valor
atribuído à transferência e valor alcançado na venda.

§ 1.' -- Os lançamentos (lésse livro serão feitos operação I)OF
operação e somados quinzenalmente, devendo a estampilha corres-
pondente à soma ser inutilizada, logo abaixo dela, nos prazos esta-
belecidos nos itens 1 e II do § 1." do artigo 30.

2.' A nota de venda a que se refere o item VIIVII (lo art.
15 será anexada ao livro "Registro de Mercadorias Transferidas" e
o impôsto correspondente à diferença, se ocorrer, será arrecadado
na forma do disposto naquele item.

§ 3.' -- O "Registro de Mercadorias Transferidas" não poderá
'ter a sua escrituração atrasada por mais dc oito (8) (tias, e estará
sujeito às mesmas exigências referentes aos demais livros fiscais.

Art. 64 No livro "Registro de Consignações" far-se-ão os
lançamentos, escrituração e pagamento do impôsto sôbre os valores
da consignação e da venda respectiva, nos têrmos do art. 46 e seus
parágrafos, art. 47 e art. 48 e seus parágrafos.L	- i

Art. 65	Os pFO(luloS e mercadorias deverão ser obrigatória-
acate acobertados por guias (te fiscalização, quando transportados
,Ie muna localidade para outra.

1."	As guias (te fiscalização, a que se	refere êste artigo,
L São (te três niodêlos

a) o primeiro, destinado a acober rta mercadorias remetidas
para fora do Estado (modêlo 13)

b) o seguindo, destinado a acobertar mercadorias remetidas
para localidades do Estado (inodêlo 14);

e) o terceiro, de uso exclusivo do produtor rural (mimodêlo 15)
Ar[. 66 --- - A guia (le fiscalização será extraída, obrigatória-

moente, em três (3) vias, por decalque a carbono duplo, para serem
massi	utilizadas
E --- A primeira (1.') via, ou original, acompanhará o conheci-

nmento ferroviário, fluvial, rodoviário ou aéreo, e passará para os
efeitos fiscais, a ser parte integrante do conhecimento de despacho
e condição liberatória da mercadoria no destino, onde, se territó-
rio mineiro, ou de fiscalização mineira, será recolhida pelos agen-
tes do Fisco, junto à estação respectiva, para posterior verificação
no estabelecimemito comprador.

II A segunda (2.) via deverá sem' apresenta(la à estação de
nibarque, sendo posteriormente recolhida Pelos funcionários (10

Departamento Estadual de Estatística.
III - A terceira e última via, in(lcStacável ilo calem no, depois

de passado o recibo ao contribuinte, será recolhida pelos auxiliares
técnicos (le fiscalização.

Art . 67 ----- No preenchimento da guia, (levem ser satisfeitos
lodos os dados nela exigidos.

§ 1.0 - Em tôda guia deve figurar o númnem-o da inscrição (lo
contribuinte, mmúmnero êsse que poderá ser lançado à i5 OU 

por
carimnbo.

2. -- O contribuinte usará exclusivamnente, guia (te caderno
registrado em seu nome ou (te seu estabelecimento, não podendo,
por isso, emprestar ou vendem- guia a terceiros, e responsabilizando-
se o cedente, em tal caso, pelo imnpôsto não arrecadado em virtude
de irregular acobertamnento, além da multa prevista.

§ 3.' Nenhum transportador de mercadoria, organizado ou
não ememprêsa, aceitará guia mnal, parcial ou inexatamente preen-
chida.

Art. 68 --- No destino, sômnente se reconhecerão como válidas as
guias de fiscalização, (le qualquer mnodêlo, cujos versos demonstra-
rem ter sido, nas demais vias, claramente indicados e sem vícios
os dados: número de ordem, data, nomes do remetente c do rece-
bedor, quantidade, pêso, valor da transação, assim como o mnunici
Pio (Ia sede (lo estabelecimnento comnpi-ador.	 -

Art. 69 - Cada guia corresponderá a um despacho ferrovia-
rio, fluvial, rodoviário ou aéreo, salvo se se tratar de expedição de
diversas mercadorias, feita a um só destinatário, mio mesmo mo-
mento, caso em que a guia poderá ser uma única, devendo, em
qualquer caso, constar dos conhecimentos cio despacho respectivo

número da guia de fiscalização e, nesta, os dos conhecimentos.
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CAPITULO IV

Da "Guio de Fiscalização"
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l. A guia expedida l)eIO contribuinte devera ser aceita

1)01' qualquer eluprêsa (te transporte, ainda que sediada esta em 11111-
nicipio (IiVCISO do de (101uiCíliO de expedidor.

2. -- No caso de redespacho da mercadoria, a guia de fis-
calização será extraída em tantas vias quantas forem necessárias de-
vendo ser aceita nas emprêsas (le transporte, ainda que proceda de
estabelecimento situado em municipio diverso daquele em que se
lamá o 1edesl)acho

Art. 70 Nas remessas para povoados, distritos e estações
ferroviárias deverá constar da guia a indicação dêsses destinos,.
.,fé,,, (lo 1101111' do iliUflicípiO (li! sede (lo estabelecimento conipra-
dor.

Art. 71 No verso da 3. via dos modêlos ris. 13 e 14, deve
ser feita discriminação, a máquina 011 a lápis indelével, das merca-
(lonas vendidas ou consignadas por espécie, qualidade quantidade
e preços, podendo tal discriminação ser substituída por uma cópia
da fatura comercial, da nota de venda ou da nota de entrega, co
],ida no verso (Ia guia.

Art . 72 Na procedência e no destino, ao sei' Sul)lfleti(la a
guia de fiscalização a exame e "visto", as autoridades fiscais co-
brarão 05 tributos não arrecadados, ou suas diferenças, inclusive o;
que incidirem sôbre operações intermfle(liáriaS

Art. 73 - Também serão fornecidas guias de fiscalização nos
seguintes casos, que se não sujeitam ao impôsto:

1 - - Devolução de mercadorias.
II	Hetõrno de vasilhame vazio.
III - Transporte de produtos, para fins de l)eneficlalnento.
IV ---  Despacho 011 transporte de mudança, quando não impor-

teu) em venda, consignação ou transferência.
Parágrafo único - A obtenção da guia, mediante informações

inexatas quanto ao destino a ser dado a mercadoria, não eximirá O-.
beneficiário (Ia ação fiscal competente, para haver o imnpôsto de-
vido, acresci (lo ( Ias multas aplicáveis.

TITULO J\T

1)0 fiscalização

CAPITULO 1-

1)os encarregados da fiscalização

Art. 74 - A fiscalização do inipôsto sôbre vemidas e consigna-
ções compete ao Departamento de Fiscalização, por intermédio de.
seus funcionários.

Parágrafo único - Mediante determinação do Secretário das
Finanças, os funcionários das repartições arrecadadoras podem ser
encarregados da fiscalização do impôsto, sem prejuízo dos serviços
daquelas.

CAPITULO 1 1

Dos que estão sujeitos à fiscalização

Art. 75 -São obrigados a exibir os documentos e livros re--
lacionados com o iinpôsto sôbre vendas e consignações, a prestar
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as informações solicitadas pelo Fisco e a facilitar a ação dos agen-
tes fiscais

1 - Os contribuintes	todos os (1111' tomarem Parte nas opera-
•ções sujeitas ao impôsto.

II - Os serventuários de justiça.
III	Os funcionários públicos do Estado e dos municípios.
IV - As emprêsas de transporte.
V - Os bancos, as casas bancárias e quem quer que receba

duplicatas ou triplicatas para cobrança, caução, desconto, Custódia,
--011 apresentação a queni deva assiná-las.

CAPITULO 1 1 1

Da prova do pagamento do impósto

Art. 76 ---- Todo contribuinte é obrigado a fornecer ao Fisco,
qua 1(10 solicitados, os elementos necessários à veni i icação (te (IUC
sao exatos os totais das operações sôbre as quais pagou O impôsto
sol) pena (te ser submetido a regime especial, nos têrinos do artigo
94 e seu parágrafo, sem prejuízo (Ias multas aplicáveis.

1. - Os contribuintes que realizarem com as repartições
publicas do Estado e do Município ou com os Serviços 1)01' êste ex-
plorados, quaisquer operações sujeitas ao impõsto, farão, ao solici-
tarem pagamento, acompanhar as faturas ou notas, (te prova de qui
tição do tributo.

§ 2. -,A prova mencionada no parágrafo anterior será feita
a) por meio (11' duplicata ou nota, com o sêlo devido regular-

mente inutilizado, quando o vendedor fôr contribuinte inscrito:
lj) por meio de conhecimento de pagamento do impôsto, 1)01'

verba, quando não se verificar a hipótese do itein anterior.
§ 3. - Quando, pelo regime a que estiver sujeito, o contri-

buinte não possa cumprir as exigências <to § 2., fará a prova (le
que trata o § 1.°, por meio (te declaração autenticada com a (lata
do pagamento do imnpôsto e o modo por que o fêz.

§ 4. - A prova mencionada nos parágrafos anteriores será
dispensada nas vendas mercantis à vista até quinhentos cruzeiros
(Cr$ 500,00), mas o funcionário que realizar as compras declarará,
ao prestar contas, quando e onde as efetuou.

§ 5. - Se se tratar de venda não sujeita ao pagamento do im-
pôsto, será essa circunstância declarada, com indicaçãoindicação (10 docu-
niento comprovante (Ia declaração, anotando o funcionário confc-
ridoi', nos casos dos itens 1 e II do art. 10, o número da ficha de
isenção.

§ (L -- As repartições referidas no 1. exigirão, ao eretuar
pagamentos ou aceitar prestações de contas (te adiantamentos ou de
aplicações de rendas, que as faturas 011 notas estejam acompanha-

a(Ias das provas cima mencionadas, ou seja cumprido o (letenmni-
miado nos parágrafos anteriores.

§ 7.° Os funcionários que receberem faturas ou notas, acei-
taremmi prestações de contas, ou efetuarem pagamentos, sem cumpri-
mento das exigências constantes dos parágrafos anteriores, resnon
(lerão pelo inipôsto não pago sem prejuízo de outras penalidade

41 11C incorrerem por essas faltas.
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CAPITULO IV

Das exibições de livros

Art. 77 - Entre os livros cuja exibição ao Fisco é obrigatória
incluem-se os tia escrita comercial, nos têrnios tia legislação fede-
ral.

§ 1. - Os livros fiscais e os da escrita comercial do estabe•
ieciinento não são passíveis de apreensão, salvo a hipótese tio pa
rágrafo seguinte; as faltas nêles verificadas serão tomadas p01. têrrno
- as da escrita fiscal, no próprio livro, e as da escrita comercial
em fôlha avulso, que será anexada à notificação.

§ 2. 1 -- Far-se-á apreensão dos livros (Ia escrita fiscal de qu
trata êste Regulamento, qtiau(io fôr indispensável à defesa tia Fa
zenda Estadual.

CAP[T LTL() V

Das obrigações dos cola pradores

Art. 78 --- Em todos os casos em que fôr obrigatória a emnissão
de duplicatas, faturas, notas de venda, notas de entrega, ou as notas
de que tratam o art. 34 e o § 2. 1 tio art. 37, será o comprador, se
comerciante, ou produtor, obrigado a exigir tais documentos do ven-
dedor, com todos os requisitos legais ou regulamentares.

§ 1 . 0 - O comnpra(lOr é ainda obrigado a conservar, durante
cinco (5) anos, e a exibir à fiscalização de rendas uma das vias
das faturas, notas de vendas ou de entrega, emitidas pelo vendedor.

2. -- O comprador que deixar de cumprir as obrigações que
lhe são impostas neste artigo e seu § 1. 1 , ou aceitar iuplicatas e tri-
plicatas não seladas, seladas insuficientemente, ou irregularmente,
bem como nota incomnl)leta, incorrerá nas sanções fiscais previstas.

§ 3.<> Nos casos de transformação, incorporação, fusão, (lis-
solução de sociedade, serão observadas, quanto aos livros fiscais e
documentos (te compra e venda, as normas que regulam, nas leis
comerciais, a conservação tios livros de escrituração e dos (locti-
mentos relativos aos negócios sociais.

Art . 79 - Os comerciantes e importadores (te mercadorias tias
localidades em que houver repartição arrecadora, apresentarão á
fiscalização de rendas, para "visto" e exame, ou, na falta de funcio-
nário desta, à repartição estadual arrecadadora, as "notas fiscais",
guias de fiscalização, conhecimentos ferroviários, rodoviários, flu-
viais, marítimos ou aéreos, faturas e outros documentos que rece-
berem antes da retirada tios produtos das estações.

Parágrafo único -- As mnerca(ioFiaS mineiras, (lUafl(lO remetidas
para fora do Estado, serão liberadas no destino mediante "visto' l
exame da fiscalização de reIi(laS, subordinada aos Departamentos
tia Fazenda de-Minas, em São Paulo e no Ilio de Janeiro, e ao l)c-
partamento do Café no Rio de Janeiro.

Art. 80 Entre os documentos e papéis, cuja exibição é obri-
gatória à fiscalização de rendas do Estado, incluem-se os previstos
na legislação federal, na forma por ela estabelecida (Decreto-lei fe-
deral número 7.404, de 22 de março de 1945).

E

CAPITULO V 1

Das obiiíjtieões dos iu citntcs, avalistas e eitdossaiics de
duplicatas e triplitatas

.\rI Si - Osaceitantes, avalistas e endossantes de duplicatas
Iri i;i icatas deverão exigil' que as mesmas estejam regulai-mente se-

idas e com os selos inutilizados, segundo o estabelecido neste Re-
tilamento, sob pena de incorrerem nas penalidades comi nadas para
infra cão.

CAPITULO V 1 1

Das obrigações dos oficiais de protestos e títulos

A 1 82 -- Os oficiais de protestos de titulos, quando haja falta1
iii suficiência ou irregularidade quanto ao sêlo nas duplicatas ou tri
plicatas que lhes forem apresentadas para protesto, darão, antes da
dcvulução do 1 ílimio, aviso do fato à repartição fiscal competente,
pula que Seja autuado o infrator.

J)as contas de síndicos, liquidatários e iiwe;ilariantes

CA1iTULO V 1 1 1

Art . 83 - O iiiipôsto sôbre vendas e consignações, devido
pela alienação de bens nas falências, concordatas, na dissolução (hi

so(ie(lade ou nos inventários, será arrecadado, 1)01 verba, no ato,
sob	respon sal)il idade dos síndicos, liquidatários ou iiventmriantcs

Parágrafo único - Não sendo os produtos vendidos cm leilão,
O (Oiilleciiilen tu será substituído por unia declaração do Fisco de
(jtIC (1 iii! l)ôst() foi reguiarm etite arrecadado por selo:; ou por VC1l)1
aié final, lendo ,ido encerrados os livros fiscais.

CAPÍTULO IX

I)as (ti) li!/(lÇôcs tios J)roj)li('l(íFioS, 1' C1I? COlhO dos administradores,
(fe/ehh/es e mais empregados de linhas e emprêsa de transporte

Art. 84 --- Os proprietários heui como os diretores, admninis-
tradores, gerentes e mais empregados das linhas e empi-ésas de
transporte, que transportaremii mercadorias ou produtos, não aco-
bertados 1)0v guias de fiscalização, emitidas aos vendedores, en-
tregando, findo o contrato de transporte, às repartições fiscais de
destino, as primeiras vias tias mesmas, e as segundas vias as repar
tições arrecadadoras tia sede tio estabelecimnento vendedor ou reme-
tente, ficarão sujeitos ao paganiento tio inmpôsto sôbre o valor total
tias mercadorias tm;tllSl)ol-ta(ias

\ ii . 83 -- A obrigação das eniprêsas de transporte, artigo 73
1 C i telil IV) estende-se aos proprietários de veículos, ciii geral empre-

gados no transporte de mercadorias em estradas de rodagem, por
conta própria ou de terceiros.

Art. 86 - Para a fiscalização tio impôsto, as eniprêsas de
transporte fornecerão ao Fiscal todos os elementos que êste solici-.
tar, inclusive informações completas sôbre as vendas de mercadorias.
efetuadas mediante transferência (te conhecimentos.



M-* r 41

- 632

Art . 87 - Os diretores, administradores, gerentes e ilemai
. e mpregados (ias linhas e emprêsaS (te transporte, particulares ou não,
prestarão à fiscalização (te rendas todo o seu concurso a fins de fa-
cilitar a inspeção ( Ias mercadorias em despacho ou as (Icpachadas,
sendo as certidões que se tornarem necessárias fornecidas indepen
denteniente (te contribuição.

Parágrafo único - Quando, para sua garantia, a administração
das linhas de transporte o exigir, o funcionário lavrará têrnio Ir-
clarat( rio (le diligência que houver efetuado.

ArI. 88 - Os documentos fiscais que os comerciantes e os
produtores são obrigados a fornecer com os produtos vendidos OU

remetidos para beneficiamento, deverão acompanhá-los em podei
do condutor do veiculo ou pessoa que o transportar, para serem en-
tregues ao destinatário tôdas as vêzes que as mercadorias não se
destinem a despacho por estradas de ferro e companhias de nave-
gação, e serão apresentadas, em trânsito, à fiscalização de rendas,
sempre que exigidas.

1. -- Nos casos de grandes partidas de mercadorias, cujo
transporte seja feio em vários veículos, ou em diversas viagens, ao
passar o primeiro pela estação fiscal ou na primeira viagem, os do-
cunientos exigidos e necessários ao acobertamento das mercadorias 1

transportadas serão entregues ao funcionário fiscal, que anotará, nu
verso (to documento, tôdas as quantidades que passarem, ate atin-
gir o total.

Quando ficar provado que o remetente das mercado-
rias entregou os documentos fiscais ao transportador, recairá sôhre o
último a responsabilidade pelo seu extravio ou não exibição ao fun-
cionário fiscal.

Art . 89 - Quando os transportadores venilereiu ou c011s1 1' 0ia

-1cm mercadorias que transportarem, por ordem (te seus propi'ieta-
i-ios ou representantes, serão, para os efeitos fiscais equiparados a
consignatários, e como tais, estarão sujeitos às disposições constan
tes tios Capítulos V (lo Título 1, VII do Título II e 1 (lo Título 111.

Parágrafo único - A mesma equiparação e as mesmas obriga-
ções estabelecidas no parágrafo anterior aplicam-se aos transporta-
dores que venderem ou consignarem, por conta própria, ou aluda,
mercadorias que transportarem.

Art. 90 - Além (Ia guia referida no artigo 84, nos transportes
de mercadorias de mais (te uni expedidor, será exigido um mani-
festo (te tô(la a carga, datado e assinado, indicando-se nêle

1 - Nome e enclerêço dos remetentes.
II - Nome e enderêço tios consignatários.
III -- Destino, localidade, com indicação (los municípios e dis-

tritos.
IV - Número de volumes, especificação, pêso e valor (Ias mer-

cadorias.
V - Nome e enderêço do transportador.
VI	Número (lo veículo.
VII -- Declaração (lo pagamento do impôsto sõbrc vendas

consignações.
Art. 91 -- Dos proprietários de veículos de transporte de car-

ga, organizados ou não em emprêsa, estabelecidos lora (lo Estado,
que transportarem mercadorias no Estado, exigir-se-á um manifesto,
'em duplicata, tias mercadorias transportadas, com as indicações re-
feridas 110 artigo anterior.
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1. - Uma via do manifesto de que trata êste artigo será en-
tregue à primeira repartição fiscal do Estado por que passar o
transportador; a outra via acompanhará a mercadoria, transportada
até final destino, devendo ser apresentada, sempre que exigida pela
fiscalização; se atravessai- o Estado, a repartição fiscal fionteiriça
recolherá a via restante do manifesto.

§ 2. - A repartição fiscal que recolhei- a via restante do ma-
nifesto a enviará imediatamente ao Departamento de Fiscalização.

§ 39 Os trans porta uores referidos neste artigo, para trans-
portarem mercadorias para foi-a do Estado, deverão cumprir o es-
tabelecido no artigo 88 e seus parágrafos e o disposto neste Capí-
tulo.

Art. 92 - As mercadorias em trânsito, desacomnpaniiadas dov
necessários documentos que as acobertem, serão apreendidas, no
todo ou em parte, para satisfação do débito fiscal, se os responsá-
veis não se prontificarem, a recolhê-lo imediatamente, prccnchendo
os modêlos próprios e prestando as declarações que lhes forem exi-
gidas.

CAPITULO X
Das obrigações dos bancos e casas bancárias

Art. 93 - Os bancos e casas bancárias exigirão o pagamento
'do respectivo sêlo, ao recebei-em para cobrança, desconto, caução
custódia ou apresentação a quem deva assiná-las, duplicatas e tri-
plicatas, seladas insuficiente ou irregularmente.

Parágrafo único - A mesma exigência se aplica em relação a
quantos recebam duplicatas e triplicatas a qualquer título.

TITULO V
Do regime especial

CAPÍTULO 1
Dos casos de imposição de regime especial

Art. 94 - Todo contribuinte que se recusar a fornecer ao Fis-
cal os elementos necessários à verificação de que são exatos os to-
tais das suas vendas ou consignações, ou fornecem- elementos insufi-
cientes para urna perfeita fiscalização, será obrigado, pelo tempo
que o Departamento de Fiscalização determinar, a observar regime
especial, de conformidade com o disposto nos artigos 95 a 104, sem
prejuízo da aplicação da multa cabível na espécie.

Parágrafo único - Se, apesar de submetido a um dos regimes
especiais adiante indicados, continuar o contribuinte a 'prejudicar
o Fisco, ou criar embaraço à ação fiscal, poderá o Secretário das
Finanças determinar a adoção de outro sistema de conimôle a que
se submeterá o mesmo contribuinte.

CAPITULO 1 1
Do regime especial nas vendas ú vista

SECÇÃO 1
Das notas

Art. 95 - Nas vendas ã vista aconsumidor,, dede que se ve-
- rifique uma das hipóteses previstas , no ari. 94., o vendedor será

L.D.-40
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obrigado, nos têrmos tia intimação que receber, de acôr(l() com
artigo 104 e seus parágrafos, a fornecer ao comprador notas de
venda, devidamente autenticadas na forma do artigo 101, nas quais.
declarará o total da operação e a sua data, podendo o Departanient
de Fiscalização exigir, além (lestas indicações, a especificação tios.
produtos ven(Ii(IOS e o preço de cada um.

§ 1 . 0 - Das notas referidas neste artigo, seriadas ou não, e en-
feixadas em blocos, constarão, impressas ou por carimbo, indicações
de sua via e número (te ordem, nome do vendedor, enderêço e nu-
mero de inscrição, observado o disposto no § 10 do artigo 16.

§ 2.9 - As notas serão extraídas em duas vias, no niiiumo, sen-
do uma delas entregue obrigatõriameilte ao compra(íor, para utili-
za-la como lhe convier, e outra, extraída a carbono, que ficará prêsa
ao bloco e será conservada pelo vendedor, pelo menos até ser feita
a descarga a que se refere o artigo 100.

Art. 96 As notas referidas no artigo anterior poderão ser
substituídas por outras, também autenticadas, na forma do artigo,
101, com uma única via, as quais trarão a impOrâflCia iUIpreS'íJ
dispensadas a discriminação dos produtos Velidi(IOs e a (lata (hi Ope-
ração.

§ 1 . — 	Os nomes dos estabelecimento e (to vendedor, l)dui
como o enderêço e número de inscrição, poderão ser indicados por
carimbo.

§ 2.	Essas notas serão também numeradas setiitlaniciitC
dentro (te cada série indicada pela importância.

.§ 3. -- As notas só serão destacadas dos seus blocos no ato
(ia entrega ao comprador, considerando-se usadas as que estiveren
sõltas e constituindo o aproveitamento destas sonegação do impôsto.

Art . 97	Os blocos (te notas em uso ficarão à vista do pá-
blico.

SECÇÃO 1 1

i)az máquinas registradoras e dos eudeinO.s

Art . 98 Desde que o comprador esteja preseihc, sei a o veli
'ledor sujeito a regime especial, dispensado da obrigação referid
no artigo 95, se preferir lançar a importância (Ia operação em Ca-
dernos ou usar máquinas registradoras, com bobinas, fazendo tais
registros no ato da venda e à vista do público.

Parágrafo único -- Os cadernos e as bobinas das máquinas
serão autenticadas, na forma do artigo 101, e numerados seguida-
mente, contendo aquêies o nome do contribuinte, emi(lci Ç o e nu-
mero (te inscrição.

SECÇÃO 1 11

Do registro de p endas iimensui

Art . 99 - As vendas referidas no iteul IV (lo .mrt . 2ã. (lwmnl
efetuadas por estabelecimento sujeito a regime especial, serão (1 ià-
riamneiite anotadas em livro que se denominará "Registro (te VeIi(lik
Mensais".

§ l. ---- i:ste livro, que obedecerá ao tipo- "Contas Correntes' -
será autenticado na forma do art. 101, nêle devendo iiguram o nome
e enderêço do comprador, anotação das vendas por ordem crono-
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lógica, com designação (ia iiieicadoiiit V('Iidithl, (1Ii ntidadc e preço,
somas mensais, pagamentos leitos e suas datas, o número das du-
plicatas que forem emitidas na forma do parágrafo seguinte.

§ 2. Tratando-se das vendas previstas neste artigo e supe-
riores a trezentos cruzeiros (Cr$300,00) desde que o pagamento não
se efetue no prazo de trinta (30) dias, será emitida dupiicata, cujo,
número se lançará, não só no "Registro (te Duplicata", mas também
no "Registro (te Vendas Mensais".

SECÇÃO IV

rDa autenticação, carga ou descarga de notas, cadernos c bobi,oa&

Art. 100 - Nos regimes especiais previstos nos altigos 95 a
104, as notas, cadernos, bobinas das máquinas ou o que fôr desti-
nado ao registro da operação, serão carregados e descarregados en
livro especial denominado "Registro de Notas" (modêlo 16), sendo
obrigatõriamente conservados no estabelecimento pelo contribuinte
até o momento da descarga. As cargas precederão o seu uso e as
descargas far-se-ão à medida que forem usados, mas sempre por
funcionário fiscal.

Parágrafo único O contribuinte poderá destacar, diàriamen-
te, a parte usada da bobina, desde que a conserve até o momento»
da descarga referida neste artigo.

Ari. 101 -- Os blocos de notas, cadernos, bobinas, "Registro
Ide Vendas tensais", ou o que fôr destinado ao registro da opera-

çorn, antes de usados, serão visados pelo funcionário competente fiac Fiscalização de Rendas.
Parágrafo único - Em casos especiais, por determinação do.

Departamento (te Fiscalização, serão prèviamente visadas tôdas as
notas de cada bloco ou fôlhas de cadernos.

Art. 102 -- No livro "Escrituração Cronológica do Movimento.
de Estampilhas" será declarado, pelos agentes fiscais, qual o siste-
ma especial de anotação adotado no estabelecimento.

CAPÍTULO 1 1 1

Do regime especial nas vendas a prazo

Art. 103 --- Nas vendas a prazo e nas vendas a comcrciantes
ainda que à vista, quando o vendedor estiver sujeito a regime es-
pecial, será obrigado a submeter ao "visto" do Fisco, antes de usa-
das tôdas as notas de entrega e notas ou faturas de vendas, as quais.
obedecerão ao disposto nos artigos 95 e 96 e seus parágrafos, e terãu,
os destinos ali indicados.

ÍCAPITULO IV

Do processo de imposição de regime esJ)ccial

Art. 104 Quando uni funcionário fiscal verificar a ocorrêmr.-
eia de uma das hipóteses do artigo 94, representará ao Departámen-
to de Fiscalização sôbre a necessidade da imposição do regime es-

ecial.

E
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§ 1.' - Verificada a procedência da representação, o Superin-
tendente do Departamento de Fiscalização expedirá intimação ao
contribuinte para que observe o regime especial, dentro de um-
prazo que será fixado entre os limites de três (3) a trinta (30) dias.

§ 2.' - Se o contribuinte não der recibo da intimação refe-
rida no parágrafo anterior, será ela publicada no "Minas Gerais".

§ 30 - O contribuinte que não cumprir a intimação no prazo
fixado, ou deixar de observá-la rigorosamente, incorrerá nas penas
previstas neste Regulamento.

TÍTULO V 1

Das sanções fiscais

CAPITULO 1
Das penas

Art. 105 - Nas infrações dêste Regulamento, além da apre-
ensão da coisa, aplicar-se-ão as seguintes multas:

1 - Fixa e variável.
II - Revalidação.
Art. 106 - Ficará sujeito à multa de vinte cruzeiros (Cr$

20,00) a mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) aquêle que:
1 - Subtrair à ação fiscal atos ou contratos sôbre que incida

inipôsto.
II - Praticar atos de comércio, indústria ou outra atividade

sujeita a impôsto sem ter feito a prévia comunicação à exatoria
competente, bem como o que deixar de comunicar, anualmente, a
continuação do exercício de sua atividade comercial, ou, no decor-
rer do exercício, transferência de local e modificação de firma, que
se verifiquem.

III	Falsificar ou adulterar conhecimento, guia ou outn
qualquer documento necessário à Fiscalização

IV - Obstar, por qualquer modo, a verifhação do pêso qua
lidade ou quantidade dos produtos sujeitos ao impôsto.

V - Iludir ou tentar iludir e Fisco, em proveito próprio ou de
outrem, com falsas declarações ou quaisquer informações tendentes
a evitar a cobrança do impôsto, ou reduzir-lhe a importância.

VI - Não apresentar ao "visto" da autoridade fiscal o conhe
cimento comprobatório do pagamento do impôsto.

VII - Não exibir à autoridade fiscal, para o competente exa
me e "visto", os livros, documentos e papéis exigidos, não só neste
Regulamento, mas também no Decreto-lei federal número .404, de
22 de março de 1945.

Art. 107 - Ficarão sujeitos à multa de vinte cruzeiros (Cr$,
20,00) a cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00 os contribuintes que
não mantenham ou não escriturem o livro "Registro de Compras".

§ 1.' - A falta ou infiel escrituração de compras sujeitará o con-
tribuinte à mesma penalidade, pela seguinte forma:

a) falta ou infiel escrituração de cada compra, até o valor de
Cr$ 5.000,00, multa de Cr$ 50,00.

b) de mais de Cr$ 5.000,00, até Cr$ 10.000,00, multa de Cr$
200,00;

e) de mais de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 20.000,00, multa de Cr$
400,00;

-

-
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(1) de mais de Cr$ 20.000,00, até Cr$ 50.000,00, multa de Cr
1.000,00;

e) de mais de Cr 50.000,00, até Cr 100.000,00, multa de Cr$
2. 000,00;

f) de mais de Cr$ 100.000,00, até Cr$ 200.000,00, multa de
Cr$ 4.000,00;

g) de mais (te Cr$ 200.000,00, multa de Cr$ 5.000,00.
§ 2.' A escrituração das compras, feitas fora dos prazos es-

tabelecidos no artigo 58 e seu parágrafo 3.', bem como feita sem dis-
criminação da respectiva (lata, valor, espécie e quantidade da mer-
cadoria, além do nome e enderêço do vendedor, importara na apli-
cação da penalidade de que trata êste artigo, graduada segundo o
disposto no parágrafo anterior.

Art. 108	Pagará o impôsto agravado de outro tanto de sua
importância:

1 - Aquêle que fôr surpreendido cru sonegação de bens móveis,
como mercadorias e animais, não só quanto à quantidade numérica,
como quanto ao pêso e qualidade.

II - O contribuinte responsável, nos casos cai que se verificar
nos livros fiscais, falta de selagem, selagem insuficiente ou inutili-
zação dos selos fora dos prazos estabelecidos neste Regulamento,
bem como aos casos de registro infiel das operações tributáveis.

Art. 109 - No caso (te se recusar o infrator não estabelecido
a pagar os impostos e multas a que estiver sujeito, será apreendida
a coisa, objeto do ato de comércio ou indústria.

Parágrafo único	Também serão apreendidos os documentos
de natureza fiscal.

Art. 110 - -- A aplicação das penas previstas nos artigos 106
107 e 109 não excluirá a ação penal competente e a obrigação do
recolhimento do impôsto.

TITULO \' 1 1

1)0 ação fiscal

CAPITULO 1

Da notificação e da guia de recolhimento

Art. 111 •-- Verificada qualquer infração (te dispositivo dêste
Regulamento, será expedida ao infrator urna notificação (mnodêlo
17).

§ 1.0 - Será dispensada a lavratura da notificação, se o con-
tribuinte, na forma do parágrafo seguinte, efetuado imediatamente
o pagamento, assinar têrmo de desistência de seu direito a recur-
so e prestar, por escrito, tôdas as informações exigidas pela fisca-
lização.

§ 2.' - Se o infrator se prontificar a recolher o impôsto de-
vido e a multa aplicável à espécie, sem aquela desistência, a auto-
ridade fiscal fará a arrecadação, ou expedirá uma "guia de recolhi-
mento" (modêlo 18), se fôr o caso, para pagamento, no prazo de
cinco (5) dias, e, se efetuado aquêle, promoverá o arquivamento
conveniente da notificação.

-	 --.	-	-
.	L\-
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3. Para apresentar reclamação, o notificado terá vinte
(20) dias de prazo, contados da data do recebimento da notifica-
ção.

Art. 112 -- A notificação do que trata o artigo anterior será
extraída em quatro (4) vias, por decalque a carbono, devendo ser
assinada, quando possível, por duas testemunhas, e consignar a re-
cusa do contribuinte que não a queira assinar. A falta de testemu-
nhas não prejudicará a notificação nos seus efeitos.

§ 1 . As incorreções ou omissões da notificação, ou a não
observância das formalidades estabelecidas neste Capítulo para a
sua lavratura, não acarretarão nulidade, se da mesma constarem os,
elementos sUfiC*flts para valer como prova da infração e deter-
minar qual o iitfrator.

2. Se 1dos exames posteriores à lavratura cio notificação
ou por qualquer 'diligência no curso da ação, se verificar outra falta,
além da inicial, lavrar-se-á outra notificação, que a consigne.

	

§ 3ç'	As notificações J)ocicrão sei' inteira ou parcialmente
udactilografadas, o ainda impressas em relação às palavras a elas

comuns, devendo nesse caso os claros serem preenchidos a mão
ou a maquina e as linhas em branco inutilizadas por quem as lavrar.

Art. 113 --Às notificações lavradas no local da verificação,
ainda que aí não residam os infratores, serão submetidas à assina-
tura dos mesmos ou de seus representantes, e, na falta dêstes, de
pessoas presentes ao ato, não implicando a assinatura, que poderá
ser lançada sob protesto, em confissão da falta argüida, salvo se o
fizerem expressamente, nem a recusa em sua agravação.

Art. 114 -- Expedida a notificação, entregar-se-á a 1.' va ao
notificado ou ao seu representante, a 2. 4 à coletoria da residência
ou do domicílio (lo notificado, devendo a 3,4 via ser remetida ao
Serviço do Impôsto sôbre Vencias e Consignações e a 4.' ao Depar-
tamento de Fiscalização.

Art. 115 --- Quaisquer documentos apreendidos ou anexados à
notificação poderão ser restituídos, mediante requerimento do in-
teressado, quando não mais necessários.

Art. 116 -- Nenhuma notificação será arquivada independen-
teinente de despacho fundamentado, exarado na própria notificação,
ou processo, pelo Chefe do Serviço do Impôsto sôbre Vendas e Con-
signações, quer de requerimento do interessado, revestido das forma-
lidades legais, quer de ofício, quando provas posteriores evidencia-
rein a improcedência ou nulidade (lo documento, observado o dis-
posto ao artigo 10 do Decreto-lei número 1.618, de 16 de janeiro
de 1946.

Art. 117 --- Quando a notificação fôr lavrada na presença do
notificado ou de representante seu, ou quando aquêle ou êste se
negar a assiná-la ou recebê-la, será remetido por carta registrada,
com recibo postal "A. R.".

§ Ocorrendo a hipótese dêste artigo, o prazo de 20 dias,
para apresentação de defesa, será contado a partir da (lata do rece-
biinento do aviso postal.

	

§	-- Quando o notificado se negar a assinar a notificação,
ou quando não fôr possível a remessa de que trata o parágrafo an-
terior, o Serviço de Impôslo sôbre Vendas e Consignações convida-

i

	

- 639

rá o infrator, em publicação no "Minas Gerais", dando-lhe o prazo
1e vinte (20) dias, a recolher- o débito notificado, ou, sob pena de
revelia, a apresentar defesa.

Art. 118 - Esgotados os prazos legais, com a apresentação de
defesa, ou sem a mesma, será o processo instruído com a 2.' via da
notifictção, informado pelo funcionário notificante e remetido ao
Serviço (lo llnl)ôslo sôbre Vendas e Consignações, para os devidos
fins.

§ 1 .0 -- Se apresentada defesa em tempo hábil e julgada insub-
istente pelo Serviço do Impôsto sôbre Vendas e Consignações,
ste abrirá prazo ao notificado para que interponha recurso ao Con-

selho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, nos têrmos e
ÇOn(lições do Decreto-lei número 1.618, de 8 (te janeiro ite 1946.

§ 2. --- - Na hipótese do parágrafo anterior, só se fará o enca-
minhainento do recurso à 2." instância, se ficai' provado que no
prazo aberto foi cumprida a exigência do artigo 15 e seus parágra-
tos, do citado Decreto-lei.

§ 3. ---- Esgotado o prazo para apresentação de defesa, e não
ocorrendo esta, neni o pagamento do "quantuni" notificado, será
O débito decorrente da notificação imediatamente inscrito para exe-
cução.

Art. 119 - - As defesas serão dirigidas ao Serviço (lo Impôsto
-sôbre Vendas e Consignações e os recursos ao Conselho de Contri-
mii n les (lo Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - As defesas e os recursos podem ser entre-
gues, contra recibo, às repartições arrecadoras locais, para o enca-
mil hamnento à Secretaria das Finanças.

CAPITULO II

Da apreensão e do (luto respectivo

Art . 120 --- A apreensão dos livros, objetos e mercadorias. de
que tratam o § 4.' do artigo 32, § 2.' do art. 77, art. 92 e
,art. 109 e seu parágrafo, for-se-á mediante lavraltira (te "auto de
intraçao, apreensão e depósito" (niodêlo 19)

§ -- -- Ind-ependentemflcntC cio pagamento. (lo imnpõsto e multa
c ainda que haja interposição de recurso administrativo, as merca-
4lorias poderão ser liberadas (lCs(le que seja feito depósito do
'quantum" exigido, 011 prestada fiança idônea.

§ 2. --- Não sendo pago o imupôsto e a multa, no prazo de
vinte e quatro (24) horas, a autoridade fiscal tomará as necessárias
providências, a fim de que se l)05S0 iniciar o procedimento judi-
cial, colhendo tôda as informações que se tornem necessárias.

Art. 121 --.- Na apreensão, lavrará o funcionário fiscal o res-
pectivo auto em duas vias.

§ 1.' .- A primeira via tio auto será entregue à coletoria da lo-
calidade em que fôr feita a apreensão, ficando -i via com o
iiuituado.

.j	..	.
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§ 2. - As disposições constantes dos §	1.0 e 3•ç do art. 11
sé aplicam ao "auto de infração, apreensão e depósito".

Art. 122 - E' competente para fazer apreensão e conseqüente
depósito qualquer funcionário fiscal, que poderá invocar o auxilio
da autoridade policial, se sofrer ou recear oposição do infrator.

Art. 123 - As mercadorias apreendidas ficarão sob a respon-
sabilidade de um depositário, que poderá ser funcionário público,
ou qualquer outra pessoa idônea.

TITULO V 1 1 1

Disposições especiais

Art. 124 -- Cinco dias antes, no mínimo, de se esgotarem os
livros referidos neste Regulamento e sujeitos ao visto prévio d
Fisco, na vigência do regime especial, as notas, cadernos, bobinas
ou o que fôr destinado à anotação das vendas, os contribuintes se
comunicarão com as repartições arrecedadoras competentes, a fim
de que, por intermédio dessas repartições, seja regularizado o mate-
rial, ou determinada a maneira como o proprietário-contribuinte
providenciará.

Parágrafo único De tôda comunicação (niodêlo a. 9 20), dar-
se-á recibo ao contribuinte, assim como instruções por escrito, das
providências que deverá tomar.

Art. 125 - Os contribuintes do impôsto sôbre vendas e con-
signações salvo os contribuintes não comerciantes, são obrigados
a apresentar, para fins fiscais, anualmente e por escrito, até o dia
31 de janeiro, às repartições arrecadadoras de seu município, in-
formações (te acôrdo com o questionário organizado pelo Departa-
mento de Fiscalização (modêlo 21).

§ 1. - A fim de exigir o impôsto pago a menor, bem como
as multas aplicáveis à espécie, os funcionários da fiscalização de
rendas farão conclusões fiscais (modêlo 22), com base na declaração
de que trata êste artigo, ou nas informações de que tratam o art.
75 e o § 6. do art. 16.

§ 2.° - No caso do disposto no parágrafo anterior, ficarão o&
funcionários fiscais dispensados de expedir notificação aos contri-
buintes, se êstes se propuserem a efetuar imediatamente o pagamen-
to,hipótese em que o fiscal de rendas ou agente fiscal arrecadará
o impôsto devido, agravado da penalidade de aue trata o art. 108.

Art. 126 - Éste Regulamento entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria das Finanças, em Belo Horizonte, aos 24 de abril de
1948. - 0 Secretário das Finanças, José de Magalhães Pinto.

)M. 1	 1.' Via

SECRETARIA DAS FINANÇAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Impôsto sôbre Vendas e Consignações
Pequeno Produtor Rural -- Ficha de Isenção

Nome do beneficiado .............................................................
Ficha n.° .... . N.° do lanç. territorial ..... Fls. ..... LIVRO .... . Exercicio 1948
Município de ............................ Localidade ............................

(Sede ou povoado)
Denominação da propriedade .....................................................
Produtos principais ..............................................................
Beneficia em maquinário próprio seus produtos? .................................
Em caso negativo, onde?	........................................................

OBSERVAÇÕES:

As vendas efetuadas devem ser pelo comprador anotadas no VERSO. As Infra-
ções verificadas sujeita o portador desta e os coniventes à penalidade constante do
art. 106, inciso V, do Regulamento de Vendas e Consignações (MULTA ATÉ CR$
1.000,00), independentemente do pagamento dos tributos acaso devidos. A validade
desta é apenas para o exereicio corrente e, cru janeiro de cada ano deverá ser apre-
sentada à Coletoria, que a substituirá.

Coletoria Estadual de .............................. de ............ de 1948.

(1) (.oletor)	 ((1 Escrivão)

Visto:

(Fiscal da Circunscrição)

ANOTAÇÕES	 (Verso M. 1)

	

Data da venda	 lnscriçaoQuanti- Espécie da	Valor Comprador Residência	número

	

Ano	dade	mercadoria	 (Estadual)



Total das
o

.	vendas (2_
Cr$

Id

Capital

empregado

Cr$

Valor chis
mercado-
rias em
<stuck

Cr 5

Valor
locativo
flietiSíti

Cr$

1	— 643 -	
(Verso M. 2)

O CONTRIBUINTE RETRO APRESENTA PARA A DEVIDA AUTENTICAÇÃO OS
SEGUINTES LIVROS FISCAIS:

(O registro e visto serão gratuitos - Art. 56,	1° do Regulamento)
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Modêio 2 (Art. 18 do Regulanleuto)

SECRETARIA	Núiiiero	Circunscriço
	Núniero

DAS	 cia	 Fiscal
	

do

1 FINANÇAS	declaração	 contribuinte
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Ficha de Inscrição de Contribuinte do
Impôsto sôbre Vendas e Consignações

CONTRIBUINTE	............................................
DENOMINAÇÃoO 1)O ESTABELECIMENTO: ...................
GÊNERO DE NEGÓCIO (1) ..................................

e espécie dc atividade

RUA:	.......................................................
itnda r:	 acida.. ... BAIRRO:  ......

N.° ATUAL	 N. Antigo...
sala:	 1 sala: ......	ou distrito

ESCRITA FISCAL CENTRALIZADA À RUA ...................
a miar :	 anua..... . ItAl II 14(1 .......

N." A'l'LAL :...	 N. Antigo...
1 sala:	 saia: ......	0(1 distrito

0 ESTABELECIMENTO ACIMA

	

1 1 )	Foi aberto em:	.....................................
2.°Mudou da rua: .......................... eni: ......

	

3.0)	Foi transferido da fico.... ............... em: ......4.0) 'l'eve alterações nos (lados referentes ..... . eu........

	

5.0)	Foi fechado definitivamente en... ........ .li........
Dados referentes ao (stal)ciccimento ou atividade

(te que cogita o p' escute

Empregados
e operários

Despe-sa
icieritl

Cr$

OUTROS LOCAIS

.	....	............	........	..

 DE ATIVIDADE DO DECLARANTE
NO) ESTADO

(Matriz, Filiais, Depósitos fechados, etc.)
Rua ........................ N.° .... . Bairro ..............

(ou distrito)

(1) Ens primeiro lugar, o gênero ou atividade principal e, ciii
seguida, os demais.

(2) Incluir quaisquer parcelas sôbre as quais tenha liavidi re-
colhimento, por verba, de inipõsto sôbre vr iid as e ecu-
signaçlo.

(DATA)

(Assinatura do contribuinte)

PARA USO DA REPARTIÇÃO

O declarante encerrou sua atividade em .... . de ......................de J9-

Coletoria
Os livros fiscais foram apresentados à	 --'(III . . - de . . . de 19..
(art. 54 do Regulamento).	 Fiscalização de Rendas
Do levantamento final, para encerramento da atividade (o.t transferência do 'estabe-
lecimento), foi apurado um estoque (fundo do comércio) de Cr$ ....................
tendo o Impôsto correspondente sido pago cm selos ou ror verba, neste caso, pelo

Coletoria
-conhecimento n.° ..............de ...../...../ '19..., pela --

Fiscalização de Rendas

-O estoque foi transferido a ......................................................

estabelecido (Ou a estabelecer-se) em

'Foi apurado recolhimento a menor de impôsto na revisão final das operaçõsa e da

'selagem correspondente? ..........................................................

»e quanto? De Cr$ ...............................................................

O impôsto sôbre a diferença verificada foi arrecadado pelo conhecimento n.° ........
Coletoria	 -

.de ...../...../ 19..., pela	 (Se tiver sido pela fiscalização,
Fiscalização de Rendas

-citar o nome do fiscal) ..........................................................

OUTRAS OBSERVAÇÔES

O funcionário que procedeu à fiscalização e que chegou às conclusões supra,
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M. 3	 Via 1.$
GUIA PARA REQUISIÇÃO DE ESTAMPILHAS

GUIA N.° ....................
(Para uso da Coletoria)

Fulano de tal ..................................estabelecido à rua .......
..a.° ........inscrito sob n. o .......vem, de acôrdo com o art. 22.° do

Regulamento, requisitas ao Sr. Coletor Estadual ..................................
.......as estampilhas abaixo discriminadas, para isto utilisando guia

em duplicatas.
li

QUATNI)ADE	VALOR	 VALOR PARCIAL

	

Cr$	0,10	Cr$

	

Cr$	0,20	Cr$

	

Cr$	0,30	Cr$

	

Cr$	0,40	Cr$

	

Cr$	0,50	Cr$

	

Cr$	1,00	Cr$

	

Cr$	2,00	Cr$

	

Cr$	5,00	Cri

	

Cr$	10,00	Cr$

	

Cri	.20,00	Cr$

	

Cr$	50,00	Cr$

	

Cr$	100,00	Cri

	

Cr$	200,00	Cr$

	

Cr$	500,00	Cr$
TOTAL	Cr$	1.000,00	Cri

(Total da aquisição - por extenso)
(Será feito na Coletoria)

............................................de	..........de 19.....
(Assinatura do contribuinte, ou representante seu)
Coletoria Estadual de ....................................de ........dc 19.....

	

O COLETOR	 O ESCRIVÃO
OBSERVAÇÔES: - Esta guia, consoante o preceituado no § 1. 0 do ar!. 22.0 do Regu-

lamento deve ser guardada para exibição ao fisco, até três anos.
no mínimo.

645

Mod. 4 (art. 34, § 1.°,doRegulamento)
MODÊLO DA NOTA DE COMPRA A QUE SE REFERE O AR'!'. 34,

DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE GADO

Lote N.°

Para uso em Frigorlficm., Char-
quea(las, Fábricas de Eanha e	 (Firma compradora)
por Marchantes estabeiccidos no

Estado.
......reses compradas de ....................

Residenteem ................ . ........................... Cfli ....../....../......

Embarcada em ..........................................cru ....../....../......

P 
É 

s oo	1 Base de	 Preço IMPORTANCIAVendedor	 Compra	Bruto Tara Liquido

Custo inicial
DESPESAS POR CONTA DE ...................................
Frete até ..............................Cr$ ...................

Pastagem ......dias a ..... por dia ..........................
Carregamento ......................................................
Baldeação.........................................................
Pesagem em .....................................................
Desvio.............................................................
Impôsto sôbre Vendas e Consignações .............................

idem, Reembôlso pelo vendedor ...................................
Custo final ......

• ........................Contador .....................Gerente ....../....../......

1

li
	 __.



0 dp Regulmnto)	 REGISTRO DE OPERCõES A TÊRIO

OBSERVAÇOES

	

al do es- 1 N.° de Inscri-	Quantida- 1	azo 1 Valor do cn• (Explicar a drcunsncia previLocal do estabeleci- N.° de tn Nome do	 1 Espécie doJNome do corretor	Nome do vendedor	mento do vendedor crição do comprador1 tabelecjmento ção do com- 1	1 
de ou	para en-	trato	ia no art. 40, parágrafo único,vendedor	 do comprador	prador	produto	peso	trega	Cr $	ou se houve liquidação

por diferença)

CONTRATO

Núme-
ro	E

Modêlo zs.° 7 (Art. 52, item 1, do Regula

N.° de inscri- Documento de compra
çao do ven-	(Duplic. ou notas)	Quanti-

dedor	 dade
Espécie	iNurnero

Modélo n. o 9 (Art. 52, item III, do Regulamento)
FATURA ORIGINÁRIA 1

D A T A	1	 Imporián-	Nome do
de	 cia do'im-	 JltesldsnciaN'	 1

ordem 1
	Da	Da	j 

VALOR	pôsto pago comprador i
emissão	expedição

REGISTRO DE COMPRAS

IMPORTANCIA DA COMPRA	DATA	
E N D E R E ç o

NOME DO VENDEDORCom o impôsto	Com o im pôsto	.	 .	 (Esclarecer: stado—Municipio—Distrito e Localidade)PAGO	 A PAGAR	E

REGISTRO DE DUPLICATAS

ocali- N.° de	 D A T A	 D A T A	 ocn	dor	rente OBSER-
ade	ordem	Do	Da	Da	Do	Por falta de Por falta de Por falta de	N.°	N.' 

FÓ- VAÇÕES
vencimento assinatura devolução pagamento assinatura	devolução	pagamento	N.°	N.°

ESPÉCIE

Volumes	Mercadoria

-646-

Modélo 5 ( 1.1 do artigo 37 do Regulamento)

	

NOTA DE COMPRA	 INSCBICX

Companhia indústria irmãos Costa S/A.	N.° .......

Comerciantes de ferragens, géneros, etc. Compradores de café, fábricas de
massas, sabão e manteiga. Refinação de açúcar - Máquina de arroz, etc.

Nota n.° ........

Praça da Bandeira - Alfenas - Minas.

	

Alfenas.	.....	de	....................dc 19.....

Nota de compra a.° .......das mercadorias adquiridas ao Sr.....................
...................."CONTRIBUINTE NÃO COMERCIANTE", residente em

...............Municipio de	..........................

............Estado de Minas Gerais, a saber:

ESPÉCiE	 I
Quan-I  PREÇO	VALOR
tidade Vou.	MERCADORIA

i1Tii
646 - A



r

REGISTRO DE VENDAS À VISTA

DAFIRMA .................................de ................................
M CS de .........................................

Modèio 8 (Artigo 52, item 2.o do Regulamento)	ESTAI)() DE MINAS GERAIS

	

DIAS i	Vendas realizadas	IMPORTANCIAS	OBSERVAÇÕES

3

	

l l	 ____

11	 -

14

Vendas Cr$

Impôsto a pagar Cr$

tESPACO PARA APLICAÇÃO DE SELOS)

19	-
17

19

21
22
'2.,;
24
25
26

27

28
29

Vendas Cr$

	

1	 tIflpõSt() a pecar

(ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE SELOS)



ENTRADAS SAIDAS

648 -

Modêlo 10 (Artigo 52, item IV, do Regulamento)

ESCRITURAÇÃO CRONOLÓGICA DO MOVIMENTO DE ESTAMPILHAS

= Mado 11 (Ad. 52, Item V. do eulêmento) REGISTRO DE MERCADORIAS TRANSFERIDAS

(Nome da firma)

(Localidade)	 (Rua)	 (Número)

Guia D ATA N. da Quanhi- Espécie da V A L O R	 1	I°	Quanti-	Espécie	V A L O Rde Fis-	 -	
DAT A 1 N.° da 1

caliza-	 fatura	 1	 Remetente	Procedência i caliza- 	fatura ou	i	da
ção	a	1	ou nota dade mercadoria1	 ÇãO	a	1 nota	dade I merca dorla l	Cr.$N.°N.'

1	 1	1 lTfl_1 1_Li
RECEBEDOR	i	DESTINO

REGISTRO DE CONSIGNAÇÕES
de...............................................................................

(Nome da firma)

(Localidade)	 (Rua)	 (Número)

Nota de	 Conta	 L 1 Q U 1 O A Ç A O	Diferença—Entre Local para aplicação
R --	recebi-	D A T A de ,cri.	Valôr	D A T A Operação	 valôres da ecoas!-selos - Quando se trataresi	mento	 da ex-	 em conta Dupli- D A T A Vendas gnação e venda -'de consignação do produ-
dêncla Emitida	s	pedida	Cr.$	 o própria u cata	 á	Quando feita por tor rural (artigos, 30 e 47alheia?	 ,0 Dia Mês Ano vista	industrial	do Reg.)

Modêlo 12 (Art. 52, item VI, do Regulamento)

Consignações recebidas

Guia
de Fis- D A T A Quantl1Pe	 No- Consig-
caliza-	 da mer- Valôr Cr.$	ta

çao	j	dade cadoria	 N."	nador

CONSIGNAÇÕES FEITAS

Espécie

	

No- Cosi-	1 Nota 1 D A T	1 Conta
Resi-	 A de ven

da mer-I Valôr Cr.$	Ia gnatá-	recebida 1
	

da re-
dência	 cebida

cadoria	 rio	 N.°	a	1	N,o

Gula O A T A Espéci

	

deFis.
caliza-	 Quan-ção

	

N.°	 tidade

648--A

rj

1

	

D A T A Operação	LIQUIDAÇÃO

-.
Valôr	 em conta

ou Dupli-
ta

VendsCrs	 alheia?
n

cata Dia Mês Ano	áN. -

 1	1	vista

Diferença - Entre Local para aplicação dos selos
alôres da conslg- - Quando se tratar de consi-

nação e venda - nação do industrial, Inclusive
Quando feita por da diferença verificada ( Arti-

industrial	gos 35 e 46 do Regulamento)
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L. D. --41

Esta guia será emitida em 3 (três) vias, com papei carbono
via acompanhará o conhecimento ferroviário, fluvial, rodo
co e passará, para efeitos fiscais, a ser parte integrante do
do despacho e, condição liberatória da mercadoria rio des-

e território mineiro, ou de fiscalização mineira, será reco-
gentes do Fisco. A 2. via deverá ser apresentada à esta-

que, sendo posteriormente recolhida por funcionários do De-
stadual de Estatística. A terceira e última via, indestacáve4
depois de passado o recibo ao contribuinte, será recolhida
es técnicos de fiscalização. As mercadorias e produtos desa-
de guia serão apreendidas no todo ou em parte, se não fOr
agariiento dos tributos devidos. (Arts. 65 e 92 do Regula-
deverá ser aceita por qualquer emprésa de transporte, ainda

im município diverso do de domicilio do expedidor, assim
de redespacho, hipótese em que serão extraídas tantas vias

ir necessárias. No verso da 3. a via, deve ser feita discrimi-	!uma, ou a lápis indelével, das mercadorias vendidas ou con-
espécie, qualidade, quantidade e preços, podendo tal discri-

substituida por uma cópia da fatura, nota de venda ou de
será colada no verso da guia.

corresponderá a um despacho ferroviário, fluvial, rodoviá-
salvo se se tratar de expedição de diversas mercadorias,
destinatário, no mesmo momento, caso em que poderá ser

cvendo, porém, constar dos conhecimentos do despacho res-
lero da guia e, nesta, OS (los conhecimentos.
.NTE: - Na linha (te "observações", indicar a origem do
as iniciais: R - (Regional), N - (Nacional) e E (Es-

-
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(Nome do produtor)residente no lugar denominado	 ..

	

.............	...................................distrito de	.......................................município (te ....................
vendeu a ...............................residente n

lugar denominado ...............................distrito de ...................
município de .........................mercadorias no total de Cr$ .............
Os impostos devidos serão descontados no ato da entrega pelo comprador (se co-
merciante ou industrial residente no Estado - Lei ri.° 133, de 28-12-47), ou serão
por mim recolhidos à Coletoria dêste município, no prazo ele vinte dias, como pre-ceitua a Lei acima referida.
(Nome da Eniprêsa de Transportes Ou do proprietário do veiculo) . ..............
Quantidade, espécie, pêso e valor das mercadorias	..............................

de........................de 19....(Município de residência do produtor)

(ASSINATURA DO PRODUTOR)
NOTAS: Aos produtores rurais se fornecerão talões de guias - para livre cir-

culação de seus produtos. As mercadorias e produtos desacompanhados ele guia
serão apreendidas, no todo ou em parte, se não fôr satisfeito o pagamento dos tri-
butos devidos (arts. 65 e 92 do Regulamento).

A guia de fiscalização será extraída em três (3) vias, por decalque a carbono,
duplo. A 1. via acompanhará o conhecimento ferroviário, fluvial, rodoviário ou
aéreo e, passará, para efeitos fiscais, a ser parte integrante do conhecimento do
despacho e condição liberatória da mercadoria no destino, onde, se território mi-neiro, OU ele fiscalização mineira, será recolhida pelos Agentes do Fisco. A 2.
via deverá ser apresentada à estação ele embarque, sendo, posteriormente, recolhi-
da por funcionários do Departamento Estadual de Estatística. A 3. a o última via,
indestacável do caderno, depois de passado o recibo ao contribuinte, será recolhida
pelos auxiliares técnicos de fiscalização.

De acôrdo com o art. 37, § 1.0, do Regulamento, o destinatário, se comerciante
(ou industrial) e residente neste Estado, será obrigado a fornecer ao produtor,
emitente desta guia, uma nota de compra, com as indicações dos itens 1, II, III e IV,
do mesmo Regulamento, salvo quanto ao número de inscrição, que será o dcomprador.
(Art. n. o 100, do Regulamento)	 Mod. 1

REGISTRO DE NOTAS

Carga e descargas de notas, Carga e descargas de notas, Carga e descargas de notas
cadernos, bobinas, etc. 1 cadernos, bobinas, etc.	cadernos, bobinas, etc.
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NOTAS: Esta guia será emitida em 3 três) vias, com papel carbono
duplo. A 1. via acompanhará o conhecimento ferroviário, fluv ai, rodo-
viário ou aéreo e passará, para efeitos fiscais, a ser parte integrante do
conhecimento do despacho e, condição liberatória da mercadoria no des-
tino, onde, se território mineiro, ou de fiscalização mineira, será recolhida
pelos Agentes do Fisco. A 2.' via deverá ser apresentada à estação de ciii-
barque, sendo posterioreitente recolhida por funcionários do Departamen-
to Estadual de Estatística. A terceira e última via, indestacáxci do ca-
demo, depois de passado o recibo ao contribuinte, será recolhida pelos
auxiliares técnicosde fiscalização. As mercadorias e produtos desacone-
panhados de guia serão apreendidos no todo ou em par. se não ôi	 —
satisfeito o pagaiiiento dos tributos devidos. (Arts. 65 e 92 do Regi!-
lamento) .Esta guia deverá ser aceita por qualquer eniprêsa de transpoite, ainda
que sediada cru 	diverso do de doniicílio do expedidor, assine
como em caso de redespacho, hipótese em que extraídas tantas vias
quantas foremnecessárias. No verso cia 3.- , via, eleve ser feita discrinu-
nação, a máquina, ou a lápis indelével, elas nieicacloi ias vendidas ou
consignadas, porespécie, qualidade, quantidade e preços, podendo tal
discrinnnação ser substituída por unia cópia da fatura, nota de venda
ou de entrega, que será colada no verso da guia.

Cada guia corresponderá a uni despacho ferroviário, fluvial, rodo-
viário ou aéreo, salvo se se tratar ele expedição de diversas uccecadorias,
feita a um só destinatário, no mesiu o momento, caso ciii que poderá ser
unia única, devendo, porém, constar elos conhecimentos dei despacho res-
pectivo o número da guia e, nesta, OS dos conheciuieutos

IMPORTANTE: - Na linha de "ohservações", indicar a 01 igeul do
produto cone as iniciais: II - (Regional), N -- (Nacional) e E (Es-
trangeiro).
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(em 3 vias)
Modêlo 15 - (Art. 65, § 1.0, inciso 3•o do Regulaniento)	via

SECRETARIA DAS FINANÇAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
FISCALIZAÇÃO DE RENDAS	 N.°

GUIA DE FISCALIZAÇÃO

PRODUTOR RURAL
(Carimbo da Coletoria>

(Rubrica do Coletor)
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Modêlo 17 - Art. 111 do Regulamento	 1.' VIA
'j ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DAS FINANÇAS	 NOTIFICAÇÃO N.
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	(Dec.-lei 763, 30/12/940)
CIRCUNSCRIÇÃO FISCAL .......

Aos ..........do mês de ..............de mil novecentos e ...............
(19....), às .... horas, neste Estado de .........................município d

............em ....................à (A)	......................
na presença (B)	.........................................................

constatei, (C) ...................................................................

Infringindo assim os artigos .....................................................

sujeitando-se, por isso, às penalidades estabelecidas pelo ......artigo .............

pôsto o que o ......notifico para recolher na coletoria de ........................
os seguintes tributos e multas: (D) ..............................................

E' de vinte dias o prazo (contado na forma do disposto nos artigos 11 e § e
19 e §, do Decreto-lei n.° 1.618, de 811 11946), para o pagamento ou apresentação
de defesa sob pena de revelia.

.............../............../19....

Ofuncionário.....................................................

(cargo)
Onotificado.....................................................

Testemunhas.....................................................

.... É

o
oo
5)o
CI,

o

o
5)
si
.0oo

5)

o
e

cd

I
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- Mod. 18 - Art. 111, 2.' do Regulamento	 1.' VIA

SECRETARIA DAS FINANÇAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

de ...... ...de194..
N.° .........

1
GUIA DE RECOLHIMENTO

O Sr. ....................................... vaia
Coletoria Estadual de ..................recolher a importância de

(Cr$	..... ...... .....)
1	proveniente de inlpôsto ........................................

sem
multa de ..............correspondente a ....... . dc 19.

com
1	 (Data)	.........................................

fl111(tLlir

a

 

	..................................
(Cargo)	........................................

Foi recolhida a esta coletoria a importância constante
desta guia, conforme conhecimento n.° ......de

OColetor..........................................
(Data)	............................................

Código 5.003
Modêlo 19 - (Art. 121, § 1.°, do Regulamento)

AUTO DE INFRAÇÃO, APREENSÃO E DEPÓSITO
Às ......horas do dia ......do mês ....................de .............

(tudo por extenso), nesta cidade de ..........................
Município ......................Estado de Minas Gerais,

em casa de residência ou no escritório ou estabelecimento, situado á rua tal, ou em
tal local, compareci eu, ............................ Fiscal de Rendas do Estado
(ou cargo do autuante), em presença das testemunhas Srs. : Fulano e Fulano, bra-
sileiros, casados, o primeiro guarda-livros e o segundo ferroviário, ambos residen-
tes nesta cidade, verifiquei que Fulano (se possível, declare-se a residência, pro-
fissão e outros característicos do infrator) estava ................................
(declare-se minuciosamente cm que consiste a infração - vide artigo 32, § 4.0,
art. 77 e seus §1, art. 92 e art. 109, parágrafo único, do Regulamento), sem haver
pago os impostos devidos, pelo que, não tendo o dito Fulano .....................
exibido a prova do pagamento, que exigi, apreendi - depositando-os em poder de
Fulano de tal, que se sujeita ás penas cominadas ao infiel depositário, os seguintes
objetos: (dar todos os característicos dos objetos apreendidos, como sejam, marca,
qualidade, pêso, estado, etc.). As mercadorias serão apreendidas no todo ou em
parte, para satisfação dos impostos e multas devidos). E como tal proceder cons-
titui infração do art. ......da Lei n.° ......e da Lei n.° ......(citem-se outras
se fôr caso), assim se os impostos e multas a seguir relacionados, no total de
Cr$ .................(por extenso( não forem pagos no praxo de vinte e quatro
(24) horas, serão tomadas as necessárias providências, para Inicio do procedimento
judicial. (Art. 120, § 2.°, do Regulamento). - (Fazer a seguir a discriminação dos
impostos e multas devidos). - .........................

Eu, Fulano de tal, Fiscal de Rendas, lavrei opresente auto, que vai assinado por
mim, que o escrevi, pelo infrator, pelo depositário e testemunhas. A primeira via
dêste será encaminhada à Coletoria Estadual dêste Município e a segunda entregue
ao infrator.

Fiscal de Rendas
- Infrator

Depositário
Testemunha
Testemunha



1 1
I. VIA

Modêlo 20, art. 124, parágrafo único do Regulamento.
COMUNICAÇÃO DE CONTRIBUINTE SOB REGIME ESPECIAL

(Nome cia repartição)

.....................................................estabelecido(Nome do contribuinte)

e inscrito(Local do estabelecimento)

nessa repartição sob n.° ..........................comunica, para os fins do art.
..............do livro ................que ........................

....................em	......... . ....	dc	..............dc 194....

(Assinatura do contribuinte ou representante)

	

	 -

2. Via
COMUNICAÇÃO DE CONTRIBUINTE SOB REGIME ESPECIAL

(Nome da repartição)
.........................................................estabelecido

(Nome do contribuinte)

...................oca .l .d....o .....estab...eleci.....mento...)...................e Inscrito(L 

nessa repartição sob n.° ..........................comunica, para os fins do art.
..............do livro ................que ........................

....................cm	..............de	..............	de194....
(Assinatura cio contribuinte ou representante)

RECEBI a 1. via (lesta declaração

....................em	..............de ..............de 194....

(Assinatura do funcionário)

655 -

Secretaria das Finanças do Estado de Minas Gerais
FISCALIZAÇÃO DE RENDAS

N.° da Inscrição definitiva.......

CIRCUNSCRIÇÃO FISCAL ............

Municlpio	 Rubrica do Funcionário que

	

- -	 revisou esta declaração

	

E	DECLARAÇÃO DE CONTRIBUINTE REFERENTE AO ANO DE 19.

1 .	
PARA FINS FISCAIS

CONTRIBUINTE.........................................................
DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO.............................
GENERO DE NEGOCIO................................................

se
u.

(Quando se tratar de comissões, consignações e representações
- especificar os gêneros negociados)

E 'RUA: ......................................................................
se

	

; -
	 jandar	 landar. ......... Bairro: ........

N.° Atual:;N.° Antigo:'
n5	

'CD 1satu	 Isala. ........... ou Distrito....
O .2	E ESCRITA FISCAL CENTRALIZADA NA RUA .................N.°......

O CONTRIBUINTE ACIMA..............................................
se	'	1.' Iniciou a atividadt' em data de....................................

2 1) Mudou-se da Tua: ........................ em data ule................
.	 5.) TransferIu-se da firma: ..................cm data de................
a. 4°) Teve alteração nos dados referentes a:..em data de.................

) Encerrou a atividade em data de..................................

a	-	O prédio é próplio .... qual o valOr locativo estmado na parte ocupada?
Se é alugado, qual o valOr locativo? Cr$.................................

-	 Em que data foi_lavradO o rontrato?.....................................
ei '- 5.°) Encerrou a atividade em data de....................................
c	.i(	Em que cartório está registrado? ........................................

LOCAIS DE ATIVIDADE DO DECLARANTE NO ESTADO
(Inclusive o retro enumerado, os depósitos fechados, etc.)

BAIRRO

o	.2	Rua ........................ N o 011 distrito..................

0.ia1............................................................................. 

SOTA: - Quando o contribuinte exercer atividade em mais de
um local, deverá preencher para cada sim e no respectivo dia-
irito fiscal, uma destas fórmulas.
Esta declaração deverá ser preenchida e entregue até o dia vinte
(20) de janeiro de cada ano, na

1	COLETORIA ESTADUAL DE ....................................
.2	--	- -- 	011 NOS sl;ltYlC()S FISCAIS I)F...............................

Mod. 5.001
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SECRETARIA DAS FINANÇAS
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇ O

Recibo a ser passado pelo conIrihuine
ou responsável

Contribuinte:

Gênerode negócio": ...........................................................
nderço .	 ..................................................

Cidade: .......................................................................

Recebi a fórmula para o questionário referente ao ano de .....................
Data ......../......../........

i1

Assinatura do contribuinte ou responsável

- 656 -
r - 657 --

DESPESAS DO ESTABELECIMENTO
Declarar, nos quadros abaixo, as despesas efetuadas no

mento em 19.. . com	Verso

Despesa	IMPOSTOS, TAXAS E

	

P E S S O A L	em 19..	LICENÇAS
Cr$

Retirada dos sócios ........$ ............	de consumo .....ImpóstoPresidente, Diretores e Mem-
bros do Conselho Fiscal $ ............Impostos de Importação (di-reitos aduaneiros e ou-Gerente e empregados admi-	 tros) ....................
riistrativos (incluindo os$ .............ImpÔsto de renda e adido-
cnjcoS e mestres (não ope- $

	impôsto sôhro vendasrarios) ......................signações (em estampilhas
Operários ...................$ .......... ...e por verba) ............
Empregados de balcão ..... $. .............Impôsto de exportação
Empregados em transportes, $ .............Taxa de Recuperação Eco-

cargas, armazéns e depó-	 nômica (em estampilhassitos ......................$ .............e por verba)	...........
Outros empregados .........$ .......... fm

Patente Federal

de indústrias e
profissões	..............

TOTAL .................$ .............Patente Federal ...........
impôsto de licença ........

	

DIVERSOS	 Iinpósto predial ..........

Cr$	Im
Taxa de água e esgôto

p ôsto sôbre veículosAluguéis (pagos ou atribui-	 -
dos)	 $	Taxa de aferição de balan-

ças, pesos e medidasInstitutos de Aposentadorias
e Pensões (quota do em-	 imposto sindical .........
pregador) .................$ .............Alvará do Departamento Es-Seguro contra acidente .... $ .............tadual de Saúde de Minas

Seguro contra fogo .........$ .............Gerais ..................
Seguro nos transportes	$ .........	Impôsto de diversões públi-
Fretes e carretos .......... .. .......... ...cas	.....................
Fôrça ....................................Taxas de feiras livres ....
Água e luz (exclusive fôrça) Alvarás diversos .........
Telefone ...................$ .............Licenças especiais ........
Propaganda .................$ ............Impôsto sôbre turismo e
Limpeza, conservação e re-	 hospedagem .............

veículos do próprio 	 OUTROS IMPOSTOS, TAXAS
belecimento ..............$	 E LICENÇAS:

Juros, descontos e despesas
bancárias ................$ ..........

tomissões ..................$ ............
Indenizações a empregados
Contribuições para associa-
ções de classe ...........$ ............

OUTRAS DESPESAS:
$ ..........
$ ............
$ ............

TOTAL ............................TOTAL .........

ESTOQUE DO ESTABELECIMENTO
Qual o valor das mercadorias existentes em estoque em 31/12/19..? Cr$
Qual o valor das mercadorias existentes em estoque em 31/12/19..? Cr$

SECRETARIA DAS FINANÇAS
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Recibo a ser passado pelo funcioúrjo

encarrregado do recebimento

N.° da inscrição defini-

uva....................

Contribuinte:	..................................................................
Gênero de negócio: ............................................................
Enderêço- ......................................................................
Cidade:

Recebi a fórmula para o questionário referente ao ano de ......................
Data ......../......../........

Assinatura do encarregado do recebimento

estabeleci-
o Modêlo 21

Despesa
em 19..

Cr$
$ ..........

$ ..........

$ ...........

$ ..........

$ ..........

$	..........
$ ..........
$ ...........
$ ..........
$ ..........

$ ..........
$ ..........

$ ..........

$ ..........
$ ..........
$ ..........
$ ..........

$ ..........

$ ..........
$ ..........

$ ..........
$ ..........



Cr
Inipôsto de consumo ......
Inipôsto ele importação (di-

reitos aduaneiros e ou-
tros)......,. a...........

licipôsto sóbre	renda do
estaheleciuieuto

lni1jôsto s/ vendas e con-
signações

Inipõsto de exportação .
Taxa de recuperação Ecouiô-
nuca....................

Ia ipôsto de indústrias e
profissões ...............

Patente Federal ...........
iuuepõsto (te licença .......
Inupôsto predial e taxas de

viação e sanitária ......
Taxa de água e esgôto .
Impostos sôbre veículos
Taxa de aferição ele balan-

ças, pésos e acedidas
Icuiposto Sindical .........
Alvará cio Departamento Es-

tadual ele Saúde Pública
Taxa de Fiscalização de dro-

gas e medicamentos .
Impostos ele diversões pú-

blicas	...................
Impôsto de Turismo e Hos-

pedagem ................
I.ieiuç&es especiais .........
Alvarás diversos ..........

$ ..........
$	..........
$	..........

$	..........$ ..........
$ ..........
$	..........
$	..........
$	..........
$	..........
$	..........
$	..........
$ ..........
$	..........
$	..........
$	..........
$	..........

I $	..........
$	..........
$	..........
$	..........
$	..........
$	..........
$	..........
$	..........

TOTAL ................ Is

TOTAL ................j$

DIVERSOS

Cr)
Aluguéis ..................
Instituto de Aposentadoria e

Pensões .................
(Quota cio Empregador)

Seguro contra acidente .
Seguro contra fogo .
Seguro nos transportes ....
Fretes e carretos ..........
Fôrça.....................
Água e leu.................
Telefone	..................
Propaganda ...............
Juros, descontos e desp.

bancárias ...............
Comissões .................
Indenizações a empregados
Contrib. para associações de

classe ...................

$	..........

$	..........
$	..........
$	..........
$	..........
$	..........

TOTAL ........... $	..........

FORNECEDORES
Nome..................................Enderêço ...............................
Nome..................................Enderêço ...............................
Nome..................................Enderêço ...............................
Nome...................... . ........... Enderêço ...............................
Nome................................... Enderêço ...............................
Nome..................................Enderêço ...............................

BALANÇO DE ESTAMPILHAS
Estoque em 31/12 .... Cr$ ....	Saldo em ../. ./19..	Cr$ ........
Estoque em . .1..!... Cr$ ....	Adq. até ../. /19..	Cr$ ........

de .. de ....	Emp. até .1. ./19.	 Cr$ ........
Estoque nesta data.	 Cr$ ........

(-Assinatura do contribuinte)	Extraviadas	 Cr$ ..........
Cr$ . ....... Cr$ ........11 11

	

- 658 -	 — 659 -
.Modelo - 22 (	1. e Z.°, (10 art. izo ao neg.)	 1.' VIA	 r	 Verso do Modêlo - 22, para declaração do contribuinte

FICHA DE CONCLUSÃO FISCAL	 (Ait.75e6.°do art. 16,doegulamento)
-	(Sua elaboração se ateve aos livros e documentos do contribuinte)	 DESPESAS EFETUADAS NO ESTABELECIMENTO, DE ... . /. . . ./... .A.. .1....

Nome do COfllrInei]flie ...............................................................=
Denominação do estabelecimento ...................................................
-Gênero de negócio	................................................................
Local ........................N	atual ......ant . ...... and . ...... sala ...... -

Despesas do estabelecimento supra de .... . /...../........RECOLHIMENTO	 Retirada dos sócios

	

..... . /....../....... segundo a declaração anual (ou	PORP	VERBA	 Presidente, Diretores e Mcm-
Prestada ao verso), com:	 Cr$	 hros do Conselho Fiscal.

Impostos, taxas e licenças ........ Cr$ .............Notificação a.°	 Gerente e empregados admi-
Pessoal	........................Cr$ .............Conhe. n.	 nistrativos (incluindo os

•	Diversos	.......................Cr$ ............Série	 do escritório)
•	.	_________------- ---------	-	 Data ... /. . ./. .

.	

Técnicos e mestres (não ope-
Total das despesas .................Cr$ ..............................rários)
Estoque a 
Compras registradas (arquivo ou li-

vro)	...........................Cr$	..........
Compras não registradas ...........Cr$ ..........
Mercadorias enviadas por outras de-

 :	pendências da firma ........... CL5 ..........
Consignações recebidas e liquidadas

em194 ............................	Cr$ ..........
Cr$ ..........Cr	.................

Estoque a ......../......../....... . Cr$ ..........
Consignações no Estado ............Cr$ ..........Cr$...........Cr$ .................
provável valor das mercadorias saldas .............Cr$ .................

(preço de custo)
Despesas imprescindíveis quadro acima ............Cr$ .................

Ou	:	Provável valor das vendas ..........................	Cr$ .................
Registro de vendas a vista ..........Cr$ ..........
Registro de duplicatas ..............Cr$ ..........

,	Consignações para fora do Estado	Cr$ ..........
z	' Mercadorias Iransferidas para fora elo

.2'	Estado pelo fabricante ou prOdu-
.3	tor, para lá sereni vendidas -

(De(--lei 911 de 1-12-1938) .....Cr$ ..........D Ad-valorein (mercadorias que na sal-
. .	da do Estado pagaram o impôs-

to	de	exportação) .............Cr$ ..........
Por verba (vendas e consignações e

exportação)	....................Cr$ ..........
. Vendas p/intermédio de armazéns ge-

z Z	rais, comissários e da Caixa de
Liquidação .....................Cr5 ..........Cr5 .................

Lucro Líquido
-	Conclusão final ....................................Cr$ .................

Diferença encontrada
VERIFICARAM- SE:

fora do prazo
a - quinzenas seladas ...............no total de Cr$ ......................

com deficiência
fora cio prazo

b - duplicatas expedidas ........................no total de Cr$ ............
com deficiência de selos

e - omissão de registro de .....faturas, notas, etc., no valor de Cr$ .........
d - nãorecolhimento do Impôsto sôbre Vendas e Consignações, nas compras

feitas a produtores rurais, no valor de Cr$ ..............................
e - Foram, por isso, expedidas as notificações de ris . ............ no valor

de Cr$ ..................(sendo, de impostos, Cr$ ..................e
de multas, Cr$ .................. )

O(s) recolhimento(s) foi (foram) feito(s) pelo(s) conhecimento(s) de nu-
mero(s).

dias
Foram gastos ............................................na fiscalização do

horas
estabelecimento dêste contribuinte ................................................

.............................de ....... . /............. / 19....

.............................de ....................de 19....

...............de .......... de194 .... /..................................
M$d. 5O16	 Assin. func. fiscal

PESSOAl

Empregados de balcão .....
Operários .................
Empregados em transportes,

cargas, armazéns e depó-
sitos....................

Outros empregados ........

IMI'ÔSTO, TAXAS E LICENÇAS

Cr$

$ ..........

$	..........
$	..........
$	..........
$	..........

$	..........$...........



L
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DECRETO N.° 2.666, DE 24 DE ABRIL DE 1948

Declara de utilidade pública, para efeito de desapropriação, terre-
nos e benfeitorias necessários à ampliação do Campo de Avia-
ção da Pwn pulha, nesta Capital.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no exercício de suas
atribuições e de conformidade com o disposto no art. 6. do decre-
to-lei federal n.° 3.365, de 21 de julho de 1941, considerando serem
insuficientes para as necessidades de ampliação do Campo de Avia-
ção da Pampulha, nesta Capital, as áreas ja declaradas de utilidade
pública pelos decretos ris. 2.085, de 18 de fevereiro de 1943 e 2.097,
de 5 de julho do mesmo ano e 2.312, de 25 de outubro de 1946, de-
creta:

Art. 1.0 A fim de serem desapropriados, mediante acôrdo ou
judicialmente, para ampliação das pistas e instalações do Campo de
Aviação da Pampulha, subúrbio de Belo Horizonte, são declarados de
utilidade pública os terrenos e benfeitorias pertencentes a Benê'
I3ernardes Carneiro ou Emprêsa Pampulha S.A., Washington Car-
los da Fonseca, (Ir. Gentil de Sales, d. Adolfina Menezes e Filhos,
José Augusto da Rocha, Francisco Gaetani, d. Pergentina Alves, dr.
Calha Moss Veloso, (Ir. Oto Cirne, Banco Financial da Produção, Pe-
dro ilicheli, Sucessores do dr Dorinato Lima, Manuel dos Reis, Nica
nor Teixeira ou Vila Santa Isabel, Francisco Cleto, Antônio Cleto
Antônio José Diniz, Vila São Bernardo e outros, com as áreas aproxi-
madas de 97.700 metros quadrados, nas proximidades do futuro
páteo (te estacionamento e 348.900 metros quadrados na cabeceira SE
da pista, conforme planta levantada pelo D.V.U., da Secretaria da
Viação, e compreendidos dentro da seguinte linha perimétrica, cujas
áreas são delimitadas por dois polígonos retilíneos irregulares, tendo
uni vértice D e parte de um lado ED comum. A partir do ponto E
com uma deflexão de 75° D sôhre C-E-D, azimuth lido de 40° SE e a
distância (te 466.60 m. determinou-se o marco E 1, próximo da resi-
dência do sr. Manuel dos Reis; do ponto E 1, com a deflexão (te
73°30' E, aziniutli (te 66°30' NE e a distância de 138,48 ms determinou-
se no terreno o ponto E 2; (lêsse ponto, com uma deflexão (te 58°43'
D, azimuth de 54°45 SE e a distância de 586,00 ms. determinou-se o
ponto F daí, com uma deflexão de 90° E, azimuth 35°15' NE e
525,00, marcou-se o ponto G; dêsse ponto com uma deflexão (te 68°
E, azimuth 32°45' NW e a distância de 475,00 metros atingiu-se o
ponto H convergência dos lados norte e leste do retângulo do campo
(Ia Pampulha anteriormente demarcado. Dêsse ponto com uma de-
flexão de 119°15' E, azimuth de 28° SW e a distância de 600,00 metros
segue-se o lado leste do referido retângulo até o ponto 1 daí com a
deflexão de 90° D, azimuth de 62° NW e a distância (te 715,00 metros
seguindo-se pelo lado sul do citado retângulo, determinou-se o ponto
D; daí com a deflexão 53° E, azimuth 65° SW e distância de 46 m
chega-se ao ponto E de partida. Fecha-se o polígono aí com uma de-
flexão de 105° E. Para o segundo polígono parte-se do ponto D situado
sôbre o lado sul do retângulo acima citado e a 715,00 mn do ponto 1,
com uma deflexão de 53° E sôbre êsse lado, azimuth de 65 1 SW, e
distância de 260,00 m passa-se pelo ponto E e determina-se o ponto C;,
daí com a deflexão de 60° D, azimuth de 55° NW, distância de 450,00
determina-se o ponto B; dêsse ponto, com 60° D azimuth 5° NE e a
distância de 155,00 m determina-se o ponto A sôbre a referida linha
limite sul do retângulo. Daí com 113° D, azimuth 62 1 SE segue-se pe-
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Ia linha limite até o ponto D de partida. O polígono fecha-se com uma
deflexão de 127 1 D.

Art. 2.° -- Fica declarada a urgência da desapropriação.
Art. 3•0 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

êste decreto em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de abril de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra

DECRETO N.° 2.667, DE 26 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura de Alto
Rio Doce.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5•0 do decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Mu-
nicipal de Alto Rio Doce relativas a despesas a regularizar, realiza-
das em sua gestão, durante o exercício de 1947, na importância total
de Cr$ 5.822,00 por se haver verificado que tais despesas, feitas no
interêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 26 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.

DECRETO N.° 2.668, DE 26 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizai' da Prefeitura Muni-
cipal de Araxá.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do artigo 5.° do decreto-lei n.° 2.135, de 5
de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Munici-
pal de Araxá, relativas a despesas a regularizar, realizadas em sua
gestão, durante o exercício de 1947, na importância total de Cr$.
49.624,80, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse do município, estão comprovadas pela documentação apresen-
tada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.669, DE 26 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Mu-
nicipal de Araxá

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° do decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Mu-
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nicipal de Araxá, relativas a despesas a regularizar, realizadas em sua
gestão, durante os exercícios de 1946 e 1947, na importância total de
Cr$ 276.780,80, por se haver verificado que tais despesas, feitas no.
interêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de abril (te 1948.
M IL'roN So.uws CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.670, DE 26 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Campo Belo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrnios do artigo 5.° do decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-
cipal de Campo Belo, relativas a despesas a regularizar, realizadas-
em sua gestão, durante o exercício de 1947, na importância total de-
Cr$ 17.891,20, por se haver verificado que tais despesas, feitas no,
interêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 26 (te abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.671, DE 26 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas, relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Carmo do Rio Claro.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos <lo artigo 5.° do decreto-lei n.° 2.135, <te'

de julho de 1947, resolve aprovar as contas <lo então Prefeito Muni-
cipal de Carmo <lo Rio Claro, relativas a despesas a regularizar, rea-
lizadas em sua gestão, durante os exercícios de 1946 e 1947, na im-
portância total de Cr$ 22.677,20, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela (lo--
cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 (te abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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cipal de Curvelo, relativas a despesas a regularizar, realizadas Cm
sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância total de Cr$.
46.443,80, por se haver verificado que tais des esas, feitas no inte-
resse <lo município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de abril de 1948.
Mii.'i'ox SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.673, DE 26 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
nicipal de Guanhães.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso <le suas atri-
buições legais e nos têrinos <lo artigo 5.' <lo decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do enlão Prefeito Muni-
cipal <te Guanliães, relativas a despesas a regularizar, realizadas em
sua gestão, durante os exercícios de 1945 e 1946, na importância total
<te Cr 13.638,40, por se haver verificado que tais despesas, feitas no,
interêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Plácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 <le abril de 1948.
MIum'oN Souws C.tripos
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.674, DE 26 DE ABRIL DE 1948

A prova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeit ura Muni-
cipal de Guanliües.

O Governador do Estado <te Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5." do decreto-lei n.° 2.135, <le
5 (le julho de 1947, resolve aprovar as contas <lo então Prefeito Muni-
cipal <te Guanhões, relativas a despesas aregularizar, realizadas em
sua gestão, durante o exercício (te 1947, na iniportõncia total de Cr$
16.300,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
senta<la

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 dc abril de 1948.
MILTON SoArns CAMPOS

- Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.672, DE 26 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Curvelo.

O Governador do Estado (le Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos (to artigo 5." do decreto-lei n.° 2.135, de-
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas (10 então Prefeito Muni-

DECRETO X.° 2.675, DE 26 DE ABRIL DE 1948

.4piova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Guunlmães.

() Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos termos do artigo 5." do decreto-lei n." 2.135, de
5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-

- .
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cipal de Gnanhães, relativas a despesas a regularizar, realizadas
sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância total de C
29.942,50, por se liar verificado que tais despesas feitas no inte
se do município estão comprovadas pela documentação apresenli

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.676, DE 26 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Guarani

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrinos do artigo 5.° do decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-
cipal de Guarani, relativas a despesas a regularizar, realizadas em sua
gestão, durante os exercícios de 1945 e 1946, na importância total de
Cr$ 37.611,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belô Horizonte, 26 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.677, DE 2h DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Ibatuba

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° do decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-
cipal de Ibatiiha, relativas a despesas a regularizar, realizadas em sua
gestão, durante o exercício de 1943, na importância total de Cr$.
5.531,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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1 de Paraguaçu, relativas a (lespsas a regularizar, realizadas em
gestão, durante o exercício de 194(;, na importância total de Cr$
31,70 por se havei- verificado que tais despesas, feitas no inte-

(lo município, estão comprovadas pela documentação apre,
a( la.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de abril de 1948.

MILTON SoAms CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.679, DE 26 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas (1 regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Pequi.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrinos do artigo 5.° do decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-
cipal de Pequi, relativas a despesas a regularizar, realizadas elo sua
gestão, durante o exercício de 1947, na importância total de Cr .
6.613,60, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de abril (te 1943.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.680, DE 26 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Santo Antônio (lo Monte.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5•0 do decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-
cipal de Santo ntônio do Monte, relativas a despesas a regularizar,
realizadas em sua gestão, durante o exercício de 1947, na importân-
cia de Cr 9.000,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas,
no interêsse (lo município, estão comprovadas pela documentação
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.678, DE 26 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas ci despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Paraguaçu

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° do decreto-lei n.° 2.135, de
.5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-

DECRETO N.° 2.681, DE 26 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas dl regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Ubá.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° (lo decreto-lei n.° 2.135, de

de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-
L. 1). -- 42
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cipal de Ubá, relativas a despesas a regularizar, realizadas em su
gestão, durante o exercício de 1947, na importância de Cr$ 18.311,60
por se haver verificado que tais despesas feitas no interêsse do
nicipio estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de abril de 1948.
MILTON SOARES C.ripos
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.682, DE 27 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muiti
cipul de Carandaí.

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atï-i-
huições legais e nos têrinos do artigo 5.° do decreto-lei n.° 2.135, de-
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-
cipal de Carandaí, relativas a despesas a regularizar, realizadas eia
sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância total de Cr$-
191.919,30, por se haver verificado que tais despesas, feitas no iate-
rêsse (lo município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de abril de 1948.
MILTON SOARES C.MPos
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.683, DE 29 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Betini.

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos (lo artigo 5. do decreto-lei n° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-
cipal de Betim, realizadas em suasua gestão, durante o período de 1.0 de-
flOveml)rO a 31 de dezembro de 1945, na importância total (1v Cr$
15.408,60, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte
i-êsse do município, estão coflhl)lOVa(IaS pela documentação apre.
senta (lo

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 (1v abril de 1948.
MILTON SouiEs CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO Ni.' 2.684, DE 29 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Mziimi
cipul de Cássia.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri
buições legais e nos têrmos (lo artigo 5. (lo decreto-lei mi." 2.135, de-
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas (lo então Prefeito Muni-
£ipid de Cássia, realizada em sua gestão, durante o período (1v 1" de-
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aio a 5 de outubro de 1947, na inlportumncia total de Cr$........
6.400,40, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
êsse do município, cstão comprovadas pela documentação apre-ntada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 (te abril de 1948.
MILTON SOARES C.tMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.685, DE 29 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muni -cipal de Guia Lópes.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5." do decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-
cipal de Guia Lópes, realizadas era sua gestão, durante o período de
13 de março a 31 de maio de 1947, lia importância total de Cr$.12.675,90, por se 'lavei- verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.686, DE 29 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despes(s a regularizar da Prefeitura Munt'-
cipal de Tiros.

O Governador dodo Etado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° <to decreto-lei n.° 2.135, de-
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas mio então Prefeito Muni-
cipal de Tiros, realizadas em sua gestão, durante os exercícios de1941,
1942 e 1943, na importância total de Cr 94.914,50, por se haver ve-
rificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2.9 de abril de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS

fr
Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muiif-

cipal de Volta Grande.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.° cio decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muniu
cipal de Volta Grande, relativas a despesas a regularizar, realiza-

DECRETO N.° 2.687, DE 29 DE ABRIL DE 1948

1
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das cm sua gestão, durante o período de 21 a 30 de abril (le 1947, na
importância de Cr 19.415,60, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse (lo município, estão comprovadas pela do-
cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de abril de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.688, DE 29 DE ABRIL DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Volta Grande.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atril)ui-
buições legais e nos têrmos (10 artigo 5' do decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-
cipal de Volta Grande, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante os meses de julho a dezembro de 1946, e de
janeiro a abril de 1947, na importância de Cr$ 26.231,30, por se ha-
ver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do iiiunicíio,
estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de abril de 1948.

Prorroga os prazos para pagamento sem multa do inipósto territorial
relativo ao corrente exercício e para recebimento das declara-
ções para revisão dos lançamentos do mesmo impôsto.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições resolve:

Art. 1 . 0 - Fica prorrogado até O (lia 31 de maio o prazo para
pagamento do iinpôsto territorial relativo ao exercício de 1948.

§ 1.° Só a partir do mês de junho próximo será devida a mul-
ta a que se refere o artigo 29 (lo decreto n.° 2.622, de 6 de março do
corrente ano.

§ 2.° - Nas contribuições superiores a Cr Q, 300,00, a multa se-
rá calculada sôbre a primeira prestação, quando o pagamento se rea-
lizar até outubro (lo corrente ano.

Art. 2.° - As declarações para revisão dos lançamentos do im-
pôsto territorial poderão ser apresentadas até a (lata a que se refe-
re o artigo 1 . 0, observadas as instruções expedidas pela Secretaria
das Finanças.

Art. 3. 1	Ëste decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1. 0 de inalo de 1948.

/	DECRETO N.° 2.690, DE 4 DE MAIO DE 1948

Localiza no município (te Uberaba unia Escola Média de Agricultura

O Governador (lo Estado dc Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 51 n.° TI, da Constituição Estadual e tendo
em vista o disposto no artigo 1°, fl.° 1, (lO decreto-lei n. 0 2.153, de
12 de julho de 1947,

Decreta:
Art. 1 . 0 Fica localizada na cidade (le Uberaba, município do

mesmo nome, uma das Escolas Médias de Agricultura criada s I)e10
art. 1.0, n. 0 1, do decreto-lei 11° 2.153, de 12 (te julho (te 1947.

Art. 2.° -- O Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e
Trabalho, fica autorizado a tomar as providências, necessárias à ins-
talação e regulamentação (Ia referida Escola, l)enl conjo a contratar O

pessoal que fôr necessário ao seu fim cion aumento.
Art. 30 As despesas para a execução (10 presente decreto cor-

rerão por conta olos créditos especiais abertos pelo decreto n.° 2.468,
de 29 (le agôsto de 1947 e pela lei n.° 142, de 29 (te dezembro do
mesmo ano.

Art. 40	Ëste decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, cmii Uberaba,
aos 4 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
riniérieo lIcite Gianiietti
José (te Magalhães Pinto

V	DECRETO N.° 2.691, DE 4 DE MAIO DE 1943

Localiza ii() IiiliIui('í/)iO (te l7berlôn(li(i iIIii(i Eseúla Vocaciotwl (te
Aprendizagem Industrial-0

 Govenador do Estado de Minas Gerais, usando (Ia atribuição
que lhe confere o art. 51, 11. 9 II, da Constituição estadual e temido em
vista o disposto no artigo 1 . 0 n.° 1, do decreto-lei n.à 2.153, de 12 de
julho de 1947,

Decreta:
Art. 1 . 0 - Fica localizada na cidade (te Uberlândia, município

do mesmo nome, uma das Escolas Vocacionais de Aprendizagem In-
dustrial, criadas pelo art. 1., n.° 1, do decreto-lei 11.0 2.153, (te 12
de julho de 1947.

Art. 2.° O Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Tra-
balho fica autorizado a tomar as providências necessárias à ins-
talação e regulamentação da referida Escola, bem como a contratar
o pessoal que fôr necessário ao seu funcionamento.

Art. 30 - As despesas para execução do presente decreto, corre-
mão por conta (los créditos especiais abertos pelo decreto n.° 2.468,
de 29 de agôsto de 1947 e pela lei n.° 142, de 29 de dezembro (lo
mesmo ano.

MILTON- SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.689, DE 1.° DE MAIO DE 1948

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

•1
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Art. 4.° - Èste decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno do Estado de Minas Gerais, em Uberlândia,
aos 4 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José de Magalhães Pinto
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-	 DECRETO N.° 2.692, DE 10 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
cipal de Bambuí.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrinos do artigo 5.° do decreto-lei n.° 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Muni-
cipal de Bambuí, realizadas em sua gestão, durante o período de 2
de janeiro a 18 de março de 1947, na importância total de Cr$....
28.136,10, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse do município estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.693, DE 10 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Bambuí.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o artigo 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas aptesen-
tadas pelo então prefeito municipal de Bambuí, realizadas em sua
gestão, durante o período de 27 de janeiro a 10 de abril de 1947, na
importância de Cr 27.246,20, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela do-
cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.694, DE 10 DE MAIO DE 1948

	

- -
	Aprova contas relativas a despesas a regularizar da

Prefeitura Municipal de Bicas.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos cio que determina o artigo 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-

tadas pelo então prefeito municipal de Bicas, realizadas em sua
tão, durante o período de janeiro a setembro de 1943, na impor-
cia total de Cr$ 1.053,50, por se haver verificado que tais despe-

feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela do-
nentação apresentada.

Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 10 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.695, DE 10 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefe itura Municipal de Bicas.

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ões legais e nos têrmnos do que determina o artigo 5.° (lo decreto-lei

n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então prefeito municipal de Bicas, realizadas em sua
:gestão, durante o período de 1.° de junho a 30 (te dezembro de 1941;,
:na importância total de Cr$ 28.742,40, por se haver verificado que
-tais despesas, feitas no intei-êsse do município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.696, DE 10 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar cia
Prefeitura Municipal de Bicas.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
.ções legais e nos têrmos do que determina o artigo 5.° do decreto-lei
a.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então prefeito municipal de Bicas, realizadas em sua
gestão, durante o período de 4 de abril a 20 de dezembro de 1945,
ma importância de Cr$ 5.693,70, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pera
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.697, DE 10 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Bicas.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ões legais e nos têrmos do que determina o artigo 5.° do decreto-lei

-- W4 T __ 
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n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então prefeito municipal de Bicas, realizadas cai sua
gestão, durante o mês (te dezembro de 1947, na importância total de
Cr$ 4.217,50, por se haver verificado que tais despesas, feitas no ia-
terêsse do município, estão comprovadas pela documentação aprc-
seu ta(la.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 10 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.698, DE 10 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Campina Verde

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o artigo 5. do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas api escu-
tadas pelo então prefeito municipal de Campina Verde, realizadas
em sua gestão, durante o período de agôsto de 1945 a dezembro de
1946, na inipoitõncia total de Cr 409 .856,40, por se haver verifica-
do que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão compro-
Va(las pela (locitinentação apresenta(la.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de maio de 1948.
MILTON So.tiws CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.699, DE 10 DE MAIO 1)E 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Com pina Verde

O Governador do Estado (1e Minas Gerais, no uso (te suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o artigo 5•0 do decreto-lei
n.° 2. 135, de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então prefeito municipal de Campina Verde, realizadas
em sua gestão, durante os meses (te janeiro a abril de 1947, na im-
portância total (te Cr$ 76.253,50, por se haver verificado cine tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.700, DE 10 DE MAIO DE 1,948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Campina Verde.

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o artigo 5° do decreto-lei:
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n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então prefeito niunici pai de Campina Verde, realizadas
em sua gestão, durante os meses de abril a dezenibro de 1947, na im-
portância de Cr$ 5.000,00, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do iliunicípio, estão comprovadas pela do-
ctiinentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de iiiaio de 1948.
MILTON Sonis Caros
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.701, DE 10 DE MA10 DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefe itu ra Mtiii ic ipal de Frutal.

O Governador (lo Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têiiiios do que determina o artigo 5.° do decreto-lei
n.° 2.1:35, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as (ontasapresen-
tadas pelo entào l)Iefeto uniu icipal de Frutal, real liadas em sua
gestão, durante o período (te 20 (te abril a 12 de (1e7.etubro (te 1947,
na importância total de Cr 37.986,40, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas
pela (locutnentaçã() apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 (te niaio de 1948.
MIl.'roN So.iws CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.702, DE 10 DE MAIO DE 1548

Aprova contas relativas a despesas (1 regularizar da
Prefeitura Municipal de Jacutinga.

O Governador do Estado dç Minas Gerais, no uso (te suas ati ibui-
ções legais e nos têiiiios cIo que determina o artigo 5° do decreto-lei
n. 2.135, (te 5 (te julho' de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então prefeito niun icipal (te Jacutinga, realizadas em sua
gestão, durante o iflS (te novembro de 1945, na iiiipoitância total de
CrS 511,40, p01 se haver verificado que tais despesas, feitas no in-
terêsse (10 município, estão coniprOva(l aS pela (lodualentação aprc-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de maio de 1948.
MILTON SOARES CM1'os
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.703, DE 10 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar dá
Prefe itu ra Municipal de Piranga.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no liso de suas atribui-
ções legais e nos têCnios do que determina o artigo 5° do decreto-lei

ii
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-n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então prefeito municipal de Piranga, realizadas ciii sua
:gestão, durante o período de 17 de dezembro de 1938 a 30 de dezem-
bro de 1946, na importância total de Cr$ 4.000,00, por se haver ver-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão cola-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.704, DE 10 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Piranga

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o artigo 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então prefeito municipal de Piranga, realizadas em sua
gestão, durante o período de 30 de dezembro de 1946 a 30 (le abrl
de 1947, na importância total de Cr. 14.156,90, por se haver veri-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse do município estão coa'.-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.705, DE 10 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Piranga
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as pelo então prefeito municipal de 'rombos, realizadas em sua
Ião, durante o mês de dezembro de 1945, na importância total de
9.197,60, por se haver verificado que tais despesas, feitas no in-

sse cio município, estão comprovadas pelo documentação apre-
tada.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.707, DE 10 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas despesas a regularizar da
Prefe i tura Municipal de Tombos.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrinos do que determina o artigo 5.° (lo decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então prefeito municipal de Tombos, realizadas em sua

-gestão, durante o período de abril a dezembro de 1945 e de feverei-
ro a dezembro de 1946, na importância total de Cr$ 71.767,40, por e
haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município,
'estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.708, DE 10 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefe itura Municipal de Tombos.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos (lo que determina o artigo 5.1 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então prefeito municipal de Piranga, realizadas em sua
gestão, durante o período de 30 de abril i 30 de novembro de 1947, ma
importância total de Cr$ 13.447,00, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no imiterêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
.ções legais e nos têrmos do que determina o artigo 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresenta-
das pelo então prefeito municipal de' Tonibos, realizadas em sua ges-
tão, durante o período de dezembro de 1945 a fevereiro de 1946 na
importância de Cr$ 4.665,00, por se haver verificado que tais despe-
sas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela do-
•cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 10 de Inalo de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.706, DE 10 DE MATO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar cia
Prefeitura Municipal de Tombos

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o artigo 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-

T•

DECRETO N. 2.709, DE 13 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Cabo Verde

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
ões legais e nos têrmos do que determina o art. 5•9 do decreto-
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lei a. 2.135, de 5 (lo julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Cabo Verde, realizadas em
sua gestão, durante o exercício de 1945, na importância (lo Cr$
3.244,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no iate-
rêsse do município, estno comprovadas pela docuineiitaçao apresen-
tada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de maio (le 1948.

Mii;rox SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.710, DE 13 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Carlos Chagas

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buiçoes legais e nos têrnios do que determina o art. 5 • 1 do decreto-
lei a. 2.133, de 5 (le julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal (le Carlos Chagas, realizada
em sua gestão, durante o período de 1. (lo maio a 30 de novembro
de 1946, na importância de Cr 22.422,00, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse (10 fliUfliCi1)iO, estão compro-
vadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de maio de 1948.

MILTON So.REs CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.711, DE 13 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a d('SJ)esaS a regularizar da Prefeitura
Municipal de Curvelo

- O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5.' do decreto-
lei n. 2.135, de 5 de julho (le 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Curvelo, realizadas em
sua gestão, durante o período (le 1.0 de julho de 1943 a 30 de se-
tembro de 1947, na importância de Cr 212.719,20, por se haver ve-
rificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão.
comprovadas pela documentação apresentada..

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N. 2.712, DE 13 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizai da Prefeitura
Municipal de Monsa mito

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5.' do decreto-
lei n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovai' as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Monsanto, realizadas em
sua gestão, durante o período de 18 de abril a 13 de outubro de
1947, na importância de Cr$ 9.500,00, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do município estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECReTO N. 2.713, DE 13 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Pirapelinga

O Governador tio Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5. Q do decreto-
lei n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Pirapetinga, realizadas
em sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância de Cr$
1.797,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no inte-
rêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.714, DE 13 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Poços de Caldas

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (lo suas atri-
buições legais e nos têrmnos do que determina o art. 5.° (lo decreto-
lei n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Poços (te Caldas, realizadas
em sua gestão, durante o mês de dezembro (te 1945, na importância
de Cr$ 4.231,50, por se haver verificado que tais despesas, feitas
no interêsse do município, estão comprovadas pela documentação
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de maio de 1948.
Mn.'roN SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo



DECRETO N.° 2.719, DE 18 DE MAIO DE 1948

Aprova COIlt(IS relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Fru tal..

O Governador do Estado (le Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5. 1 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de Imilho de 1947, resolve aprovar as contas do então
Prefeito Municipal de Frutal, realizadas em sua gestão, durante o
período de 15 de julho a 12 de novembro (lê 1946, na importância de-
CrS 26.640,70, por se haver verificado que tais despesas feitas no in-
terêsse (lo município estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 (te maio (te 1948.
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DECRETO N.° 2.718, DE 18 DE MAIO DE 1945

Aprova contas relativas (1 despesas a regulari zar da
Prefeitura Municipal de Bicas.

O Governador do Estado (te Minas Gerais, 110 USO (le suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei:
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal (te Bicas, realizadas em sua ges-
tão, durante o período (te 18 de agôsto (te 1939 a 31 de maio de 1941,
na importância de Cr$ 7.154,30, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela do--
cumentução apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 (te maio de 1948.

IIM11.ToN So.rus CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N. 2.715, DE 13 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Santa Luzia

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrinos do que determina o art. 5.° do decreto-
lei n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Santa Luzia, realizadas em
sua gestão, durante o período de 7 de janeiro a 17 de abril de 1947,
na importância de Cr$ 56.053,70, por se. haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo	 -

DECRETO N.° 2.716, DE 13 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativos a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal (te Santa Rita de Jacutinga

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrinos do que determina o artigo 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovai' as contas apresen-
tadas pelo então prefeito municipal de Santa Rita de Jacutinga, rea-
lizadas em sua gestão, durante o período de 1.0 de outubro a 31 de
dezembro de 1946, na importância de Cr$ 29.735,30, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de maio de 1948. 1MIr.'roN SOARES._ CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.717, DE 14 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Rui) irn

MILTON SoHEs CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.720, DE 18 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal (te Ilaguara.

E

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrnios (10 que determina o artigo 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então prefeito municipal de Rubini, realizadas em sua
gestão, durante os exercícios de 1944, 1945 e 1946, na importância de
Cr 59.390,60, por se haver verificado que tais despesas, feitas no
interêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de maio. de. 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo	 L1J.)	1fl/0 faro:;

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui- -
ções legais e nos têrmnos do que determina o artigo 5.° do decreto-lei-
n.' 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresenta
das pelo então Prefeito Municipal (te Itaguara, realizadas em sua ges--
tão, durante o período (te 20 de agôsto a 30 de novembro (te 1945, na:
importância (te Cr 18.028,00, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interês,se (10 município, estão comprovadas pela do
cunientação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 (te maio de 1948.

1
	

Pedro Aleixo
MILTON SOARES CAMPOS
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DECRETO N.° 2.721, I)E 18 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Ilaguaru.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos (lo que determina o art. 5•0 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 (le julho de 1947, resolve aprovar as contas aprescn-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Itaguara, realizadas em sua
gestão, durante o período (te 20 de setembro a 30 de novembro de
1947, na importância de Cr 15.911,50, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.722, DE 18 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Paraisópolis

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos termos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Paraisópolis, reàlizadas em
sua gestão, durante o período de 31 de dezembro de 1946 a 14 de abril
de 1947, na importância de Cr 107.868,80, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprova-
das pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.723, DE 18 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Pira petinga

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5,0 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Pirapetinga, realizadas em
sua gestão, durante o período de 16 de abril a 30 de outubro de 1947,
na importância de Cr$ 8.250,20, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N." 2.724, DE 18 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de São João del-Rei

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrnios do que determina o art. 5.° (10 decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovai- as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de São João de-Rei, realizadas
em sua gestão, durante o período de 4 de janeiro de 1938 a 30 de
dezembro de 1946, na importância de Cr$ 168.838,50, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interês$e do município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.725, DE 18 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas , atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 50 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de São Pedro dos Ferros, realiza-
das em sua gestão, durante o período de 10 de maio a 30 de agôsto
de 1947, na importância (te Cr$ 38.849,00, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprova-
das pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2726, DE 18 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrrnos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de São Sebastião do Paraiso, rea-
lizadas em sua gestão, durante o período de 30 de novembro de 1937
a 29 de março (le 1939, ria importância de Cr$ 18.035,80, por se ha-
ver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município,
estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.727, DE 18 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Sele Lagoas

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos (lo que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Sete Lagoas, realizadas em
sua gestão, durante o período de 12 de novembro de 1945 a 1 de fe-
vereiro de 1946, na importância (te Cr$ 17.047,00, por se haver veri-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estao com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.728, DE 18 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135 de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pe?o então Prefeito Municipal de Sete Lagoas, realizadas em
sua gestão, durante o período (te 5 de fevereiro a 29 de setembro de
1946, na importância de Cr$ 411 .052,30, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse (lo município, estão comprovadas.
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 (te maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.729, DE 18 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas (1 despesas a regularizar (1(1
Prefeitura Municipal de Sele Lagoas

O Governador (lo Estado (te Minas Gerais, no uso de suas ati-ibui--
ções legais e nos têrmos (lo que (leternhina o ai-I. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Sete Lagoas, realizadas em.
sua gestão, durante o período de 29 de setembro a 2 de outubro de-
1946, na importância (te Cr$ 372,60, por se haver verificado que tais.
despesas, feitas no interêsse cio município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de maio de 1918.

MILTON Soi1E8 CAMPOS.
Pedro Aleixo

-

1
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-

ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5." do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Sete Lagoas, realizadas em
sua gestão, durante o período de 3 de outubro a 30 de dezembro de
1946, na importância de Cr$ 6.021,70, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do município, estão. comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.731, DE 24 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Betim.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5,0 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Betim, realizadas em sua.
gestão, durante os períodos de 30 de dezembro de 1938, a 16 de no-
vembro de 1945 e de 13 de fevereiro a 20 de setembro de 1946, na im-
poitancla total (te Cr$ 181 .603,40, por se haver verificado que tai,
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela.
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.732, DE 24 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Gordisburgo.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Cordisburgo, realizadas em
sua gestão, durante o período de 21 de janeiro a 15 de abril de 1947,
na importância de Cr$ 387,30, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela do-
cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de maio de 1948-
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

1-
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DECRETO N.° 2.733, DE 24 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Frutal

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.o do decreto-lei
n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Frutal, realizadas em sua ges-
tão, durante o período de setembro a dezembro de 1946, na impor-
tância de Cr$ 55.818,60, por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela documen-
tação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.734, DE 24 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Nova Lima.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Nova Lima, realizadas em sua
gestão, durante o período de novembro de 1945 a janeiro de 1946,
na importância de Cr$ 5.555,60, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de maio de 1948.

MILTON SoAlies CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.736, DE 24 DE MAIO DE 1948

tpiova contas relativas a despesas u regularizar da
Prefeitura Municipal de Ouro Fino

O Governador do Estado de Minas Gerais, no liso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Ouro Fino, realizadas em sua
gestão, durante o período de 16 de abril a 23 de novembro de 1947, na
imoprtância de Cr$ 74.081,50, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.737, DE 24 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Pequi.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Pequi, realizadas em suasua ges-
tão, durante o exercício de 1946, na importância de Cr 902,60, por
se haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do muni-
cípio, estão comprovados pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de maio (le 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.738, DE 24 DE MAIO DE 1948

1

DECRETO N.° 2.735, DE 24 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Nova Lima.

O Governardor do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
•ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5. 0 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Nova Lima, realizadas em sua
gestão, durante o período de 7 de fevereiro a 31 de março de 1946,
na importância de Cr$ 5.693,70, por haver verificado que tais
despesas feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Três Pontas.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Três Pontas, realizadas em
sua gestão, durante o período de 10 de abril de 1945 a 20 de dezem-
bro de 1946, na importância de Cr$ 174.137,60, por se haver veri-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

1
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rp	DECRETO N. 9 2.739, DE 26 DE MAIO DE 1948

Declara de utilidade pública, para serem desapropriados, os terrenos
e benfeitorias da Fazenda Santa Rita, situada nos municípios de Sete

Lagoas e Malozinhos, para a instalação das Estações Centrais de
Experimentação Vegetal e Animal

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe confere o art. 6.° do decreto-lei federal n. 3.365, de 21
1e julho de 1941,

Decreta:
Art. 1.0 - São declarados de utilidade pública, afim de serem

desapropriados e adquiridos em juízo ou fora dêle, os terrenos neces-
sários à instalação das Estações Centrais de Experimentação Vegetal
e Animal, e as benfeitorias nêles existentes, com a área de 6.044.000
metros quadrados, situados nos municípios de Sete Lagoas e Matozi-
nhos, pertencentes aos srs. dr. José Luiz Alvares da Silva (1.393.200
1112), herdeiros do dr. Frederico A. Alvares da Silva (4.340.800 m2)
e Aires Daile Mascarenhas (310.000 m2) ou a quem de direito.

Art. 2.° - Os terrenos e benfeitorias mencionados no artigo an-
terior estão compreendidos dentro da seguinte linha perimétrica: co-
meça num marco de aroeira, junto da estrada (estaca n. 107 a); se-
gue por cêrca de arame até o córrego Jequitibá-Assu, por êste acima
até encontrar a cêrca de arame (estaca 116 c) e, à esquerda, por esta
cêrca até a ponte (estaca n. 118), confrontando com José de Abreu;
segue por cêrca de arame até o córrego da Caieira (estaca n. 126 a),
e por êste abaixo até uma cêrca de arame (estaca 133 a) e à esquerda
segue por cêrca de arame até o rêgo, confrontando com João Duarte;
segue por cêrca de arame até o córrego Jequitibá-Mirim, e por êste
acima até a barra com um lacrimal, e por êste acima até encontrar
uma cêrca de arame da rodovia Belo Horizonte-Sete Lagoas, confron-
tando com Aniceto Barbosa; à direita, em pequena extensão, confron-
tando com Alonso Marques, segue pela cêrca da rodovia até encon-
trar o rêgo; à direita, com a mesma confrontação, segue pelo rêgo até
encontrar a cêrca de arame (estaca n. 18 a) e, à esquerda, por
esta cêrca até a estaca n. 19, continuando à direita por esta cêrca,
marginando a estrada da fazenda "Pontinha", até às proximidades da
estaca n. 29, confrontando com a fazenda "Pontinha", de proprieda-
de do Estado, continua por cêrca até a cabeceira do lacrimal, estaca
n. 46, e por êste até o córrego do "Matadouro", seguindo pelo cór-
rego abaixo até encontrar unia cêrca de arame (estaca n. 97 a); à
direita, confrontando com José de Abreu, segue por cêrca de arame
até o marco de aroeira (estaca n. 107 a), ponto de partida.

Art. 3.° -- E' declarada a urgência da desapropriação.
Art. 4•0	Revogam-se as disposições em contrário, entrando

este decreto em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 26 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannelli

DECRETO N.° 2.740, DE 26 DE MAIO DE 1948

Localiza lia Fazenda-Escola de Florestal mima Escola Média de Agri-
cultura e contém outras disposições

Art. 1.0 -- Fica localizada na Fazenda-Escola de Florestal, muni-
cípio de Pará de Minas, uma das Escolas Médias de Agricultura cria-

Ias pelo art. 1.', n. 1, do decreto-lei n. 2.153, de 12 de julho de
1947.

Art. 2.° -- O Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e
Trabalho fica autorizado a tomar as providências necessárias a ins-
talação e regulamentação da referida Escola, bem como a contratar
o pessoal que fôr necessário ao seu funcionamento.

Art. 3.° - As despesas para a execução do presente decreto cor-
rerão por conta dos créditos especiais abertos pelo decreto 11. 2.468,
1e 29 de agôsto de 1947, e pela lei n. 142, de 29 de dezembro do mes-
mo ano.

Art. 40 -- A Fazenda-Escola de Florestal passa a denominar-se
Escola Média de Agricultura de Florestal.

Art. 5.° - Êste decreto entrará em vigor na data de sua publi-
.cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannelti
José de Magalhães Pinto

DECRETO N.° 2.741, DE 28 DE MAIO DE 1948

Aprova as emitas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Alvinópolis

O Governador do Estado de Minas Gerais, 110 uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 50 do decreto-
lei n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Alvinópolis, realizadas em
sua gestão, durante o período de 3 de abril de 1941 a 31 de dezembro
de 1945, na importância de Cr$ 28.477,90, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.742, DE 28 DE MAIO DE 1948

Aprova as contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Alvinópolis

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5. 1 do decreto-
lei- n.° 2135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Alvinópolis, realizadas em
Sua gestão, durante o período de 26 de novembro de 1945 a 27 de
maio de 1947, na importância de Cr$ 2.745,00, por se haver verificado

que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprova-
das pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de maio de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

ii
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MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.744, DE 28 DE MAIO DE 1948

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. Q 2.747, DE 2 DE JUNHO DE 19481

688

DECRETO N.° 2.743, DE 28 DE MAIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Ouro Fino

689 -

DECRETO N.° 2.746, DE 2 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Ilabira

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o artigo 5.° do decre-
to-lei n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Ouro Fino, realizadas em
sua gestão, durante os meses de setembro a dezembro de 1945, na im-
portância de Cr$ 77.150,00, por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse do município, então comprovadas pela documen-
tação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de maio de 1948.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos (10 que determina o art. 5.' do Decre-
to-lei ii. Q 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Itabira, realizadas em
sua gestão, durante o período de 2 de abril a 2 de junho de 1943,
na importância de Cr$ 1.400,00, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de junho de 1948.

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Santa Bárbara

O, Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
a.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresenta-
das pelo então Prefeito Municipal de Santa Bárbara, realizadas em sua
gestão durante o período de 7 de janeiro a 26 de março de 1947, na
importância de Cr$ 2.547,20, por se haver verificado que tais despe-
sas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela doeu-
mentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de maio de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.745, DE 2 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura Mu
nicipal de Bom Sucesso

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5. Q do Decre-
to-lei ri. , 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Bom Sucesso, reali-
zadas em sua gestão, durante o período de 1.0 de junho de 1947 a
26 de janeiro de 1948, na importância de Cr$ 23.863,30, por sc,
haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do inunicípio
estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de junho de 1948.

MILTON So.uus CAMPOS
Pedro Aleixo

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Perdões

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos lêrmos do que determina o art. 5•Q do Decre-
to-lei n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Perdões, realizadas
em sua gestão, durante o período de 13 de novembro de 1937 a 30
de dezembro de 1946, na importância dc Cr$ 73.206,00, por se
haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município,
estilo comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.748, DE 2 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativos a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Perdões

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5•Q do Decre-
to-lei ri.' 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Perdões, realizadas
em sua gestão, durante o período de 30 de dezembro de 1946 a 26
de maio de 1947, na importância de Cr$ 41.913,80 por se haver ve-
rificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

j
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DECRETO N. 9 2.749, DE 2 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal (te Perdões

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5•Q do Decre-
to-lei n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Perdões, realizadas
em sua gestão, durante o período de 3 de junho de 1947 a 23 de
novembro do mesmo ano, na importância de Cr$ 75.060,00, por se
haver verificado que tais despesas, feitas no interêssc do mtinicípk,
estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.750, DE 2 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativos a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Sacramento

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrinos do que detem-mina o art. 5 •9 do Decre-
to-lei n.9 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal (te Sacramento, realiza-
das em sua gestão, durante o período de 5 de abril a 23 (le no-
vembro de 1947, na importância de Cr$ 67.639,80, por se havei- ve-
rificado que tais despesas, feitas no interêsse do inunicipio, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

r
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DECRETO N.' 2.752, DE 3 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Novo Lima

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrinos do que determina o art. 5. do Deere-
to-lei n. 2.135, de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Nova Lima, realiza-
das em sua gestão, durante o período de 1.0 (te janeiro a 29 de abril
de 1947, na importância de Cr$ 17.287,90, por se haver verificada
que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão compro-
vadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3 de junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.753, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Aimorés

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 59 do Decre-
to-lei n.° 2.135, de 5 de julho (le 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal (te Aimorés, realizadas
em sua gestão, durante o período de 30 de dezembro de 1946 a 24
de março de 1947, na importância de Cr$ 9.866,80, por se haver ve-
rificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 9 2.751, DE 3 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Monte Azul

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5. 9 do Decre-
to-lei n. 9 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovai- as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Monte Azul, realiza
das em sua gestão, durante o exercício (te 1947, na importância de
Cr$ 25.627,50, por se haver verificado que tais despesas, feitas no
interêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3 de junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo	 --

DECRETO N. o 2.754, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizai da Prefeitura
Municipal de Alpinópolis

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5. v do Decre-
to-lei n.0 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
,apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Alpinópolis, realiza-
das em sua gestão, durante os períodos de 13 de maio a 30 de de-
zembro de 1946 e de 7 de abril a 13 de outubro de 1947, na im-
portância de Cr$ 26.004,80, por se haver verificado que tais despe-
sas, feitas no interêsse (lo município, estão comprovadas pela docu-
mentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de junho de 1948.
MILTON SoAsms CAMPOS
Pedro Aleixo

L	 -
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DECRETO N.9 2. 755, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de António Dias

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do Decre-
to-lei n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Antônio Dias, reali-
zadas em sua gestão, durante o período de dezembro de 1942 a de-
zembro de 1946, na importância de Cr$ 43.474,60, por se haver ve-
rificado que tais despesas feitas no interêsse do município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.Q 2.756, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Antônio Dias

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5. 9 do Decre-
to-lei o.° 2.135, de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Antônio Dias, reali-
zadas cm sua gestão, durante o período de 15 de janeiro a 31 de
março de 1947, na importância de Cr$ 2.015,90, por se haver ve-
rificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio (ia Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.758, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Bambui

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 50 do Decre-
to-lei a.9 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Bambui, realizadas
em sua gestão, durante o período de 31 de maio a 13 de outubro
de 1947, na importância de Cr$ 88.967,50, por se haver verificado
que. tais despesas, feitas no interêsse do município, estão compro-
vadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 11 2.759, 1)E 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Brwnadinlio

O Governador mio Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 59 do Decre-
to-lei 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal (le Brumadinho, reali-
zadas em sua gestão, durante o período de 1.° de setembro a 31 de
dezembro de 1946, na importância de Cr$ 24.789,70, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.757, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Antônio Dias

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 59 do Decre-
to-lei n. 9 2.135, dc 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadaspelo então Prefeito Municipal de Antônio Dias, reali-
zadas em sua gestão, durante o período de 27 de março a 31 de
dezembro de 1947, na importância de Cr$ 28.315,20, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão--
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

r

DECRETO N.° 2.760, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Campos Gerais

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5Q do Decre-
to-lei n.9 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Campos Gerais, rea-
lizadas em sua gestão, durante o período de 6 de abril a 17 de de-
zembro de 1947, na importância de Cr$ 124.440,30, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de junho dc 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo 1
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DECRETO N.° 2.764, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Rio Espera

Governador do Estado de 	Gerais	 ri
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-

buições legais e nos têrmos do que determina o art. 50 do Decre--
to-lei n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Carandaí, realizadas-
em sua gestão, durante o período de 5 de junho a 15 de novembro
de 1945, na importância de Cr 55.550,40, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão compro--
vadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de junho de 1948—
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N. 2.761, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relalivas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Carandaí

- -	 LLL L4U3 a IUUI
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5•0 do decreto-lei u.
2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresentadas;
pelo então Prefeito Municipal de Rio Espera, realizadas em sua ges-
tão, durante o período de 30 de dezembro de 1946 a 22 de outubro de
i947 na importância de Cr 37.815,10, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no intei-êsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 9 de junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.°'2.765, DE 9 DE JUNHO DE 1948
DECRETO N. 2.762, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Frutal

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5•0 do Decre-
to-lei 11.0 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Frutal, realizadas em
sua gestão, durante o período de 31 de janeiro a 19 de abril de
1947, lia importância de Cri 34.950,60, por se haver verificado que

dotais despesas feitas no interêsse o município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 9 (te junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.763, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Paraisópolis

O Governador do Estado de Minas Gerais, no USO de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5•9 do Decre-
to-lei mi.0 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Paraisópolis, realiza-
(Ias em sua gestão, durante o período de 16 de março a 30 de de- -
zembro de 1946, na importância de Cr$ 232.784,60, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em BeloBelo Horizonte, 9 de junho de 1948.
Mii.roN SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo	 -

1

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Santa Catarina

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos (10 que determina o art. 5.° do decreto-
lei n. 0 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Santa Catarina, realizadas em
sua gestão, durante o exercício de 1946, na importância de Cr$
23.609,50, por se haver verificado que tais despesas, feitas no iate-
rêsse do município, estão comprovadas pela documentação apresen- -
tada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de junho de 1948.
MILTON $o,tnas CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.766, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas ( 1 regularizar da Prefeitura
Municipal de São Sebastião do Paraíso

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmnos do que determina o art. 5." do decreto
lei n.9 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de São Sebastião do Paraíso,.
realizadas em sua gestão, dum-ante os períodos (te 29 de março de 1939
a 19 (te novembro de 1945 e de 6 de fevereiro a 30 de dezembro de
1946, na importância de Cr$ 38.818,20, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas.
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte,. 9 de junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

1
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DECRETO N. 2.767, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Sérro.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribu
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5•0 do decreto-!
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apr'e
tadas pelo então Prefeito Municipal de Sêrro, realizadas em sua g
tão, durante o período de 27 de setembro a 31 de dezembro de 194
na importância de Cr$ 5.319,00, por se haver veriNcado que tais d
pesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela d
cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de junho de 1948

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.768, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Tiros

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atrib
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 50 do decreto-
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apns
tadas pelo então Prefeito Municipal de Tiros, realizadas em sua g
tão, durante o período de 19 de junho de 1943 a 28 de junho de 19w,
na importância de Cr$ 60.204,60, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

?alácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.769, DE 9 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Tiros

O Governador rio Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5. 1 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Tiros, realizadas em sua ges-
tão, durante o período de 9 de fevereiro a 19 de julho de 1943, na
importância de Cr$ 2.267,80, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela do-
cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.770, DE 11 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Além Paraíba.

O Governador cio Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
s legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
2.135, de 5 de jlilbo de 1947, resolve aprovar as contas apresen-

as pelo então Prefeito Municipal de Além Paraíba, realizadas em
gestão, durante o período de julho de 1941 a outubro de 1945,

importância total de Cr$ 15.441 60 por se haver verificado que
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pe-

riocumnentação apresentada.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMpos
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.771, DE 11 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativos a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Além Paraíba.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
s legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
as pelo então Prefeito Municipal de Além Paraíba, realizadas em

sua gestão, durante o período de 1.0 de abril a 31 de dezembro de 1947,
na importância de Cri 25.211,20, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse cio município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.772, DE 11 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefei tura Municipal de António ])Ias.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos lêrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as cofias apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Antônio Dias, realizadas em
sua gestão, durante o período de 1.0 de abril a 31 de dezembro de
1947, na importância de Cr$ 26.003,60, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse cio Município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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1MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleiro

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.773, DE 11 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Dores de Campos
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DECRETO N.° 2.776, DE 11 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Uberlândia,

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrinos do que determina o art. 5.° do decreto-lei,
ri.0 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Dores de Campos, realizadas em
sua gestão, durante o período de 9 de abril de 1945 a 30 de dezem-
bro de 1946, na importância total de Cr$ 9.965,00, por se havei' veri-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão com--
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.774, DE 11 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas (1 regularizar da
Prefeitura Municipal de fluiu/aba.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.' 1 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 (te julho de 1947, resolve ap1'ovr as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Ituiutaba, realizadas em suasua
gestão, durante o período (te 2 de janeiro a 11 de abril de 1947, na
importância total de Cr$ 13.902,50, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de junho (1v 1948.

MILTON So.taEs Cii'os
Pedro Aleixo

DECRETO N. 2.775, DE 11 DE JUNHO DE 1948

Aprova ('oRlas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Rio Espera.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Rio Espera, realizadas em
sua gestão, durante o período de 24 de novembro (te 1945 a 16 (te se-
tembro de 1946, na importância total de Cr$ 19.528,00, por se haver-
verificado que tais despesas, feitas no interêsse (lo município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de junho (le 1948.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5,0 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Uberlândia, realizadas em
sua gestão, durante o período de 20 de novembro a 31 de dezembro de
1945, na importância total de Cr$ 121 .460,60, por se haver verifica-
do que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 (te junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.777, DE 15 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Formiga

O Governador do Estado de Minas Gerais, no liso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então,
Prefeito Municipal de Formiga, relativas a despesas a regularizar.
realizadas cru sua gestão, durante o período de 15 de abril a 30 de
dezembro de 1946, na importância total de Cr$ 96.894,40, por se ha-
ver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do Município,.
estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2778, DE 15 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Sabinópolis

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5,0 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen -tadas pelo então Prefeito Municipal de Sabinópolis, realizadas em
sua gestão, durante o período de 13 (te agôsto de 1945 a 14 de setem-
bro de 1946, na importância de Cr$ 17.464,00, por se haver verifi-
cado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de junho de 1948.
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DECRETO N.° 2.779, DE 28 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Aiuruoca.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Aiuruoca, realizadas em sua
gestão, durante o período de 3 a 12 de dezembro de 1946, na impor-
lância de Cr$ 2.985,30, por se haver verificado que tais despesas,
feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela documen-
tação apresentada.

Palacio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefe itura Miiii icipai de Francisco Soles

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5. 1 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, revolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Francisco Sales, iealizadaa em
sua gestão, durante o período (te 17 de novembro de 194a a 14 de fe-
vereiro de 1946, na importância de Cr 974,0J, por se haver verifica-
do que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comoro-
vadas pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 28 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.' 2.782, DE 28 DE JUNHO DE 191S

1)ECHETO X.° 2.783, DE 28 DE JUNHO DEI 1948

DECRETO N.° 2.780, DE 28 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Bocaiúva

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas aprcsen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Bocaiúva, realizadas em sua
gestão, durante o período de 13 de abril a 31 de dezembro de 1947,

a importância de Cr$ 22.341,00, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefe itura Municipal (le Itobira

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5. 1 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, revolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal (le Itabira, realizadas em sua
gestão, durante o período de 17 (le julho de 194 a 31 dc julho de
1944, na importância de Cr$ 42.472,90, por se ha' er verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do niunieil)to, estão comprovadas
pela documentação aprsentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 28 de • unlio dc 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.784, I)E 28 DE JUNHO DE 1948

DECRETO N.° 2.781, DE 28 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Francisco Sales

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5. 1 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
ladas pelo então Prefeito Municipal de Francisco Sales, realizadas
em sua gestão, durante os períodos de 12 de julho de 1939 a 16 de no-
vembro de 1945 e 19 de fevereiro de 1946 a 30 de dezembro de 1946,
na importância total de Cr$ 10.735,00, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade. Belo Horizonte, 28 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Itab ira

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos (lo que determina o art. 5. 1 do decreto-lei
n .e 2.135, de 5 de julho de 1947, revolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Itabira, realizadas em sua
gestão, durante o período de 8 de fevereiro a 27 de junho de 1947, na
importância de Cr$ 6.012,70, por se haver verificado que tais despe-
sas, feitas no interêsse do município estão comprovadas pela do-
cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de junho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

F



) DE UNIFORMES PARA USO DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TÍTULO 1
Composição dos uniformes

CAPÍTULO 1
Primeiro uniforme

Em estudo
Segundo uniforme

Túnica de gabardine azeitona. Calça de gabardine azeitona-
escura. Boné com copa mescla azul. Camisa branca com colari-
nho de pontas viradas. Gravata preta. Sapatos de verniz prêto.
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DECRETO N.° 2.785, DE 28 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Ituiutcba

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5•0 do decreto-lei
n.0 2.135, de 5 de julho de 1947, revolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Ituiutaba, realizadas em sua
gestão, durante o período de 21 de abril a 31 de dezembro de 1947,
na importância de Cr$ 8.531,00, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão compiovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de ~lio dc 1948.
MILTON' SOARES CAMPOS
Pedro 4leixo

DECRETO N.° 2.786, DE 28 DE JUNHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefe i tura Municipal de Pira pora

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrinos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, revolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Pirapora, realizadas em suasua
gestão, durante os períodos de 10 de novembro a 31 de dezembro de
1937 e de 28 de março a 26 de maio de 1941, na importância de Cr$
14.947,40, Por se haver verificado que tais despisas, feitas no inte-
rêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de ;unho de 1948.
MILTON Sonis CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.788, DE 28 DE JUNHO DE 1916

Aprova contas relativas (1 despesas o regularizar da
Prefeitura Municipal de São Fr'izcisco

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5,0 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, revolve aprovar as contas apresen-
ladas pelo então Prefeito Municipal de São Francisco, iealizadas eii
sua gestão, durante o período de 14 de junho de 145 a 31 de dezein•
i)ro de 1946, na importância de Cr 72 .064,00, po se haver verifica-
do que tais despesas, feitas no interêsse (lo munidpio, estão conpro-
vadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de junho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.789, DE j,Q DE , JULHO DE 1948

Aprova o plano de uniformes para uso dos oficiais e praças
da Polícia Militar

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buições.

DECRETA:
Art. 1.0 - Fica aprovado o plano de uniformes que acompanha

o presente decreto, para uso dos oficiais e praças da Polícia Militar.
Art. 2. - O Comandante Geral da Polícia Militar baixará as

instruções necessárias ao estabelecimento dos prazos de tolerância
para uso dos atuais uniformes.

Art. 39 - Nenhuma sociedade, corporação ou estabelecimento
.de ensino estadual poderá usar uniformes, distintivos e insígnias
semelhantes aos que constam dêste decreto.

Art. 4 9	Revogam-se as disposições em contrário, entrando o
presente decreto em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1.0 de julho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.787, DE 28 DE JUNFIO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Pirapora

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, revolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Pirapora, realizadas em sua
gestão, durante o período de 28 de janeiro a 7 de abril de 1947, na
Importância de Cr$ 423,10, por se haver verificado que tais despesas.
feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela documenta-
ção apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de junho (te 1948.

.4
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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Meias pretas. Luvas de pelica branca. Cinto de gorgurao zeito-
tona-escuro. Alamares dourados. Fiador dourado.

Terceiro uniforme

Túnica de brim de linho branco. Calça de brim de linho
branco. Boné com copa mescla azul. Camisa branca com cola-
rinho de pontas viradas. Gravata preta. Sapatos de verniz prêto.
Meias pretas. Luvas de pelica branca. Cinto de gorgurão azeito-
na-escuro. Alamares dourados. Fiador dourado.

Quarto uniforme

Túnica de gabardine azeitona. Calça de gabardine azeitona-
escura. Boné com copa mescla azul. Camisa cáqui. Gravata
azul. Sapatos de verniz prêto. Meias pretas. Luvas de pelica
marron. Cinto de gorgurão azeitona-escura. Alainares de cordão,
de sêda cáqui. Fiador prêto.	 /VI

Quinto uniforme

Túnica de brim de linho branco. Calça de brim de linho
branco. Boné com copa mescla azul. Camisa branca com colari-
nho duplo. Gravata azul. Sapatos de verniz prêto. Meias pre-
tas. Luvas de pelica marron. Cinto de gorgurão azeitona-escura.
Mamares de cordão de sêda cáqui. Fiador prêto.

Sexto uniforme

Túnica de brim de linho branco. Calça de gabardine azeito-
na-escura. Boné com copa mescla azul. Camisa branca com cola-
rinho duplo. Gravata azul. Sapatos de verniz prêto. Meias pre-
tas. Luvas de pelica marron. Cinto de gorgurão azeitona-escura.
Alamares de cordão de sêda cáqui. Fiador prêto.

Sétimo uniforme
(Facultativo)

Túnica de linho pardo. Calça de linho pardo. Boné com
copa mescla azul. Camisa cáqui. Gravata azul. Sapatos de ver-
niz prêto. Meias pretas. Luvas de pelica rnarron. Alamares de
cordão de sêda cáqui.

Oitavo uniforme

Túnica de gabardine parda. Calça de gabardine parda. Boné
com copa mescla azul. Camisa cáqui. Gravata azul. Sapatos
prêtos. Meias pretas. Luvas de pelica marrou. Alamares de cor-
dão de sêda cáqui. Fiador prêto.

Nono uniforme
Tipo A - Túnica .de brim cáqui. Calça de gabardine parda.

Boné com copa mescla azul. Sapatos prêtos ou borzeguins prêtos,.
lisos. Meias pretas. Luvas de pelica marrou. Cinto de lona cá-
qui. Fiador prêto.

1

Tipo B Túnica de brim cáqui. Calça de brim cáqui-azeito-
nado. Capacete de cortiça. Botas tipo comando. Luvas de pe-
lica marrou. Cinto de lona cáqui. Fiador prêto. Calção de brim
cáqui-azeitonado, botas ou canos de bota, para os oficiais de arma
montada.

Décimo uniforme

Plusão de brim cáqui. Calça de brim cáqui-azeitonadd. Capa-
cete de cortiça, de lona ou gôri-o sem pala. Borzeguins prêtos, lisos.
Luvas de pelica marron. Cinto de lona cáqui. Bota tipo coman-
do. Calção de brim cáqui-azeitonado, botas ou canos de bota.

CAPITULO II

Subtenentes e Sargentos
Quarto uniforme

Túnica de gabardine azeitona. Calça de gabardine azeitona-es-
curo. Boné com copa mescla azul. Camisa cáqui. Gravata azul.
Sapatos prêtos. Meias pretas. Luvas marron. Cinto de gorgurão
azeitona-escuro.

Quinto uniforme

Túnica de brim de linho branco. Calça (te brim de linho bran-
co. Boné com copa mescla azul. Camisa branca com colarinho
duplo. Gravata azul. Sapatos pretos. Meias pretas. Luvas inarron.
Cinto de gorgurão azeitona-escura.

Sexto iiiiifonne

Túnica de brim de linho branco. Calça de gabardine azeitona-
escura. Boné com copa mescla azul. Camisa branca com o cola-
rinho duplo. Gravata azul. Sapatos prêtos. Meias pretas. Lu-
'as niarron. Cinto de gol-gurão azeitona-escura.

Sétimo uniforme
(Facultativo)

Túnica de linho pardo. Calça de linho pardo. Boné com copa
mescla azul. Camisa cáqui. Gravata azul. Sapatos prêtos. Meias
pretas. Luvas marron.

Oitavo uniforme
(Facultativo)

Túnica de cabardine parda. Calça de gabardine pai-da. Boné
com copa mescla azul. Camisa cáqui. Gravata azul. Sapatos pretos.
Meias pretas. Luvas marrou.

Nono uniforme
Tipo A - Túnica de brim cáqui. Calça de brim cáqui-azeito-

nado. Boné com copa mescla azul. Borzeguins prêtos, lisos. Cinto
de verniz prêto.
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Tipo B - Túnica de brim cáqui. Calça de brim cáqui-azeito-

nado. Capacete de cortiça. Borzeguins prêtos, lisos. Polainas de
-couro prêto. Cinto do equipamento.

Décimo uniforme

Blusão (le brim cáqui. Calça de brim cáqui-azeitonado. Capa-
,.ceie de cortiça, de lona ou gôrro sem pala. Borzeguins prêtos, lisos.
Polainas de couro prêto. Cinto do equipamento.

CAPITULO III

Cabos e Soldados

Quarto uniforme

(Facultativo)

Túnica de gabardine azeitona. Calça de gabardine azeitona.
Boné com copa mescla azul. Cinto de gorgurão azeitona-escuro. Bor-
zeguins ou sapatos prêtos, lisos.

Quinto uniforme

(Facultativo)

Túnica de brim branco. Calça de brim branco. Boné com copa
mescla azul. Cinto de gorgurão azeitona-escura. Borzeguins ou sapa-
tos prêtos, lisos.

Sexto uniforme

(Facultativo)

Túnica de brim branco. Calça de gabardine azeitona. Boné
-com copa mescla azul. Cinto de gorgurão azeitona-escura. Borze-
guins ou sapatos prêtos, lisos.

Nono uniforme

Tipo A - Túnica de brim cáqui. Calça de brim cáqui-azeito-
nado. Boné com copa mescla azul. Borzeguins prêtos, lisos. Cinto
de verniz prêto.

Tipo B - Túnica de brim cáqui. Calça de brim cáqui-azeito-
nado. Capacete de cortiça. Borzeguins prêtos, lisos. Polainas de
couro prêto. Cinto do equipamento.

Tipo C Túnica de brim cáqui. Calça de gabardine azeito-
-na. Boné com copa mescla azul. Borzeguins prêtos, lisos. Cinto
de verniz prêto.

Décimo uniforme
(Facultativo)

Blusão de brim cáqui. Calça de brim cáqui-azeitonado. Capa-
cete de cortiça, de lona ou gôrro sem pala. Borzeguins prêtos, lisos.
Polainas de couro prêto. Cinto do equipamento.

707

CAPITULO IV	 -

Uniformes Especiais do Departamento de Instrução	-

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

Primeiro uniforme

Túnica de gabardine côr de chumbo. Calça de mongol azul-
'marinho. Boné com copa de mongol azul-marinho. Sapatos prêtos.
Meias lisas, de tecido prêto. Luvas brancas. Cinto de gorgurão
azul-marinho.

Segundo uniforme

Túnica de brim de linho branco. Calça de mongol azul-mari-
nho. Boné com copa de mongol azul-marinho. Sapatos prêtos.
Meias pretas. Luvas brancas. Cinto de gorgurão azul-marinho.

Terceiro uniforme

Tipo A - Túnica de brim cáqui. Calça de brim cáqui-azeito-
nado. Boné coni copa mescla azul. Borzeguins prêtos, lisos. Cinto
-de lona cáqui.

Tipo B - Túnica de brim cáqui. Calça de brim cáqui-azeito-
nado. Capacete de cortiça. Borzeguins prêtos, lisos. Polainas de
-couro prêto. Cinto do equipamento.

Quarto uniforme

Blusão de brim cáqui. Calça de brim cáqui-aze itonado. Cape>
ceie de cortiça, de lona ou gôrro sem pala. Borzeguins prêtos, li-
sos. Polainas de couro prêto. Cinto do equipamento.

TITULO II

Descrição das peças e usos dos uniformes

CAPITULO 1

-	 Oficiais

PRIMEIRA PARTE

Descrição das peças que compõem os uniformes dos oficiais:
a) Cobertura:

1 - Boné com copa mescla azul, sem arame, com 7 cm. de
altura na frente, formando com a cinta um ângulo de 155 graus
e baixa atrás. Pala de fibra preta, sem fôrro e sem debrum, reta

embutida no boné, formando um ângulo de 125 graus, com 6 cm.
de comprimento na frente, cobrindo um arco de 30 cm. Jugular
dourado de 12 m/m, de largura, prêso por botões de metal dourado,
trazendo ao centro o capacete da República.

2 - Capacete de cortiça igual ao em uso, com o emblema do
Estado em metal óxidado. t
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3 -- -- Gôrro sem pala de brim cáqui-azeitonado, sem distintivo
com insígnias bordadas a linha cinza do lado direito.

b) Distintivos do boné:
De forma elíptica, em bordadura azul carregada de 20 estr

Ias de prata representando a União Federal; no interior da elip-
se uma estrêla de ouro circunscrita por um aro do mesmo, ei
campo vermelho, simbolizando a estrêla e côr do campo, respeeti-.
vamente, o Estado e a Justiça. E' circundado por fôlhas e frutos.
de louro que se rematam na base do distintivo onde um listel azul,
se atravessa sôbre tudo, carregado de caracteres de prata compon-
do o nome (lo Estado. (Éste distintivo, de confecção em sêda, fios
de canotilhos de ouro e prata, pode ser também de metal lavrado,,
em imitação de bordado).

r) Tiinicas

1 - De gabardine azeitona, bolsos pequenos, retangulares,.
com machos (te 4 cm., medindo 12 cm. de altura por 11 cm. de-
largura na parte superior e 13 cm. na inferior, fechados com pes-
tanas retangulares de 5 cm. e por botões dourados de 12 m/m.
Bolsos grandes, retangulares, de foles e sem machos, medindo 24
cm. de altura por 20 cm. de largura na parte superior e 25 cm. na
inferior, fechados com pestanas retangulares de 8 cm. de altura
e por botões dourados de 12 m/m. Botões dourados de 20 m/m.,
em afinei-o de quatro, dispostos em fila da altura do cinto para.
cima. Costas de urna só costura, que terminará na cintura e aber-
ta daí para bjxo. Mangas com canhão do mesmo pano da túnica,
com 10 cai. de altura na frente e 15 cm. atrás. Ombreiras de mon-
gol azeitona-escuro, adaptadas no mesmo alinhamento da costura
das mangas, abotoadas por botões iguais aos dos bolsos; galões
dourados dispostos em ângulo, encimados pelo laço húngaro.

2 --- De brim de linho branco, com as mesmas caracteristic
da túnica de gabardine azeitona, porém com os bolsos sem machos.
e sem foles. Ombreiras: as mesmas da túnica de gabardine azeito-
na. Mangas lisas.

:1	De linho pardo, sem cinto, características semelhantes às
da túnica branca. Costas de uma só costura inteiriça. Ombrei -
ras: as mesmas da túnica de gabardine azeitona. Mangas lisas.

4 De gabardine parda, sem cinto, com as mesmas caracterís-
ticas da túnica de gabardine azeitona, com as seguintes modifica-
ções: costas de uma só costura inteiriça, botões de côco, bolsos
sem foles e com machos: ombreiras de gabardine parda adapta-
das no mesmo alinhamento da costura das mangas, abotoadas por
botões iguais aos dos bolsos; galões de soutache cinza, era angulo,
e laço húngaro.

5 -- De brim cáqui, fechada, gola virada, com 7 cm. de lar-
gura nas pontas e 3 cm. na parte interna (pé da gola). Bolsos
pequenos e grandes iguais aos anteriores, com pestanas e machos,
fechados por botões de côco de 12 m/m. Outros botões de 20'
mim. em número de sete, formando uma linha da altura da gola
ao cinto. Costas de uma só costura que termina na cintura e aber-
ta daí para baixo. Mangas com canhão de 10 cm. de altura na
frente e 15 cm. atrás. Ombreiras costuradas juntamente com as-
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nangas, abotoadas por botões iguais aos dos bolsos, galões de sou-
tache cinza, em ângulo, e laço húngaro. Gola, canhão das mangas

ombreiras, de brim cáqui azeitonado.
d) Distintivos das golas:

De forma elíptica, de campo esmaltado em azul mescla, com
.arma em relêvo, douradas e assim dispostas:

1 --- liif autoria: - dois fuzis com escudo no cruzamento, con-
tendo o número de unidade em prata.

2 --- Cavalaria: -- duas lanças com bandeirolas e um escudo
no cruzamento, contendo uma elipse cheia, em prata.

3 -- Serviços -- duas espadas de oficialato, com um escudo no
.cruzamento, contendo:

a) E. M.	uma esfera armilar.
b) S. S.	símbolo de origem.
e) D. 1. -- uma estrêla.
d) C. S. A.	Uma estrêla no interior de um aro

Os distintivos são usados nas golas, da seguinte maneira:
1 - - metálicos:	 6.1 e 70 uniformes;
II ---- bordados a fio de ouro e prata, sôbre fundo de gabardine

uzeitona e aplicados;: 2., e 4.° uniformes;
III ------bordados a linha cinza e azul, sôbre fundo de gabardine

,parda e aplicados: 8 .0 uniforme;
IV - bordados a linha cinza e azul, sôbre fundo de brim cáqui-

.uzeitona(lo e aplicados: 9•Q e 10 . 0 uniformes.
e) Calças:

Bainha simples. Friso costurado na calça de brim cáqui-azei-
lonado.

f) Calção:
De brim cáqui-azeitonaclo, igual ao em uso:

g) Calçado:
Sapatos:
1 ---- de verniz prêto, lisos, com biqueira;
2 ---- de couro prêto, lisos, com biqueira, para os 8.° e 9. 1 uni-

formes.
Borzeguins de couro l)rêto, lisos, com biqueira.
Botas tipo comando com características idênticas à usada pelo

Exército Nacional.
Botas ou canos de bota, de couro prêto, lustrosos, iguais ao

m uso.
h) Camisas:

Branca, de sêda ou tricoline de sêda lisa.
Cáqui, do tipo fornecido pelo Serviço de Intendência. Insíg-

nia do pôsto bordada na pestana do bôlso do lado direito, confor-
me o modêlo anexo, em cor cinza.

Blusão de brim cáqui, de campanha, igual ao em uso. Gola,
canhão das mangas e ombreiras, de brim cáqui-azeitonado.

i) Colarinhos:
De pontas viradas - de linho engomado.
Duplo - de linho engomado.
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.1) Gravatas:
Preta -- de sêda ou gorgurão de sêda preta, laço horizontal.
Azul - laço vertical.

k) Meias:
Pretas, lisas, de sêda ou algodão.

1) Luvas:
De pelica branca.
De Pelica marrom.

M) Alamares:
Dourado	igual ao em uso.
De cordão de sêda cáqui	igual ao em uso.

n) Espada:
A do uso regulamentar.

o) Fiador:
Dourado	igual ao em uso.
Prêto	de couro.

P) Esporas:
De metal branco.

(1) Galochas:
Pretas, do tipo comercial.

r) Cintos:
1 - Gorgurão de sêda azeitona-escuro, ramado, caracterjs- .ticas idênticas ao que está em uso, fivela e acessórios de metal;dourado.
2	De lona cáqui, fivela e acessórios de metal oxidado, com5 cms. de largura.
3 - Cinto para calça, de lona cáqui, fivela de metal amarelo,

com o distintivo da arma ou da especialidade.
s) Agasalhos:

1 - Capote de pano verde-oliva, igual ao em uso. Insígnias do
pôsto e distintivo da gola em côr vermelha.

2	Pelei-me - facultativo - de pano azul-marinho, gota do-
brada. Na frente uma presilha de metal branco. Distintivo da
arma encimando os galões paralelos, em metal branco, colocados naspontas das golas.

3 -- Capa de gabardine de côr cáqui, gola dobrada; botões
de couro (te côr cáqui, em número de oito, dispostos em duas or-
dens; mangas raglan; cinto do mesmo pano com fivela de metal
oxidado, bolsos laterais embutidos e oblíquos; galões de cadarço
garance, dispostos eia retangulo de pano da mesma fazenda, parale-
los, encimados pelo distintivo da arma e prêso no punho por peque-
nos botões, idênticos aos grandes.

4 --. - Capa de borracha, para uso nos dias chuvosos, do tipo a
ser adotado oportunamente.

SEGUNDA PARTE
Uso dos uniformes e peças complementares

1 --- Uniformes:
Os uniformes serão usados:
O 2.°, nas cerimônias ou reuniões

da vida particular.

() 3•o, nas mesmas condições do anterior, principalmente n
verão.

O 49, nos entërros, nas exéquias, nos atos sociais correntes ou.
ainda quando determinado.

O 59 e o 6.°, a passeio, nos atos sociais correntes ou quando de-
terminado.

o 7.° e 8.°, a passeio, no trabalho burocrático, em trânsito para o
quartel e em viagem. E' permitido o uso dêsses uniformes, sem
túnica, nos trabalhos do interior dos quartéis, estabelecimentos ou
repartições. O 8.1> será usado, também, quando determinado.

o 9.° -Tipo A - no trabalho burocrático, em trânsito para o
quartel e em viagem. Aos oficiais montados é permitido o uso do,
calção de brim cáqui-azeitonado, com botas ou canos de bota, quan-
do em trânsito para o quartel.

Tipo B	no serviço de guarnição ou nas paradas.
O 10°, nos trabalhos de instrução.

2 ----Agasalhos:
Serão usados com os
A capa (te gabardine

Tipo A.
O capote - com o 9.'

3	Luvas
O uso das luvas é obrigatório:
quando o oficial estiver armado de espada;
com o 2. e 3.° uniformes;
nas representações, cerimônias e solenidades de caráter civil ow

militar.
E' facultado o uso das luvas com os 4. 1, 5.°, 6.°, 7.° e 8. unifor-

mes,quando a passeio ou serviço burocrático. Armado de espada
o oficial trará sempre as luvas calçadas; desarmado poderá trazê-las
ambas calçadas ou descalças. Neste último caso deverá conduzi-las
na mão esquerda, com os (ledos virados para traz.

4 --- Espada:
O uso da espada é ol)rigatório
nas apresentações coletivas;
nas recepções de altas autoridades;
nas apresentações nos corpos de tropa;
lias forniaturas com a tropa;
no serviço exterior (te escala, quando determinado.

TEBCEIEtA PARTE

Uniformes para trabalhos internos
Nos trabalhos do interior dos quartéis, etabelecimentos ou

i epai'tiçúes, é permitido aos oficiais o uso do 9. uniforme, substi-
tuindo-se a túnica cáqui pela camisa cáqui, com a gravata azul.

II	No trabalho interno do S. S., H. M., Unidades e Serviços,
05 llIé(IicOs, dentistas e farmacêuticos deverão usar:

1 - - Paletó (te pano branco, fechado, gola rasa, virada, compri-
do até o meio da perna. Bolsos pequenos e grandes, idênticos aos
da túnica branca, fechados, por botões brancos, de madrepérola,..
com 12 mm. Boiões encobertos por uma carcela do mesmo pano
do paletó, dispostos em fila da altura (la gola à cintura. Ombreiras:

de gala ou nos atos solenes.

1

seguintes uniformes:
(ou pelerine) com os 2.°, 4.1, 8.9 e

(Tipos A e B) e 10.1.
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costuradas j untamente com as mangas, abotoadas por botões iguais
aos dos bolsos, galões em soutache vermelho encimados pelo símbolo
profissional. Mangas lisas. Costas de uma só costura que ter-
minará na cintura e aberta daí para baixo. Nas pontas da gola
uma cruz grega bordada a linha vermelha.

2 -- Calça do 9.° uniforme (Tipos A ou B).
3 -- Gôrro sem pala, de pano branco, com insígnias bordadas

a linha vermelha, no lado direito.
4 -- Sapatos prêtos, lisos, com biqueira.
5	Meias lisas, de côr preta.
Observações: — 2ste uniforme é extensivo aos internos do

Hospital Militar.

QUARTA PARTE

Prescrições diversas

1 Os aspirantes a oficial usarão o mesmo plano de unifor-
me adotado para o oficial, substituindo apenas o laço húngaro por
uma estrêla de metal igual à em uso, colocada 1 cm. acima do
vértce do galão.

2 - Os oficiais não combatentes usarão o símbolo profissio-
nal em substituição: ao laço húngaro, nas ombreiras; ao capacete da
República, nos botões das túnicas; à estrêla, nas fivelas dos cintos.

3 - E' permitido o uso do culote de gabardine azeitona-escura,
no 6.° uniforme, nas cornpetiçõe hípicas.

4 - Quando o oficial estiver com as luvas calçadas, não é nem
por polidez, nem por obrigação, constrangido a descalçá-las.

5 - No serviço de dia será usado o revólver ou pistola, com
o porta-revólver colocado exteriormente do lado direito, no cinto
da túnica.

6 - Os oficiais poderão usar facultativamente no interior dos
quartéis, estabelecimentos, repartições ou em viagens longas, o
gôrro sempala, com o 9.° uniforme.

7 - E' proibido o uso de alamares a passeio.

CAPITULO II

Subtenentes e sargentos

PRIMEIRA PARTE

Descrição das peças que compõem os uniformes dos subtenen-
tes e sargentos:

a) Cobertura:

1 Boné com copa mescla azul, seni arame, com 7 cms. de
altura na frente, formando com a cinta um ângulo de 155 graus e
baixa atrás. Pala de fibra preta, sem fôrro e sem debrum, reta e
embutida no boné, formando um ângulo de 125 graus, com 6 cms.
de comprimento na frente, cobrindo um arco de 30 cms. Cinta
azul-marinho, jugular dourado, com 12 mm. de largura, prêso por
botões dourados, trazendo ao centro o capacete da República.

2 - Capacete de cortiça igual ao em uso, com distintivo de
metal oxidado.

3 - Gôrro sem pala de brim cáqui-azeitonado, sem distintivo,
coni insígnias em côr azul aplicadas no lado direito.

Ii) Distintivos das caberturas:
1 - Do boné:
De forma elíptica, de campo esmaltado em azul mescla, com

nome do Estado e as iniciais da Polícia Militar, e com as armas
em relêvo, douradas, assim dispostas:

Infantaria - dois fuzis com escudo no cruzamento, contendo
número da unidade, em prata ou símbolo de origem;

a) E. M. - uma- esfera armilar.
b) S. S. - uma cruz grega.

e) D. 1. - uma estrêla.
d) C. S. A. - uma estrêla no interior de um aro.

Cavalaria -'duas lanças com bandeirolas e um escudo no cru-
zamento contendo uma elipse cheia, de prata.

2 - Do capacete:

Distintivo de metal oxidado sendo:
Infantaria - dois fuzis com escudo no

o número da unidade ou símbolo de origem,
1ecido para o distintivo do boné.

Cavalaria - duas lanças com handeirolas
zamento, contendo uma elipse cheia, de prata.

e) Túnicas:

1 - De gabardine azeitona, bolsos pequenos, retangulares,
com machos de 4 cm., medindo 12 cm. de altura por 11 cm. de
largura na parte superior e 13 cm. na inferior, fechados com pes-
tanas retangulares de 5 cm. e por botões dourados de 12 m/m.
Bolsos grandes, retangulares, com machos, medindo 24 cm. de al-
tura por 20 cm. de largura na parte superior e 25 cm. na inferior,
fechados com pestanas retangulares de 8 cm. de altura e por botões
dourados de 12 mn/m. Botões dourados, com 20 m/m., em nú-
mero de quatro, dispostos em fila da altura do cinto para cima.
Costas de uma só costura que terminará na cintura e aberta daí para
baixo. Mangas com canhão do mesmo pano da túnica, com 10
cm. de altura. Ombreiras de mongol azeitona-escuro, adaptadas
110 mesmo alinhamento das costuras das mangas, abotoadas por
botões idênticos aos dos bolsos, com galão para os subtenentes e
lisas para os sargentos.

2 - De brim de linho branco, com as mesmas características
da túnica de gabardine azeitona, porém, com as mangas lisas e os
bolsos sem machos. Ombreiras: as mesmas da túnica de gabar-
dine azeitona.

3 - De linho pardo, sem cinto, características semelhantes às
da túnica branca. Costas de uma só costura inteiriça. Ombreiras:
as mesmas da túnica de gabardine azeitona.

4 - De gabardine parda, sem cinto, com as mesmas caracterís-
ticas da túnica de gabardine azeitona com as seguintes modifica-
ções: costas de uma só costura inteiriça, botões de côco, bolsos sem
foles e com machos; ombreiras de gabardine parda adaptadas no
mesmo alinhamento da costura das mangas, abotoadas por botões,
iguais aos dos bolsos, com galão para os subtenentes e lisas para os
sargentos.

L. D. —45

cruzamento, contendo
conforme está estabe-

um escudo no cru-

1	V, "
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5 De brim cáqui, fechada, gola virada, com 7 cm. de lar-
gura nas pontas de 3 ½ cm. na parte interna (pé de gola). Bol-
sos iguais aos da túnica de gabardine azeitona, com pestanas e ma-
chos, fechados por botões de côco de 12 m/m. Botões de côco,
de 28 m/m., em número de sete, formando uma linha da altura
da gola ao cinto. Costas de uma só costura que terminará na
altura do cinto e aberta daí para baixo. Mangas com canhão de
10 cm. de altura. Ombreiras costuradas juntamente com as man-
gas, abotoadas por botões iguais aos dos bolsos, com galão para os
subtenentes e lisas para os sargentos. Gola, canhão das mangas e
ombreiras, de brim cáqui-azeitonado.

d) Distintivos das túnicas:
De forma elíptica, de campo esmaltado em azul mescla, com

armas em relêvo, douradas e assim dispostas:
1 - Infantaria: dois fuzis cruzados contendo o número da.

unidade no ângulo inferior.
2 - Cavalaria: duas lanças com bandeirolas e uma elipse

cheia no cruzamento.
3 - Serviços: dois fuzis cruzados contendo no ângulo interior:

a) E. M. - uma esfera armilar.
b) S. S. - uma cruz grega.
e) D. 1.	uma estrêla.
d) C. S. A. - uma estrêla no interior de um aro.

Os distintivos são usados nas golas, da seguinte maneira:
1	metálicos: 5.°, 6., e 7.° uniformes.
II - bordados a linha azul e aplicados: 4.°, 8.°, 9. 1 e 10. uni.

formes.
e) Calças:

Bainha simples. A calça de brim cáqui azeitonado terá, a1én-.
do friso costurado uma cinta do mesmo pano que, adaptada junto àr
bainha, servirá para fixá-la às pernas quando o subtenente ou sar-
gento montar a cavalo. Normalmente a cinta ficará oculta no lado
interno da bainha.

f) Calçado:
Sapatos de couro prêto, lisos, com biqueira.
Borzeguins de couro prêto, lisos, com biqueira.
Polâinas de couro prêto, cio tipo adotado.

g) Camisas:
Branca - de tricoline de sêda lisa.
Cáqui do tipo fornecido pelo Serviço de Intendência. Insíg-

nia do pôsto idêntica à da túnica de brim cáqui, aplicada 1 cm.
acima da costura do punho da manga direita.

Blusão de brim cáqui com a gola virada, prêsa nas pontas por',
botões de côco de 12 mm., aberta até a altura do externo. BOI--
sos pequenos, retangulares, com machos, fechados com pestanas e
por botões de côco de 12 mm. Botões de côco de 20 mm., em nú-
mero de três, partindo da altura do externo até o cinto. Costas sem
costuras. Mangas com canhão de 10 cm. de altura. Ombreiras e
insígnias idênticas às (Ia túnica de brim cáqui. Gola, canhão das
mangas e ombreiras, de brim cáqui azeitona(lo.

li) Colarinhos:
Duplos, de linho engomado, branco.
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i) Gravata:
Côr azul, laço vertical.

D Meias:
Pretas, lisas, de sêda ou algodão.

k) Luvas:
De fio de escócia marron.	 .	 .	.

1) Espada:	 -
A de uso regulamentar.

m) Esporas:	 .De metal amarelo.
n) talochas:

Pretas, do tipo comercial.
o) Cintos;

1 - De gorgurão de sêda azeitona-escuro, liso, com caracterís..
ticas idênticas ao que está em uso, fivela e acessórios de metaldourado.

2	Prêto - de verniz, com fêcho e acessórios de metal,oxidado.
P) Agasalhos:

1	Capote de pano verde-oliva, igual ao em uso e adotado
para os sargentos, com as insígnias e os distintivos em côr vermelha.

2 Capa de gabardine de côr cáqui, gola dobrada, botões
cobertos da mesma fazenda, dispostos em duas ordens de quatro
botões; mangas raglan; cinto do mesmo tecido, com fivela de
metal oxidado, bolsos laterais embutidos e oblíquos, insígnias nos
punhos, prêsas por botões pequenos, idênticos aos grandes.

3 - Capa de borracha, para uso nos dias chuvosos, do tipo a
ser adotado oportunamente.

q) Insígnias:
1 - Para subtenentes:
1 - Nos uniformes 4., 5.°, 6.°, 7. e a.', galões bordados a

linha azul, retos, com 1 cm. de largura e a 1 cm. da extremidade
exterior da ombreira. Nos uniformes 90 e 10.0 o mesmo galão,porém de cadarço azul.

2 - No capote verde-oliva, galão idêntico, aplicado com cadar-
ço vermelho.

3 Na capa de gabardine, um galão em cada punho, com 5
cm. de comprimento e 1 cm. de largura, aplicado com cadarço
azul sôbre retângulo de pano da mesma fazenda da capa.

II - Para sargentos:

1 Nos uniformes 4.1, 50, 6.9, 70 e 8.°, divisas de cadarço
azul, com 6 mm. de largura, colocadas com espaços de 1 mm.entre elas, formando um ângulo de 90 1, com distância de 6 cm.
entre as bases, aplicadas, sôbre um recorte de pano da mesma fa-
zenda da túnica. Devem ser colocadas a 10 cm. da extremidade
inferior da manga direita. Nos uniformes 9.° e 10.9, insignias,
com idênticas características, aplicadas sôbre um!m recorte de pano
de brim cáqui que terá a parte inferior embutida no canhão damanga direita, com a distância de 1 cm. entre a extremidade supe-
rior do canhão e a divisa inferior.

1



M. -- uma esfera armilar.
S. - uma cruz grega.
1. - uma estrêla.
S. A. - uma estrêla no interior de um aro

a) E.
b) S.
e) D,
d) C.
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2 - No capote verde-oliva, insígnias com características idên-
ticas às anteriores, aplicadas, porém, com cadarço, vermelho, sobre
fundo de pano verde-oliva.

3 Na capa de gabardine, divisas de cadarço azul, com 2 mm.
de largura e os espaços entre elas de 1 mm., formando um ângulo
de 900 e com uma distância de 35 mm. entre as bases. Devem
ser aplicadas em um retângulo de gabardine, prêso nos punhos por
pequenos botões, cobertos de pano da mesma fazenda da capa.

NOTA - 1 - Os subtenentes músicos usarão uma lira borda-
da a linha azul sôbre fundo da mesma fazenda do uniforme a que
se destina, colocada no braço direito, a 10 cm. da extremidade in-
ferior da manga.

2 - Os sargentos usarão, em todos os uniformes e agasalhos,
os distintivos da especialidade bordados a linha azul no ângulo in-
ferior das divisas.

SEGUNDA PARTE

Uso dos uniformes
- Os uniformes serão usados:
O 4.1, nos atos sociais correntes, nos entêrros, nas exéquias, a

passeio ou quando determinado.
o 5.0 e o G, a passeio, nos atos sociais correntes ou quando

determinado.
Os 70 e 8.°, a passeio, nos atos sociais correntes e em viagens.
O 9.° - Tipo A - no trabalho burocrático, em trânsito para o

quartel e em viagem.
Tipo B - no serviço de guarnição ou nas paradas.
O 10., nos trabalhos de instrução.
- Os agasalhos serão usados com os seguintes uniformes:
A capa de gabardine - com os 40, 8.° e 9.° - Tipo A.
O capote - com o 90 (Tipos A e B) e 10..

TERCEIRA PARTE

Uniforme de trabalho para enfermeiros

No trabalho interno do S. S., H. M., Unidades e Serviços, os
subtenentes e sargentoseIifermeh 0s, práticos de farmácia e labora-
tório, deverão usar:	 .

1 - Paletó de pano branco, fechado, gola rasa, virada, compri-
do até o meio da perna. Bolsos pequenos e grandes idênticos aos
da túnica branca, fechados por botões brancos, de massa, com 12

tamanho da peça, eu-mm. Botões em número proporcional ao 	1
cobertos por uma carcela do mesmo pano do paletó, dispostos em
fila da altura da gola à cintura. Ombreiras costuradas juntamente
com as mangas, abotoadas por botões iguais aos dos bolsos, com
galão para os subtenentes e lisas para os sargentos. Mangas lisas.
Divisas idênticas às adotadas nos demais uniformes, aplicadas sôbre
fundo do mesmo p'àno do paletó, colocadas a 10 cm. da extremidade
inferior da manga direita. Costas de uma só costura que terminará
na cintura e aberta daí para baixo. Nas pontas da gola uma cruz 1
grega bordada a linha azul.

2	Calça do 9.° uniforme.
3	Gôrro sem pala, de pano branco, com insígnias em sou-

tache azul aplicadas no lado direito.
4 -- Borzeguins de couro prêto, lisos, com biqueira.

QUARTA PARTE

Prescrições Diversas

1 - E' permitido o liso (los bonés para os músicos nas tocatas
em conjunto.

2 - Na fivela (lo cinto e nos botões da túnica os músicos usa-
rão uma lira, em substituição à estrêla e ao capacete da República,
respectivamente.

3	E' facultado o uso no interior dos quartéis, estabelecimen-
tos ou repartições, ou ein viagens longas, do gôrro sem pala com o
9•0 uniforme.

4 - Os subtenentes e sargentos poderão usar o culote de gabar-
dine azeitona- escura, no 6.° uniforme, para as competições hípicas.

5	E' permitido aos subtenentes e sargentos, quando a passeio,
o uso do cinto de lona cáqui com fivela (te metal oxidado, no
uniforme.

CAPITULO III

Cabos e soldados

PRIMEIRA PARTE

Descrição das peças que compõem os uniformes dos cabos e
soldados.

a) Coberturas:
1 - Boné com copa mescla azul, sem arame, com 7 cm. de

altura na frente, formando com a cinta um ângulo de 155 graus
e baixa atrás. Pala de fibra preta, seta fôrro e sem debrum, reta
e embutida no boné i formando um ângulo de 125 graus, com 6 cm.
de comprimento na frente, cobrindo um arco de 30 cm. Cinta
mescla azul, jugular de celulóide prêto, com 15 mm de largura, prêsO
por botões de metal oxidado trazendo ao centro o capacete da
República.

2 - Capacete de cortiça, igual ao que está em uso, com distin-
tivo de metal oxidado.

3 - Gôrro sem pala, de brim, cáqui azeitonado, sem distintivo,
com insígnias, para os cabos, em côr azul e aplicadas no lado direito.

b) Distintivo das coberturas:
1 - Do boné:
De forma elíptica, vasado em placa de metal dourado, ce

nome (10 Estado e as iniciais da Polícia Militar, e com as arijas
em relêvo, assim dispostas:

Infantaria - dois fuzis com escudo no cruzamento, contendo
número da unidade, em prata, ou símbolo de origem:

r
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Cavalaria - duas lanças com handeirolas e um escudo no cru-
zamento, contendo uma elipse cheia, de prata.

2 - Do capacete:
Distintivo de metal oxidado, sendo:
Infantaria dois fuzis com escudo no cruzamento, contendo

o número da unidade ou símbolo de origem, conforme está estabe-
lecido para o distintivo do boné.

Cavalaria	duas lanças com bandeirolas e um escudo no cru-
zamento, contendo uma elipse cheia, de prata.

c) Túnicas:
1 - De gabardine azeitona, fechada, gola virada, com 7 cm.

de largura nas pontas e 3 na parte interna (pé da gola). Bol-
sos pequenos, retangulares, lisos, medindo 12 cm. de altura por 11
cm. de largura na parte superior e 13 cm. na inferior, fechados
com pestanas retangulares de 5 cm. de altura e por botões dou-
rados, lisos, de 12 mm. Bolsos grandes, retangulares, lisos, me-
dindo 24 cm. de altura por 20 cm. de largura na parte superior
e 25 cm. na inferior, fechados com pestanas retangulares de 8cm. de altura e por botões dotirados, lisos de 12 mm. Botões dou-
rados, lisos, de 20 mm., em número de sete, formando uma fila da
altura da gola ao cinto. Mangas com canhão do mesmo pano da
túnica, com 10 cm. de altura. Costas de uma só costura inteiriça.
Ombreiras lisas, adaptadas no mesmo alinhamento das costuras das
mangas, abotoadas por botões iguais aos dos bolsos.

2 - De brim branco, com características idênticas à anterior e
mangas lisas. Ombreiras: as mesmas da túnica de gabardine
azeitona.

3 --- brim cáqui, com as mesmas características das ante-
riores, apresentando as seguintes modificações: botões de côco;
passadeiras de fixação do cinto; ombreiras costuradas juntamente
com as mangas e abotoadas por botões iguais aos dos bolsos. Man-
gas com canhão de 10 cm. de altura, gola canhão das mangas e
ombreiras, de brim cáqui azeitonado.

d) Distintivos das túnicas:
De forma elíptica, de campo esmaltado em azul mescla, com•

armas em relêvo, douradas e assim dispostas:
1	Infantaria - dois fuzis cruzados contendo o número da

'unidade no ângulo inferior.
2 - Cavalaria - duas lanças com bandeirolas e urna elipse

cheia no cruzamento.
3 - Serviços - dois fuzis cruzados contendo no ângulo in-

ferior:

a) E. M. - uma esfera armilar.
b) S. S. - uma cruz grega.
c) D. I. - uma estrêla.
d) C. S. A. - uma estrêla no interior de um aro.

Os distintivos são usados nas golas, da seguinte maneira:
1 - metálicos - 5Q e 6.° uniformes.

II - bordados a linha azul e aplicados - 4.0, 9.0 e 10.0 uni-formes.
e) Calças:

De gabardine azeitona - bainha simples.
De brim branco - bainha simples.
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De brim cáqui azeitonado - bainha simples.
Seni bolsos laterais e com dois bolsos trazeiros.
,cinta do mesmo pano da calça que, adaptada junto
para fixá-la às pernas quando o cabo ou soldado
Normalmente a cinta ficará oculta no lado interno

f) Calçado:
Sapatos de couro, prêto, lisos, com biqueira.
Borzeguins de couro prêto, lisos.
Polâinas de couro prêto, do tipo adotado.

g) Meias:	-	-
Pretas, lisas, (te sêda ou algO(lo.

li) Esporas:
De metal amarelo.

i) Galochas
Pretas, do tipo comercial.

j) Cintos:
De gorgurão de sêda azeitona-escuro, liso, com fecho , de me-

tal amarelo.
De verniz prêto ou couro envernizado, com 5 cms. de largura,

fecho de metal oxidado.
k) Agasalho:

Capote de pano verde oliva, fechado, gola virada, cintado.
Frente de um só pano, abotoada por sete botões de massa, enco-
bertos por uma carcela. Costas de uma só costura que terminará na
cintura e aberta daí para baixo. Passadeiras de fixação do cinto
abotoadas na ponta superior por botões de côco, lisos, de 12 mm.
-Ombreiras costuradas juntamente com as mangas, abotoadas por bo-
tões de côco, lisos, de 12 mm. Mangas lisas. Distintivos e insíg-
nias idênticas aos adotados neste plano, porém, em côr vermelha,
sem capuz.

1) Blusão:
Blusão de brim cáqui, idêntico ao dos sargentos, porém com

botões de côco lisos e bolsos sem machos. Gola, ombreiras e canhão
das mangas, de brim cáqui azeitonado.

mn) Insígnias para cabos:
1 - Nos uniformes 40, 5. o e 6.°, divisas de cadarço azul, com

fi mm. de largura, colocadas com espaços de 4 mm. entre elas, for-
mando um ângulo de 90 1 e com a distância de 6 cms. entre as bases,
aplicadas sôbre um recorte de pano da mesma fazenda da túnica.
Devem ser colocadas a 10 cms. da extremidade inferior da manga
direita.

2 - Uniformes 9.9 e 10.0 , insígnias com idênticas caracterís-
ticas, aplicadas sôbre um recorte de brim cáqui que terá a parte
inferior embutida no canhão da manga direita, com a distância de
1 cm. entre a extremidade superior do canhão e a divisa inferior.

3 - No capote verde-oliva, insígnias iguais às anteriores, apli-
-cadas, porém, com cadarço vermelho, sôbre fundo verde-oliva.

NOTAS: - Os cabos usarão, em todos os uniformes, o distin-
tivo da especialidade bordado a linha azul no ângulo inferior das
.divisas. No capote verde-oliva o distintivo será bordado a linha
¶ermelha.

Friso costurado.
Terá ainda uma
à bainha, servirá
montar a cavalo.
da bainha.
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b) Os soldados usarão o distintivo da especialidade bordado
linha azul, a 10 cms. da extremidade inferior da manga direita..

e) Nas insígnias dos atuais primeiros cabos é mantido o cadar--
ço branco entre as duas divisas.

SEGUNDA PARTE

Uso dos uniformes

Os uniformes serão usados:
Os 4.°, 5•0, 6.° e 9.°	Tpo C, a passeio ou em atosatos sociais.
O 9.° - Tipo A - no serviço burocrático, em trânsito para o

quartel, em viagem ou ainda a passeio.
Tipo B - no serviço de guarnição e nas paradas.
O 10.0 nos trabalhos de instrução.

TERCEIRA PARTE

Uniforme de trabalho para enfermeiros

No trabalho interno do S. S., H. M., Unidades e Serviços, os.
cabos e soldados-enfermeiros, práticos de farmácia e laboratório,
usarão:

1 - Paletó de brim mescla azul, fechado, gola virada, rasa, com-
prido até o meio da perna. Bolsos pequenos e grandes idênticos,
aosda tónica de brim cáqui, fechados por botões brancos, de massa,
com 12 mm. Botões em número proporcional ao tamanho da peça,
encobertos por uma carcela do mesmo pano do paletó, dispostos em
fila da altura da gola à cintura. Sem ombreiras. Mangas lisas.
Divisas aplicadas sôbre fundo do mesmo pano do paletó, colocadas
a 10 cms. da extremidade inferior da manga direita. Costas de uma
só costura que terminará na cintura e aberta daí para baixo.

2 - Calça do 9.° uniforme.
3	Gôrro sem pala, de 1)11w mescla azul, com insígnias ou sou--

tache azul aplicada no lado direito, para os cabos.
4	Borzeguins de couro prêto, lisos, com biqueira.

QUARTA PARTE

Prescrições diversas

1 E' facultado o liso 110 interior dos quartéis, estabelecimen-
tos ou repartições, ou em viagens longas, do gôrro sem pala com o
9.1 uniforme.

2 - Os cabos e soldados poderão usar o culote de gabardine
zeitona mio 6.° uniforme, para as competições hípicas.

QUINTA PARTE	 1Uniformes para praças especialistas

1 - Macacão de brim mescla azul, gola rasa, virada. Bolsos-.
superiores retangulares, sem machos, medindo 14 cms. de altura, -
por 12 cms. cia largura, fechados com pestanas retangulares de 5
cms. e por botões de côco de 12 mm. Bolsos inferiores retangu-
lares, de 20 cms. de altura por 14 cms. de largura na parte superior
e 11 cmns. na inferior, abertos. Bainha simples, com presilhas..
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Mangas lisas, com presilhas a 6 cais, da extremidade inferior. Cinto-'
(lo mesmo tecido, com fecho de metal branco. Presilhas para o,
cinto, na frente e atrás, na altura da cintura. O macacão deve ser
fechado na frente com botões de massa, encobertos por uma carcela.

2 - Cobertura: gôrro sem pala, do mesmo tecido, idêntico ao
de brim cáqui.

3 -- Insígnias: Idênticas ás de uniforme de brijn cáqui, apli-
cadas, porém, em brim mescla azul. São colocadas como nas
tónicas.

4 - Distintivo da especialidade, bordado a linha azul, colocado
no ângulo inferior das insígnias ou lugar correspondente, quando
se tratar de soldado.

5 - Borzeguins idênticos aos do uniforme de brim cáqui.

CAPITULO IV

Uniformes especiais do D. I.

SECÇÃO 1

Curso de formação de oficiais

PRIMEIRA PARTE

Descrição das peças que compõem os uniformes dos -
alunos do C. F. O.

a) Coberturas:
1 - Boné com copa de mongol azul-marinho, sem arame, com 7

cmns. de altura na frente, formando com a cinta um ângulo de 155
graus e baixa atrás. Pala de fibra preta, sem fôrro e sem debrum,
reta e embutida no boné, formando um ângulo de 125 graus, com
6 cms. de comprimento na frente, cobrindo um arco de 30 cms. Fita
azul-marinho, jugular dourado com 12 mm. de largura, prêso por
botões dourados, trazendo ao centro o capacete da República.

2 - Boné com copa mescla azul, com características e dimensões
idênticas ao anterior.

3 --- - Capacete de cortiça, igual ao que está em uso, com distin-
tivo de metal oxidado.

4	Gõrro sem pala, de brim cáqui azeitonado. Distintivo do
ano em côr azul, aplicado no lado direito.

1)) Distintivo das coberturas.
1	Do l)Oflé:
de Forma elíptica, em bordadura azul carregada de 20 estrêlas

de prata, representando a União Federal. No interior da elipse
um castelo contendo uma estrêla, em prata, sôbre campo verme-
lho. E'-circundado por uma moldura de forma também elíptica e
com os bordos externos recortados eu! linhas de resplendor. Na
base do distintivo um listel azul se atravessa sôbre tudo, carregado
(le caracteres de prata •compondo o nome do Estado. E' atraves-
sado verticalmente por um sabre, do qual aparece o punho na base
do distintivo e a ponta na parte superior. (Êste distintivo, de con-
fecção em sêda, fios de canotilho de ouro e prata, pode ser tam-
bém de metal lavrado, em imitação de boidado)

1
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2 -- Do capacete:
Distintivo de metal oxidado constituído por dois fuzis cru-

zados, com escudo, contendo uma estrêla.
c) Túnicas:

1 - De gabardine côr de chumbo, fechada, gola simples, em
pé, com 4 ½ cm. de altura, ponteiras de feltro vermelho com 2 1/

cm. de largura na parte superior e 7 cm. na inferior. Bolsos pe-
•.quenos, retangulares, sem machos, medindo 12 cms. de altura por
11 cm. de largura na parte superior e 13 cm. na inferior, fecha-
dos coni pestanas retangulares de 5 cm. e por botões dourados (te
12 mm. Bolsos grandes retangulares, sem machos, medindo 24 cm.
de altura por 20 cm. de largura na parte superior e 25 cm. na iii-
ferior, fechados com pestanas retangulares (te 8 cm. de altura e
por botões dourados de 12 mm. Botões dourados, de 20 mm,, em
número de sete, formando uma linha de altura da gola ao cinto.
Costas de uma 5Ó costura inteiriça. Mangas com punho tipo fran-
-ces, sendo: friso azul a 10 cm. da extremidade inferior da manga;
aplicação de feltro vermelho na parte externa do braço, com 1 ½
cm. de largura, unido em sentido vertical o friso à extremidade da
manga contendo três botões dourados de 12 mm. Ombreiras de
mongol azul com características em ziguezague de soutache dou-
rado, adaptadas no mesmo alinhamento das costuras das mangas.

2 - De brim de linho branco, com as mesmas características
da túnica (te gabardine, côr (te chumbo, porém, sem as ponteiras da
gola e com mangas lisas. Ombreiras: as mesmas da túnica de gabar-
dine côr de chumbo.

3 De brim cáqui, fechada, gola virada, com 7 cm. de largura
nas pontos e 3 ½ cm. na parte interna (pé da gola). Bolsos pe-
quenos, retangulares, com machos de 4 cm. de largura, medindo 12
cm. de altura por 11 cm. de largura na parte superior e 13 cm. na
inferior, fechadas com pestanas retangulares de 5 cm. e por botões
de côco de 12 mm. Bolsos grandes, retangulares, com machos, me-
dindo 24 cm. de altura por 20 cm. de largura na parte superior e
25 cm. na inferior, fechados com pestanas retangulares de 6 cm.
de altura e por botões de côco de 12 mm. Botões de côco de 20
zrim., em número de sete, formando uma linha da altura do cinto à
gola. Costas de uma só costura, terminando na altura do cinto
aberta dai para baixo. Manga com canhão de 10 cm. de altura.
Ombreiras costuradas juntamente com as mangas ,abotoadas por bo-
tões iguais aos dos bolsos, com características em ziguezague (l
cadarço azul. Gola, canhão das mangas e ombreiras, de brim cáqui'
azeitonado.

4 - Blusão (te brim cáqui, fechado, gola virada. Bolsos pe-
quenos, iguais aos da túnica anterior, abotoados por botões cáqui
de massa, com 12 mm. Outros botões de massa de 12 mm., eni
número (le sete, formando uma linha da altura da gola à bainha.
Bainha de 5 cm. de largura, com duas alças laterais abotoadas pom
fivelas de metal branco. Costas sem costuras, reforçadas n
parte superior e com foles laterais da cintura à ombreira' Mangm
com canhão de 10 cm. de altura e punhos abertos, abotoados pom
botões iguais aos outros. Ombreiras idênticas às da túnica d
brim cáqui. Gola, canhão das mangas e ombreiras, de brim cáqui
azeitonado.

Observações: - E' usado normalmente com ( primeiro J)otãc
idesabotoado e com a gola aberta.
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d) Distintivos das túnicas:
1 - Uniformes 1.' e 2.°:
Um castelo bordado a linha amarela com unin estrêla L

ino centro, aplicado nas golas.
II - Uniformes 3.° e 4.°:
Uma elipse contendo dois fuzis cruzados e, no ângulo in

dêstes, uma estrêla. Bordado a linha azul sôbre fundo de
cáqui azeitonado e aplicados nas golas.

C) Distintivo do ano.
1	Uniformes 1.0 e 2.°:
Uni cordão (te sêla azul, trançado, com três voltas no

esquerdo, partindo do ombro e prêso na ponta do bôlso do n
lado, com um bambolim, sendo: branco e vermelho para
-ano, verde e amarelo para o 2. 1 ano e dourado para o 3.° ano.

II - Uniformes 3.° e 40;
Igual ao em uso, em cadarço azul, aplicado numa elip:

brim cáqui azeitonado, colocado no antebraço esquerdo.
f) Calças:

De mongol azul-marinho, com bainha simples e uma lista ver-
melha, na costura externa, de 2 cm. de largura.

De brim cáqui azeitonado, com bainha simples e friso costu-
rado. Terá uma cinta do mesmo pano que, adaptada junto à bai-
nha, servirá para fixá-las às pernas quando o aluno montar a cava-
lo. Normalmente a cinta ficará oculta no lado interno da bainha.

g) Calçado:
Sapatos de couro prêto, lisos, com biqueira.
Borzeguins de couro prêto, lisos, com biqueira.
Polâinas de couro prêto, do tipo adotado.

h) Meias:
Pretas, lisas, de sêda ou algodão.

i) Luvas:
Branca, de fio de escócia.

D Galochas:
Pretas, do tipo comercial.

k) Cintos:
De gorgurão de sêda azul-marinho, lavrado

amarelo contendo unia estrêla no centro.
De lona cáqui, com 5 cm. de largura, com
ao anterior, de metal oxidado.

m) Agasalhos:
Pelerine de pano azul-marinho, gola dobrada. Na frente uma

presilha de metal branco. Distintivo em metal branco, colocado
nas pontas da gola constituído por dois fuzis cruzados contendo
uma estrêla no ángulo inferior.

Capote de pano verde-oliva, igual ao tipo adotado para os sar-
gentos. Distintivo do ano igual ao em uso, em cadarço vermelho,
aplicados numa elipse de pano verde-oliva colocado no antebraço es-
querdo. Ombreiras com características em ziguezague de cadarço
vermelho.

ranca

ferior
brim

braço
esmo
o 1.°

se de

tal

fico

com fivela de me-

fivela de feitio idên-

ii
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SEGUNDA PARTE

Uso dos uniformes

- Os uniformes serão, usados:
O 1., nas cerimônias ou reuniões de gala, nos atos solenes sociais.

ou particulares, nos enterros, nas exéquias, a passeio, ou quand
determinado.

O 2.°, nas mesmas condições do anterior, principalmente n
verão, exceto quanto aos enterros e exéquias.

O 3.°: Tipo A -- nos trabalhos escolares, em trânsito para o
quartel e em viagem.

Tipo B - no serviço de guarnição ou nas paradas.
o 4., nos trabalhos de instrução.
- Os agasalhos serão usados com os seguintes uniformes:
A pelerine com os 1.°, 2. e 30 - Tipo A.
O capote - com os 3.° - Tipos A e B e 4.°.

TERCEIRA PARTE

Prescrições diversas

1	E' permitido o uso no interior do D. I. ou em Viagens.
longas, do gôrro sem pala com os 3.° e 49 uniformes.

2 --- Quando o aluno estiver com as luvas calçadas, não é, nem
por polidez, nem por obrigação, constrangido a descalçá-las.

SECÇÃO II

Centro de Educação Física

1	Instrutores:
Slak branco; camisa olímpica, branca; calção branco com lis-

tras pretas de 2 cm. de largura, verticais lateralmente e em todo o
seu comprimento; camiseta branca; tênis branco ou quedes; calça
branca; macacão azul, sunga.

II - Aluno do C. 1. E. F.
Bleuse branca com gola e canhão de outra côr (determinada

no inicio do ano letivo); calcão prêto; camiseta branca; tênis mar-
ron ou quedes; calça cáqui; macacão azul; sunga.

III	Monitores:
Biense branca com gola e canhão de outra côr (determinada'

no início do ano letivo); calção de zuarte com listras brancas ao
lado, idêntico ao dos instrutores, camiseta branca; tênis marron ou
quedes; calça cáqui; macacão azul; sunga.

IV - Alunos do C. M. E. P.:
Bleuse branca com gola e canhão de outra côr (determinada'

no inicio do ano letivo); calção de zuarte; camiseta branca; tênis
marron ou quedes; calça cáqui; macacão azul; sunga.

V - Insígias:
a) Para oficiais:

Um triângulo equilátero com o vértice para cima, contendo um'
discóbulo. Externamente, na parte inferior, paralelos à base do tri-
ângulo, os galões correspondentes ao pôsto, com as mesmas caracte-
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risticas dos usados no gôrro sem pala. Esta insígnia é bordada a
linha cinza sôbre fundo de brim branco. Usada em todos os uni-
formes de educação física, prêsa por meio de colchetes na altura
do peito, do lado esquerdo.

b) Para praças:
Insígnia idêntica à de oficiais, porém, com divisas em ângulo.

Bordada a linha azul sôbre fundo de brim branco. Usada nas mes-
mas condições da anterior.

NOTA:	Os alunos (oficiais e praças) usarão as mesmas insíg-
nias, porém, com uma estrêla no centro do discóbolo.

TITULO Iii
CAPÍTULO 1

Uniforme Especial da Cavalaria
1 - Oficiais:
1 ---- Túnica lisa de linho branco, gola simples, com 6 cm. de

largura. Botões dourados de 20 mm. com o capacete da Repúbli-
ca, em número de sete, formando uma fila da altura da gola até o
cinto. Costas de uma só costura que terminará na cintura e aber-
ta daí para baixo. Dragonas douradas, com frisos vermelhos, ter-
minando em forma circular, com bambolim de fios dourados e
prêsas na parte superior por botões dourados de 12 mm. Canhões
com listra azul e friso vermelho ,aplicada verticalmente e com três
botões dourados de 12 mm. Nos punhos os galões correspondentes,
em circular com 3 milímetros de afastamento um do outro, encimados
pelo laço húngaro, dispostos até a altura de quinze centímetros aci-
ma do canhão. Distintivo da arma na gola.

2 Calção de casimira azul, com pouca roda, simples, com
duas listras vermelhas de dois centímetros de largura, paralelas ao
longo (Ia costura externa, afastadas de quatro milímetros.

3 - Capacete azul-escuro, forrado internamente na aba de azul-
claro, com o emblema da arma, jugular e acessórios dourados, de
acôrdo com o atualmente em uso.

4 - Cinto de gorgurão prêto-azulado.
5 - Espada do uso regulamentar, com fiador prêto.
6 - Luvas de pelica branca.
7 - Botas do tipo adotado.
8 - Esporas de metal branco.
II - Praças:
Uniforme semelhante, com as seguintes modificações:
1	Túnica: dragonas azuis, com friso vermelho, do tipo em

uso. Mangas lisas, com insígnias (Ia graduação em côr azul.
2 - Borzeguins, lisos, prêtos, com biqueira, e canos de bota,

do tipo adotado.
3 - Cinto de verniz prêto.
4 - Esporas de metal amarelo.

CAPITULO II

Oficiais e praças reformados
1 - Aos oficiais e praças reformados é permitido o uso dos

mesmos uniformes adotados para os da ativa, salvo as ombrei-
que deverão conter o seguinte distintivo:

1
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1 - Oficiais:
a) Uniformes 2.°, 3.°, 40 , 5•Q, 6.° e 7. 9 : ombreiras idênticas às

dos oficiais da ativa, circundadas, porém, por um cadarço dourado
de 0,0025 de largura.

b) Uniformes 8.', 9.° e 10.': ombreiras idênticas às do
oficiais da ativa, circundadas, porém, por um cadarço cinza ae-
0,0025 de largura.

e) Nas golas - dois ramos de café e fumo, cruzados, contendo.
no vértice interno uma esfera armilar.

II - Praça:
a) Em todos os uniformes, ombreiras circundadas por um

cadarço azul de 0,0025 de largura.
h) Nas golas - uma espera armilar.
2 Os oficiais transferidos para a reserva, temporàriamente,

por se acharem em comissão do Govêrno, usarão os uniformes da
ativa sem qualquer alteração.

3 - Os militares demitidos, expulsos ou excluídos em virtude
de sentença ou de ato deprimente, não poderão usar os uniformes
da Polícia Militar.

4 - O militar da reserva ou reformado, estando fardado, gozai
das regalias e tem as obrigações correspondentes ao seu pôsto.

5 - O militar da reserva ou reformado que praticar atos in-
dignos, será proibido do uso de uniformes.

6 - E' expressamente proibido usar uniformes em manifes-
tações de caráter político.

7 - O uso indébito do uniforme é crime, ficando o transgres-
sor sujeito às penas correspondentes.

8 -- Tanto quanto os militares da ativa, os da reserva têm
estrito dever de se uniformizar com todo o apuro e a máxima cor-
reção. Qualquer desobediência nesse sentido será punida e, a
juízo (Ia autoridade competente, poder-se-á cassar a êles o direitõ
de envergarem em público os uniformes militares.

CAPITULO III
	

LI

Prescrições finais

1 -- O luto será indicado por um laço dè crepe no antebraço
esquerdo.

2 - Fica permitido o liso de capas impermeáveis, brancas, ou
branco-azuladas, para os bonés, em dias chuvosos.

3 - O apito prêso à correia de couro marron-escuro torcida
é pendurado ao ombro direito e guardado no hôlso inferior da
túnica. Os apitos só serão usados com os uniformes de serviço'
na instrução.

4	Os oficiais e as praças quando adidos, usarão os distin-
tivos das unidades a que estiverem servindo no momento.

5 - E' terminantemente proibido fazer-se qualquer alteração
nos uniformes adotados, bem como sobrepor nêles peças ou objetos
estranhos ao respectivo plano.

6 Cumpre que todos os oficiais e praças sejam rigorosos
consigo mesmos na correção de seus uniformes e severos na fisca-
lização dos subordinados e de elementos estranhos que, porventura;.
pretendam usar uniformes iguais ou semelhantes aos dêste plano,
a fim de que seja sempre mantida a dignidade da farda.

-
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Distintivo para o traje civil dos Oficiais

Os oficiais, quando trajados civilmente, poderão usar na la-
pela dos paletós o seguinte distintivo, feito em ouro:

-- De forma elíptica, com o emblema do Estado, na parte supe-
rior e, na inferior, dois fuzis com escudo no cruzamento. E' atra--
vessado no centro por uma faixa com a legenda: Polícia Militar.

Distintivos

Engenharia - um castelo.
Justiça Militar - uma balança e uma espada.
Quadro Suplementar	uma esfera armilar.
Médico	uma serpente enleada numa haste.
Farmacêutico - uma ânfora com uma serpente enleada.
Dentista -. uma haste com duas serpentes enleadas.
Veterinário - um caducéu dentro de um polígono.
Professor	um livro aberto, dentro de uma circunferência,

de 20 mm.
Fundos, Intendência e Subsistência -- uma fôlha de acanto,

num losango.
Radiotelegrafista - duas centelhas cruzadas, num círculo.
Músico - uma lira.
Enfermeiro ----- uma cruz, grega, azul, dentro de um círculo.
Educação Física	um discóbolo circundado por um aro.
Ferrador - lima ferradura.
Motorista -- um caminhão de carga, de perfil.
Artífice - um compasso, dentro de uma circular.
Corneteiro	uma cometa.
Tambomista - um tambor.
Clarim - um clarim.
Capelão - uma cruz romana.

Belo Horizonte, 30 de junho de 1948 - (a) Cel. José Vargas
da Silva -- Comandante Geral.

NOTA: -- Os figurinos serão publicados oportunamente.

DECRETO N.° 2.790, DE 1. 1 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a reqularizai da
Prefe itura Municipal de Conceição das Alagois

O (governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5•0 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Conceição das Alagoas, r.ali-
zadas em sua gestão, durante o período (te 5 de janeiro de 1939 a 30
de dezembro (le 1946, na importância de Cr$ 20.250,00, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1.' de ulho úe 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo	 o



DECRETO N.° 2.793, DE 1.° DE JULhO DE 1918

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Bocaui i'a

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o alt. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito 'Municipal de Bocaiúva, realizadas em sua
gestão, durante o período de janeiro a 12 de abrI de 194, na impor-
tância de Cr$ 1.358,50, por se haver verificado que tais despesas.
feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela documen-
tação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1.0 de julho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo 1
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DECRETO N.° 2.791, DE 1.0 DE JULHO DE 1918

Aprova contas relativos a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas
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DECRETO N.° 2.794, DE 3 DE JULHO DE 1918

Aprova contas relativas a despesas a regularizai- da
Prefeitura Municipal de Dom Silz'ério

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
•ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5•0 do decreo-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Conceição das Alagoas, reali-
zadas em sua gestão, durante o período de 1 de janeiro a 2! de
março de 1947, na importância de Cr$ 15.200,00, por se haver veri-
ficado que tais despesas feitas, no interêsse do município, estão com-

,provadas pela documentação apresentada.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1.' de julho ue 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.792, DE 1.° DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrnios do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprova,- as contas apr.sen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Conceição das Alagoas, rea-
lizadas em sua gestão, durante o período de 23 de abril a 23 de no-
vembro de 1947, na importância de Cr$ 16.045,60, por se haver ve-
rificado que tais despesas, feitas no interêsse do municipio, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1.' de julho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atrihtli-
ções legais e nos têrinos do que determina  art. 50 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho (le 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Dom Silvér-io, rca1izada cai
sua gestão, durante o período de 1 a 31 (te ( 1 e;;emhro (te 1947, na
importância de Cr$ 2.391,60, por se haver veriticdo que tais despe-
sas, feitas no interêsse (lo município, estão comprovadas pela do-umenta'ão apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de juibo (te 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2795, DE 3 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizai da
Prefeitura Municipal de Esme (vldos

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas ali
ções legais e nos têrinos (lo que determina o art..5.° (lo decreto-lei
n.° 2.135, (te 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito de Esmeraldas, reaflzadas em sua gestão,
durante os períodos (te 1.0 de novembro de 1944 a 21 (te novembro (le
1945 e 8 de fevereiro a 30 (te dezembro (te 1946, ra importância total
de Cr 99.052,90, por se haver verificado que tais despesas, feitas no
interêsse (lo município, estão comprovadas pela (locunlcntação apre-
sentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 (te julho de 1948.
MI LTON So\R1s CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.796, DE 3 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a 2egularizar da
Prefeitura Municipal de Ituinlaba

O Governador (10 Estado de Minas Gerais, no uso de Suas at'ibui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5•0 do decreto-lei

2.135, de 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal (te Ituiutaja, realizadas em sua
gestão, durante o período (te 17 (te dezembro (te 1945 a 4 de feveteiro
de 1946, na importância (te Cr$ 22.698,50, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão compiova-
das pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberadade, Belo Horizonte, 3 de j ulho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

L. D. - 46
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DECRETO N.° 2.797, DE 3 DE JULHO DE 1948

Aprova eontd relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Ouro Fino

O Governador do Estado (Te Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina a art. 5. do decrco-lei

-	-i	 1947rnlve aljroval' as contas aprtsefl-n.° 2.135, ue a ue JU m'	.	. , resolve
tadpas pci então Prefeito Municipal de Ouro Fino, realizadas em sua
gestão, durante o período de 8 de fevereiro a 30 de dezembro de
1946, na importância de Cr 40.934,40, por se haver verificado que,
tais despesas, feitas no interêsse (lo município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de julho (Te 1948.

MILTON SOARES CAMPO
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.798, DE 3 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizai' do
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de ,,uas ati 'bui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decret-lei
n.° 2.135, (le 5 de julho de 1947, resolve aprovar ,as contas apresen--
tadas pelo então Prefeito Municipal de Pedro Leopol(lO, realizadas em
sua gestão, durante o período de 25 de março a 3 de outubro de 1947,
na importância de Cr 110.613,70, por se haver verificado que tais.-
despesas, feitas no interêsse (lo município, estão comprovadas pelw
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de julho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.800, DE 3 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros

O Governador do Estado de Minas Gerais, 110 liso (te suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o ar. 50 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de São Pedro dos Ferros, rea-
lizadas em sua gestão, durante o período de 4 a 28 de fevereiro de
1947, na importância (Te Cr$ 1.060,00, por se havei: verificado que
tais despesas, feitas no iiiterêsse (lo município, estã comprovada&
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de julho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.801, DE 7 DE JULHO DE 1948

Abre crédito suplementar de Cr$ 3.931.702,40, à verba:
076-77 (924), do Secretária das Finanças.

O Governador do Estado de Minas Gerais, (te conformidade conir
a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 3°, da Lei número 26,
de 5 de novembro de 1947, resolve abrir um crédito suplementar de
Cr$ 3.931.702,40 (três milhões novecentos e trinta e um mil setecen-
tos e dois cruzeiros e quarenta centavos), à verba 076-77-924 (Res
tituições e Indenizações - requisitórios judiciais), da Secretaria das
Finanças.

O Secretário dos Negócios das Finanças, assim o tenha enten-
dido e faça executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de julh
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

A	1.'

DECRETO N.° 2.799, DE 3 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a r'q'ilarizai' da
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

O Governador (lo Estado (te Minas Gerais, ao uso (le suas ali mbui-
ções legais e nos têrmos do que determina o a-t. 5° do decreto-lei
a.° 2.135. de 5 de julho de 1947, resolve aprova" as contas apr€sen-
tadas pelo então Prefeito Municipal (Te Pedro Leopoldo, realizadas
em sua gestão, durante o período de 3 de outubro a 23 de novembro
(Te 1947, na importância de Cr 66.298,80, por se haver verifm ado
que tais despesas, feitas no interêsse (lo município, estão comflih'Dva
das pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de de julho (le 1948.

MILTON So,uu:s CAMPOS,
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.802, DE 7 DE JULHO DE 1948

Abre à Secretaria de Saúde e Assistência, o crédito especial`
de Cr$ 8.000.000,00.

O Góvernador do Estado de Minas Gerais, de conformidade cont
a atribuição que lhe-foi conferida pelo artigo 2.°, da lei n.° 157, de-
25 de junho de 1948, resolve abrir à Secretaria de Saúde e Assistên-
cia o crédito especial de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzei-
ros), para custear as despesas com o Serviço de Combate à Malária, de
acôrdo com o convênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais e
o Serviço Nacional da Malária.

Os Secretários de Estado (105 Negócios das Finanças e de Saú-
de e Assistência assim o tenham entendido e façam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de julho
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
José Baeta Viana
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DECRETO N.° 2.803, DE 9 DE JULHO DE 1948

Clrwna a exercício o ploinotor de justiça em disponibilidade
da comarca de Barbacena

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais,

considerando que o Estado de Minas Gerais foi condenado, por
decisão judicial, a indenizar o bacharel Joaquim Firmo Barroso das
vantagens que percebia como promotor de justiça da comarca de
Barbacena, a partir de 1. 1 de dezembro de 1934 e até a sua rein-
tegração;

considerando que, em liquidação de sentença, alegou o Estado
que, aceitando e exercendo um cargo de advogado da Prefeitura do
Distrito Federal, que não poderia ser acumulado com o de promotor
de justiça da comarca de Barbacena, o bacharel Joaquim Firmo Bar-
roso renunciou implicitamente a situação constituída em seu favor
pela referida condenação;

considerando que, por se achar pendente de decisão essa alega-
ção, convém que, sem prejuízo da mesma, expressamente ressalvada,
seja o referido bacharel convocado para substituir o atual promotor
de justiça da comarca de Barbacena, que se acha afastado (lo exer-
cício de suas funções, sem ônus para o Estado.

Resolve, por aplicação do art. 79 do decreto-lei n.° 804, de 28
de outubro de 1941, combinado com o art. 386 do decreto-lei n.°
1.630, de 15 de janeiro (te 1946, chamar o bacharel Joaquim Firmo
Barroso para exercer o cargo de promotor de justiça da comarca de
Barbacena, enquanto durar o afastamento do seu atual titular.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de julho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.804, DE 10 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a reqularizar da
Prefeitura Municipal de fluiu taba

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrinos (lo que determina o art. 5.° do (lecreto-lei
n.° 2.135, (te 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas aprsen-
tadas pelo então Prefeito Municipal (te Ituiutaba, relativas a despesas
a regularizar, realizadas em sua gestão, durante o exercício de 1945,
período (te 22 novembro a 14 de dezembro, na importância de
Cr 12.066,40, por se haver verifiéado que tais despesas, feitas no
interêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-
sentada.

Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 10 de julho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.805, DE 10 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a reirlarizai da
Prefe itura Municipal (te Pirapora

O Governador do Estado de Minas Gerais, 1i() USO (te suas atribui-
ções legais e nos têrmnos do artigo 5.° (lo decreto-lei n.° 2.135, de 5
de julho de 1947, resolye aprovar as contas apresentadas pelo então
Prefeito Municipal (te Pirapora, relativas a despesas a regularizai,
realizadas em sua gestão, no período (te 13 de abril a 27 de dezembro
de 1947, na importância de Cr$ 103 .864,00, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão compro-
vadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 (te julho (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.806, DE 10 DE JULHO DE 1948

Declara a caducidade da concessão ii Companhia Telefônico Alfâflça
Mineira, S. A., para a exploração dos serviços telefônicos do mu-
nicípio de Ponte Nova.

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso das atribui-
ções que lhe conferem as leis, e,

considerando que a Companhia Telefônica Aliánça Mineira, S.A.
assinou com o Estado, em (lata de 14 (te fevereiro de 1947, um contra-
to de concessão de privilégio para a exploração dos serviços telefô
nicos do município de Ponte Nova, nos têrmos (Ia autorização cons-
tante do decreto n.° 2.397, (te 5 (te fevereiro (te 1947;

considerando, porém, que a concessionária não está cmii C)fldi-
ções de manter os serviços a que se obrigou, uma vez que até agora
não promoveu os meios necessários à execução (los mesmos serviços,
nos têrmos (Ia cláusula 2. (lo contrato, estando OS prazos para iSSG

há muito extintos;considerando que, verificado o descumprimentO (Ia obrigação
contratual, está a concessionária sujeita às conseqüências do seu ina-
dimplemento para o efeito das penalidades decorrentes dessa trans-
gressão;considerando, finalmente, que a providência ora tomada foi pe-
dida pela Prefeitura e pela Câmara do município interessado,

Decreta:
Art. 1 . 0 Fica declarada a caducidade (lo contrato de COn(:esSã&

feita pelo Estado à Companhia Telefônica Aliança Mineira, S. A.,
em data de 14 de fevereiro (te 1947, para a exploração dos serviços
telefônicos do município (te Ponte Nova.

Art. 2.° -- Revogam-se as disposições eia contrário.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de julho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
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DECRETO N.° 2.807, DE 13 DE JULHO DE 1948

Declara feriado estadual o dia 14 de julho de 1948

1	 4P -
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DECRETO N.° 2.810, DE 21 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Teixeiras

O Governador do Estado de Minas Gerais, no liso de suas atribui-
ções, e atendendo à indicação que lhe foi encaminhada pela egrégia
Assembléia Legislativa do Estado, decreta:

Artigo único -- E' declarado feriado estadual o dia 14 de julho
de 1948, em homenagem ao primeiro aniversário da promulgação da
Constituição do Estado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de julho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro 4leixo
José delMagalhães Pinto
Américo René Giannetti
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Bacia Viana

DECRETO N.° 2.808, DE 21 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Barnbuí

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos têrmos do que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Bambuí, realizadas em sua
gestão, durante o período de 17 de outubro a 23 de novembro de 1947,
na importância de Cr$ 190.992,20, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de julho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.809, DE 21 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Divino

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos têrmnos do que determina o art. 5•0 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Divino, realizadas em sua
gestão, durante o período de 5 de fevereiro a 30 de dezembro de
1946, na importância de Cr$ 68.251,50, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de julho de 1948.
MILTON SOARES Cipos
Pedro Aleixo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
.ções legais, e nos têrmos do que determina o art. 50 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Teixeiras, realizadas em sua
Lestão, durante o período de 28 de novembro a 3 de dezembro de
1945, na importância de Cr$ 894,40, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
tiocumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de julho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleiao

DECRETO N.° 2.811, DE 22 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Belo Vale

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
.ções legais, e nos têrmos do que determina o art. 50 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Belo Vale, realizadas em sua
gestão, durante o período de 28 de dezembro de 1938 a 6 de abril
de 1945, na importância de Cr$ 37.885, 90, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprova-
.das pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de julho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.812, DE 22 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Belo Vale

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos tèrmos do que determina o art. 50 do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Belo Vale, realizadas em sua
gestão durante o período de 1.° de outubro a 31 de dezembro de 1947,
na importância de Cr$ 4.632,00, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela do-
cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de julho de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.° 2.813, DE 22 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas o despesas a regularizai da
Prefeitura Municipal de liob ira

- 737

DECRETO N.° 2.816, DE 2 DE AGÔST() DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitu ra Municipal de Belo Vale

O Governador (lo Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atribui ..ções legais, e nos têrmos (lo que determina o art. 5.° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Jtahira, realizadas em sua
gestão, durante o período (te 4 de julho a 30 (te dezembro (te 1946,
na importância de Cr 292.526,30, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de julho de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.814, DE 22 DE JULHO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Pref ei/lira Municipal de Iluiutaba

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atribui-
ções legais, e nos têrmos do que determina o art. 5.' do decreto-lein.° 2.135 1 de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Ituiutaha, realizadas em sua
gestão, durante os períodos (te 12 de abril a 6 de dezembro (le 1945
e 5 (te fevereiro a 16 de dezembro (te 1946, na iniportância total de-
Cr$ 400.159,50, por se haver verificado que tais despesas, feitas n
interêsse do município, estão comprovadas pela documentação apre-sentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 22 (te julho (te 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos têrmuos do que determina o art. 5° do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Belo Vale, realizadas em sua
gestão, durante o período de 9 (te abril (te 1945 a 30 (te dezembro de
1946, na importância (te Cr$ 77.359,00, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do municíRio, estão (Oflll)rovadaS
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 (te agôsto (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.817, DE 2 DE AGÕSTO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de llunmirinm

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atribui--
ções legais, e nos têrmos do que determina o art. 5° (lo decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas apresen- -
ta(las Pelo então Prefeito Municipal (te Itumirini, realizadas eiii sua
gestão, durante o período (te 26 (te agôsto a 7 (te setembro de 1946,
na importância (te Cr$ 5.509,00, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela do-
cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de agôsto de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.815, DE 2 DE AGÕSTO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar daPrefeitura Municipal de PaaisóJ)oljs

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos têrmos do que determina o art. 5.' do decreto-lei
n.° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Paraisópolis, realizadas emsua gestão, durante o período de 30 de abril de 1944 a 21 de junho de
1945, na importância de Cri 341 .399,00, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio (la Liberdade, Belo Horizonte, 2 de agôsto (te 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.° 2.818, DE 2 DE AGÔSTO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de 1/um iriam

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos têrmos do que determina o art. 5. 1 do decreto-lei
n° 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Itumirimn, realizadas em sua
gestão, durante o período de 9 de setembro a 31 (te dezembro (te
1946, na importância de Cr$ 32.214,50, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas,
Pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 (te agôsto (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECBETO N. « 2.819, DEI 3 DE AGõSTO DE 1948

Cria o Servi<^o de Subsisténcia do Pessoal da Polícia Militar

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
,ções, decreta:

Art. 1.' --- Fica criado na Polícia Militar o Serviço de Subsis-
lência do Pessoal (S. S. P.), destinado a promover o forn"cimento
-de gêneros e artigos de primeira necessidade aos eleinentGs (Ia Col-
,poração

Art. 2.' — 0 S. S. P. será chefiado por tini oficial superior, eni
-comissão, e seu efetivo de oficiais e praças será retirado dos quwIros
ordinários da Polícia Militar.

Art. 3.' — Fica o Comandante Geral autorizado a elaborar o re-
:gulamento do S.S.P., submetendo-o oportunamente à aprovação do
Covêrno do Estado.

Art. 4.' — Bevogani-se as disposições 
em 

contrár;o, entrando
<, presente decreto em vigor na (lata de sua publicação.

Pálácio da Liberade, 
em 

Belo Horizonte, 3 de agôsto ^1c 194^.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedra Aleixo

DECRETO N.' 2.820, DE 3 DE AGóSTO DE 1948

Aprova,conias relotivas a despesas a regularizor da
Prefeitura Municipal de Abre Campo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
,ções legais, e nos têrmos do que determina o art. 5.1 do decreto-lei
,n. , 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Abre Campo, realizadas em sua

.gestão, durante o período de 28 de março a 31 de dezembro de 1947,
na importância de Cr$ 78.776,40, por se haver verificado que tais
^despesas, feitas no interêsse do município, estão comprevadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de qgósto de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

.DECRETO N.' 2.821, DE 3 DE AGõSTO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Campo Belo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
^ções legais, e nos têrmos do que determina o art. 5. 1 do decreto-lei
-n.* 2.135, de 5 de julho de 1947, reso.^ve aprovar as contas apresen-
-tadas pelo então Prefeito Municipal de Campo Belo, realizadas en , sua
gestão, durante o exercício de 1944, na importância de Cr$
'7.829,10, por se haver verificado que tais despesas, feitas no interês-
.se do município, estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de agôsto ^e 1948
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

19i8

ar da
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DECRETO N.o 2.82% DE 3 DE AGôSTO DE

Aprova contas relativas a despesas a regulariz
Prefeitura Municipal de Guaranésia

e suas atribui-
do decreto-lei
ontas apresen-
realizadas em
e dezembro de
verificado que

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso d
ções legais, e nos têrmos do que determina o art. 5.1
n.* 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as e
tadas pelo então Prefeito Municipal de Guaranésia,
sua gestão, durante o período de 15 de março a 30 d
1946, na importância de Cr$ 115.206,60, por se haver
tais despesas, feitas no interêsse do município, estão
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de igôsto

zar da

MILTON 
SOARES CAMPOS

Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.823, DE 3 DE AGõSTO DE

Aprova contas relativas a despesas a regulari
Prefeitura Municipal de Manhumirini

le suas atribui-

ontas apresen-

e dezenibro de
verificado que
• comprovadas

• de 1948.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (
,ções legais, e nos têrmos do que determina o art. 5.o
.)i.o 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as e
tadas pelo então prefeito municipal de Manhumirim,
sua gestão, durante o período de 28 de março a 30 d
1946, na importância de Cr$ 77.985,80, por se liaver
lais despesas, feitas no interêsse do município, est,~i
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de agôst

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

zar da
DECRETO N.' 2.824, DE 3 DE AGôSTO DE

Aprova contas relativas a despesas a regulari
Prefeitura Municipal de Nova Rezende

]e suas atribui-

ontas do então
esas a regulari-
945, na impor-
e tais despesas,
pela documen-

o de 1948.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso
ções legais, e nos têrmos do que determina o art. 5.1
n.o 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as e
Prefeito Municipal de Nova Rezende, relativas a desp
zar, realizadas em sua gestão, durante o exercício de 1
tância total de Cr$ 150,00, por se haver verificado qu
feitas no interêsse do município, estão comprovadas
tação apresentada,

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de agôst

MILTON SOARES CAMPOS
Pedró Aleixo

comprovadas

de 1948.

1948

do decreto-lei

realizadas em

1948

do decreto-lei
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DECRETO N. , 2.825, DE 3 DE AGóSTO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal (te Nova Rezende

0 Governidor do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribul-
ções legais, e nos têrnios (to que deterinina o art. 5.- do decreto-lei
2.135, de 5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas (to então Pre-
feito Municipal de Nova Rezende, relativas a despesas a regulari-
zar, realizadas em sua gestão, durante o período de dezembro de-
1945 a 31 <te março (te 1946, na importância total de Cr.^ 900,00, por-
se haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do inuni-
cípio, estão coniprovadas pela docunientação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 3 de agÔsto (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DEICRETO N.` 2.826, DE 3 DE AGôSTO DE 1948

AProva contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Nova Rezende

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos têrnios (to que determina o art. 5. 1 do decreto-lei
2.135, (te 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas (to então Pre-
feito 3VILinicipal (te Nova Rezende, relativas a despesas a regularizar,
realizadas em sim gestão, durante o período (te 25 de abril a 30 de
dezembro (te 1946, na importancia total de Cr$ 750,00, por se haver-
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão^
comprovadas pela docuinentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de agôsto de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DE 1948

ilarizar da
s
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DECRETO N.' 2.828, DE 3 DE AGóSTO

Aprova contas relativas a despesas a reg
Prefeitura Municipal de Parreira

uso de suas atribui-

e fevereiro de 1947,
ficado que tais des-
iiprovadas peia do-

xgôsto de 1948.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no
ções legais, e nos têrmos do que determina o art
n., 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar
tadas pelo então Prefeito Municipal de Parreiras
gestão, durante o período de 1.' de janeiro a 10 d
-na importância de Cr$ 3.116,00, por se haver veri
pesas, feitas no interêsse do município, estão coi
cumentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 3 de

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECBETO N.' 2.829, DE 4 DE ACôSTO

ularizar da
caia

Aprova contas relativas a despesas a reg
Prefeitura Municipal de Cainandu

uso de suas atribui-
t. 5.1 (to decreto-lei
ontas (to então Pre-
pesas -,i regularizar,

e Cr$ 11.794,00, por
nterêsse (to intinici-
sentada.
gôsto d(^ 1948.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no
ções legais, e nos têrnios do que determina o ar
2.135, (te 5 de julho de 1947, resolve aprovar as e
icito Municipal (te Caniin(lucaía, relativas a des
realizadas em sua gestão, durante o período (te 6
^', 30 de dezembro (te 1946, na importância total d
se haver verificado que tais despesas, feitas no i
pio, -estão comprovadas pela documentação apre

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de 
i

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DI ,'CBETO N.' 2.827, DE 3 DE AGóSTO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Nova Rezende

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos têrnios (to que determina o art. 5. o do decreto-lei,
2.135, de 5 <te julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Pre-
feito Municipal (te Nova Rezende, relativas a despesas a regularizar,
realizadas em sua gestão, durante o período de 15 de janeiro a 26 de
março de 1947, na importância total de Cr$ 540,00, por se haver veri-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse (10 município, estão com-
provadas pela docunientaç^o apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte 3 de agôsto de 1948

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.830, DE 4 DE AGôSTO

ularizar da
irgo

Aprova contas relativas a despesas a reg
Prefeitura Municipal de Cordisbi

uso de suas atribui-
t. S., do decreto-lei
ontas do então Pre-
pesas a regularizai-,
1.' (te abril a 31 de
$ 14.497,50, por se
rêsse do iminicipio,
la.
ngósto de 1948.

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no
ções legais, e nos têrmos do que determina o ar

2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as e
feito Municipal de Cordisburgo, relativas , a des
realizadas em sua gestão, durante o período (te
dezembro de 1947, na importância total de Cr
haver verificado que tais despesas, feitas no inte
estão comprovadas pela documentação apresenta(

in i _, . A T ; Ik 11 A	B L- Horizonte 4 deÁ	a e o a , .. . e, e	1

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

5. 1 (to (Icereto-lei
as contas apresen-
realizadas 

em 
sua

DE 1918

de janeiro de 1938

DE 1948
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DECBETO N.' 2.834, DE 4 DE AGôSTO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a reflularizar da

UII.	 Prefeitura Municipal de Manhumirim

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atribui-
Ções legais, e nos têrmos (10 que determina o art. 5.- do decreto-lei2 .135, (te 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas (to então Pre-
feito Municipal (te Guanhães, relativas a despesas a regularizar, rea-
lizadas em sua gestão, durante o período de 13 de abril de 1947 a19 de janeiro de 1948, na importância total de Cr$ 89.160,50, por se-
haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município,,
estão comprovadas pela documentação apresentada.

PaLácio (Ia Liberdade. BpIn	A i^

XImi,oN SO.Xius C,kMpos
Pedro Aleixo
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DECRETO N. , 2.831, DE 4 DE AGÔSTO DE 1948

A Prova contas relativas (i despesas ti regulari-ar da
Prejeitura Municipal de Guanhães '

0 Governador (to Estado (te Minar, Gerais, no uso (te suas atribui-
ções legais, e nos têrnios (to que determina o art. 5.o (to decreto-leir
2.135, de 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas (to então Pre-
feito Municipal de Manhumirini, relativas a despesas a regularizar,,
realizadas em sua gestão, durante o período (te 21-4-47 a 11-12-47, lia
importância total (te Cr$ 77.840,90, por se liaver verifica (to que tais.
despesas, feitas no interêsse <to município, estáto comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 4 (te agôsto de 1948.

MILTON SOARE.8 CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.832, DE 4 DE AGóSTO DE 1948

Aprova col? t (ís relalivas a despesas a regularizar da
Prefeitura Mui l icipal de Manhumirini

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
< ões legais, e nos têrnios (to que determina o art. 5.o do decreto-lei

^
.135, (te 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as colitas (to então Pre-
e'ito Municipal de Manhumirim, relativas a despesas a regularízar,
realizadas em sua gestão, durante os períodos (te 20-3-35 a 21-11-45,e 111-2-46 a 28-3-46, na importância total de Cr.1^ 105 548 20 per se.
haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse ' dG 'Dit'?Ili(,ípío"
estão Coni provadas pela documentaç5o apresentada.

NHIc i o (1,1 Liberdade, Belo Horizonte, 4 (te agÔsto 1e 1948.

SlILTO,N SOARES CAMI1OS
Pedro Aleixo'

DECRETO N., 2.833, DE 4 DE AGóSTO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a re gularizar da
Prefeitura Municipal de Manhiunirini

0 Governador (to Estw10 (te Minas Gerais, no uso de suas atribui--
ções legais, e no,,; têrni os (to que deterinina o art. 5.' do decreto-lei,4.135, (te 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas (to então Pre-
feito Municipal (te Manhumirini, relativas a despesas a regularizar,

ao, durante o período de 7-1-47 a 21-4-47, na.
realizadas em sua gest,
importância total (te Cr$ 148.713 SO, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interésse do 'nItInicí P i o, esfào comprovadas pela,
documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 4 de agôsto de 1948.

Miu] ,oN so,\H ]., S C.kM1,os
Pedro Aleixo'

N.> 2.835, DE 10 DE AGõSTO DE 1948

Revoga o Decreto 11. 2.772, de 11 de junho de 1948

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e considerando que pelo decreto n. o 2.757 de 9 de-
junho (te 1948, foram aprovadas contas a regularizar (Ia Prefeitura
Municipal (te Antônio Dias, relativas ao período (te 27 (te março a.
31 (te dezenibro (te 1947, na importância total de Cr$ 28.315,20,
resolve revogar o Decreto 11.'1 2.772, (te 11 de junho último, em vir
tude do qual foram aprovadas despesas a regularizar da mesma mu-
nicipalidade, correspondentes a iniportância e período conipreen-
dido% pelo primeiro Decreto citado.

Paiácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 10 (te agôsto de 1948.

MILTON SOARE I, CAMPOS,

Pedro Aleixo'

DECRETO N.` 2.836, DE 21 DE AGôSTO DE 1948

Abie créditos suplementares a verbas (Ias Secretarias do Interior
e da Educução

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, 
usando 

da a[ribuição
que Ilie foi conferida pelo artigo 3.^' (Ia lei n. 9 156, de 22 de junho,

(te 1948, o artigo 3. 9 (Ia lei orçanientária vigente, resolve:
Art. l.^' --- Fica aberto ii Secretaria (to Interior uni crédito su-

plenientar (te Cr$ 11.393.522,20, (onze inilhões e trezentos e noven-
ta e três mil e quinhentos e vinte e dois cruzeiros e vinte centa-
vos), destinado ao pagamento (Ia majoração de vencimentos (Ia Ma-
gistratura e (to Ministério Público, a partir (te janeiro do corrente-
ano, e assim distribuído:

Cr$
	

Cr$

Verba 055 — 03	8010
	

1. 225. 752,00
Verba 056 — 03	8010
	

5. 828. 320,80
Verba 058 — 03	8010	... 3.610.824,00
Verha 031 ---- 10	8090	.	728.625,40

	
11 .393. 522,2o
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Art. 2.0 — Fica aberto à Secretaria de Educação um crédito
suplementar (te Cr$ 18.419.979,00 (dezoito milhões e quaLro cento,%,
e dezenove mil e novecentos e setenta e nove cruzeiros), para ocor-
rer ao pagamento de adicionais de 10% aos vencimentos dos ftui
cionários (to magistério estadual, e assim distribuído:

Cr$	C r,,*
Verba 113	09 (8.330) . . . . 18. 019.979,00
Verba 114	09 (8.330) . . . .	400.000,00 18.419. 979,00

Art. 3. 1' — Os compromissos a que se refere êste decreto, de-
vidos até 31 (te julho do corrente ano, serão solvidos, parcelada-
mente, com os recursos previstos ira 

lei n.* 29, de 10 dezembro (te
1947, de acôrdo com o esquema a ser organizado pela Secretaria
das Finanças.

Parágrafo único — A partir do corrente mês, os novos ven-
cimentos fixados pela lei n. <, 156, de 22 (te junho de 1948, e os adi-
cionais estabelecidos no art. 148 da Constituição Estadual, serão
pagos normalmente.

Os Secretários de Estado, dos Negócios do Interior, de Educa-
ção e (Ias Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de agôsto
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
,tose de Magalhães Pinto
Pedro Aleixo
Abgar Renault

Exteriores comunicou haver sido concedido, em 10 de julho dêste
,ano, o "exequatur" do Govérno Brasileiro à nomeação do senhor
Jack Gordon Grover para o cargo de Vice-cônsul honorário da Grã-
Bretanha em Nova Lima, resolve reconhecê-lo- nesse caráter.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 21 de agôsto de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. 9 2.839, DE 23 DE AGõSTO DE 1948

Reconhece o senhor AugusIo de Toledo Júnior como Cônsul hono-
rário da Guatemala no Estado de Minas Gerais

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o
.aviso telegráfico de 7 (to corrente mês de agôsto, em que o senhor
Ministro das Relações Exteriores comunica haver sido, em 30 de
julho dêste ano, concedido o "exequatur" (to Govêrno Brasileiro à
nomeação (to senhor Augusto de Toledo Júnior para a cargo de Cón-
.sul honorário de Guatemala no Estado de Minas Gerais, resolve re-
.conhecê-lo nesse caráter.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de agósto de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECEETO N.9 2.840, DI^ 23 DE AGôSTO DE 1948

Aprova conias relalivas a despesas a regularizar da Prejeitura
Municipal de Aimorés

DECRETO N. 9 2.837, DE 21 DE AGÔSTO DE 1948

4prova contas referentes ao segundo semestre de 1947, da, Réde
Mineira de Viação

0 Governador do Estado ele Minas Gerais, (te confertuídade
com o disposto no parágrafo segundo do artigo terceiro, do Decre-
tolei n." 1.773, de 29 de junho de 1946, e à vista -do relatório apre-
sentado pela Comissão nomeada, nos têrmos do citado artigo tercei-
ro, para verificação (Ias contas da Rêde Mineira de Viação relati-
vas ao 'segundo semestre de 1947, resolve aprovar ditas contas.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 21 (te agôsto de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

DECRETO N. 9 2.838, DE 21 DE AGôSTO DE 1948

Reconhece o Sr. Jack Gordon Grover como Vice-cónsul honoràrio
em Nova Lima

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o
ofício de 2 do corrente mês, em que o Sr. Ministro das Relações

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
J)trições legais e nos têmos do que determina o artigo 5.0, do De-
creto-lei n.^> 2.135, (te 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo ent^o Prefeito Municipal de Aimorés, realizadas
cru, sua gestão, dirrwite o período de 5 de fevereiro a 30 de dezembro
de 1946, ira importância de Cr$ 386.518,20, por se haver verificado
.que tais despesas, feitas no inLerêsse do município, estão comprova-
,das pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 23 de igôsto de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DEICRETO N. Q 2.841, DE 23 DE AGÔSTO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prejeitura
Municipal <te Monte Sião

0 Governador (to Esta(lo de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrnios do que determina o artigo 5.1 , do De.
^creto-lei ir." 2.135, (te 5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas

L. D.	47
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ipresen[adas pelo eil[,-to Prefeito Municipal (Te Monte Sião, realizadas

em sua -estão, duranie o i)eríodo (te l.^' (Te OU1Ubr0 a 29 de noveili-

bro de 1947, 
lia 

iiiil)oi^t,^iileit (Te Cr$ 3.500,00, por se liaver verifi-

C3d0 qUC 
tais 

(ICSI)CS'.I.S, feitas no inierêsse (to município, estão cora-
provadas pela doculnelliação apresentada.

1 1,ilácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 23 (Te ;igôsto (Te 1943.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Alei. xo

N." 2.8 .12, DEI 23 DE ACÔS1'0 
DE 

1948

Aprovu contas relulivos a déspesas ri regularizar du Prefeitilra
Municipal de Santa LuZiu

0 Governador (10 E ,,t^ldo de Milias Ger:^is, no uso (Te
lt,gais e nos t^l .jllos do (li](' (1(^ici^iiiiii,1 o ni-li go. 5.", do DC-

erelo-lei ii.^' 2. 135, (te 5 de inIlio de 1947, resolve apiovar ^^s con[w;
npresevilmins peio en1^ío Prefeilo Muilicipal (Te Salita LuzL], rC.,1liz,^-
dw, Cil) su,^ g( , S[.-40 duranie o período de 25 (Te ibril de 19 ,17 a 4 de
j^lneíro de 1948, 11.1 inlpor^.meizi (Te Cr$ 17.701,10, por se liaver ve-
rif i cado que tais despesas, feiits no inter^sse (To município, esLà^->

pela documelitm
Palácio (Ia LiberdwIe, Cil) Belo Horizonte, 23 de :igósto (11 C 1918-

MILTON SOA111 —,, CAMPOS
Pedi ,o AleiXO

DEICBEI'I`O N.^' 2.843, DE' 24 DE AGóS'I`O DE 1948

AP1,01 7 ,1 1 (^OMuS rej(jjjj^(js (,, ^jespes(js (1 regalurizar du Preleitiu-a

M1 ililicípul de Mainalitillo,

0, Goverim(lor (!() F^4w10 (:v Mimu; Ger^lis, no uso (1(^	^1trl-

hlliç^ws le g ais e llo.', lèrmos do que (let(^i , iiiiii^x o 2rti , ^o 5.". do De..

e 1 , el oAvi li. — 2.135, de 5 de julho (1t^ 1947. resolve ipi^o\-,,ii^ i^:. contás

apr( , sen[wIns pelo ent,'m plefeito de Dialwlntiw^, realiz,-Z-

(1^ls em sua ge,,,,t,-Io. dio-mile os e)<erc í cios de 19 ,15 ^l 19 ,iG, wl illipor-

Ulil( . i^l de 0—, 8,00, j)or se haver vCri^'i('ado que t,^is	f('ii,l,

no interêsse (to município, esi,-lo ( . 01nIm ,ovadas pchi

apresentada.
Palácio da Liberdade, em Belo Ilo r izonte, 21 dc	de 1918

,N[ii. ,l ,oN Somu-s Gvuros

Pedi ,o Alei
. 
xo

D ECB 1 ,—M N.Q 2.844, DE 24 D E M,ôSTO D E 1948

Iprova contas relativos a despesas o	du Plel`eitiliv
Municipal de Senador Firmino

0 Governador (10 Estado (Te -.\Iiil^ls Gerais, lio liso de smi,,, ati.-

nuições legais e nos têr1110% ( to que determina o artigo	do D^,^
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creio-lei n.'^ 2.135, de 5 (Te julho de 1947, rusolve ;iprovar as Contas
apresentadas pelo entito i > reieito MuniciPal de Senador Firmino,
realizadas em Sua gestão, durante o período (Te 22 (Te janeiro a
9-8 de niarço de 1947, lia iiili)oi-tàii(-i ,,i (Te Cr,^ 3.180,00, por se Ilavel
verificado que tais despesas, feitas no interêsse (To inunicipio estão
colill)l-ov,t(l^,is pela doetimenlação apresentada.

1 1,liácio da Liberdade, em. Belo Ilorizonte, 24 de agósto (Te 1948.
Mii.m.N So.\Rj ,,s Cm\ims
Pedro Aleixo

DECRETO N.9 2.845, DE 30 DE AGÔS1'0 DE 1948

Aprova conias relalivas n despesas a regularizar d(I J^rejejjjlra
Afunicipal de Seuador Firinino

0 Governador (10 Estado (Te Nilinas Gerais, no Liso (Te suas atr^-
buições legais e jiQs té,,, mos (to que determina o artigo 5.% (To De-
Crelo-le i n-^' 2.135, de 5 de hilho (Te 1947, resolve aprovar as contas
apresenladas pelo então Prefeito Xfuiflú-íi^,^! de Senador Firmino,
realizwhis em sUn gestáto, durante o período <Te 12 de fevercíi-o - 30
de dezembro (te 194(;, na de Cr.,^ 33.187,80 por se linver
verific,,ido que jais ( 1 (,spesas , feitas no interêsse do inunicípio, estão
Comprovmlas peLl doelifilentiç.ão ^lpresentada.

Palácio (1,1 IAI ) cr ( lMIC , el i l BC IO Ilorizonte, 30 (Te agósto de 1948.
MILTON SOAMEIS CAMPOS
Pedro Aleixo

DI, CREI'0 N.Q 2.8 ,1(;, DF 30 DE ikCjõS]'0 DE 1948

Apromi coliffis rel(11 ; vos (1 despesas a i, egiil(íriz(ii , du Prefeitura
Alimicipal de Senador Firmino

0 Governador do Estado de Millas Ge 
1 

no uso de suas atr-
buições legnis e nos tê^' mos do que determin.i o m-tigo 5.`, do De-
creto-lei n. 9 2.135, (Te 5 de julho (Te 1947, resolve aprovar as colitas,
apresentadas pelo enti-w Prefeito ^IujljeipaI de Senador Firmino, rea-

liz '-Idas cu) sW1 dur^Hlte o 1)eríodo (Te 19 (Te nbril a 21 de
dezembro de 1947, lia importância (Te Cr$ 25.37,5,60, por se liaver
verificado que tais desi)esns, feitas no interêsse do inunicípio, estão
comprovadas pela ('Io( . Lii-iieiliaç,-io apresentwla .

P;dácio (hi Liberdwie, (^111 IC j o Ilorizonte, 30 de ,iL^ós[o (Te 1948.
MILTON SOABEIS CAMPOS
Pedro Aleixo

DI,"CBI,"TO - N.<> 2.847, DE 1 DE SE'TEMBRO DE 1948

Fixa e, ,itério provisório pura proniocóies lia Réde Alincira de Viaçú0

0 Governador do EIstldo de _Minas Gerais, usmido (Te suas dr:
buições legais e nos ti rinos do artigo 41 (Ia lei n.^' 147, (Te 16 (Te
janeiro (Te 1948,
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considerando que há grande número de vagas a serem prov^-
das na Rêde Mineira de Viação;

considerando que o artigo 6. <> da lei ii.^ 147, de 16 de janeiro
de 1948, determinou fôsse expedido regulamento para apurar o me-
recimento, objetivamente, segundo critério e dados certos;

considerando que essa regulamentaç5o é complexa e tem de aten-
der às diversas modalidades do serviço ferroviário, exigindo, por-
tanto, mais dilatado prazo para sua organização, o que viria prote-
lar, ainda mais, as promoções,

decreta

Regidamenlo provisório para prornoção dos servidores
da Rêde Miizeira de Viação

Art. 1.' — 0 Departamento de Pessoal fornecerá à Comiss,^o
Paritária os seguintes elementos;

1 --« Relação de todo o pessoal, mensalista e diarista, em ordem
de antigüidade na classe e com indicação do tempo de serviço na
Estrada, apurado de acôrdo com os artigos 4.^' e 5. Q da lei n. 147,
de 16-1-948, bem como os cargos que tenha exercido em comissão
até 31-12-947.

2 — Relação atualizada de propostas de promoções apresenta-
das pelos srs. Chefes de Departamentos, Divisões e demais serviços,
contendo, no máximo, quatro nomes para cada vaga.	1

3 — Quando houver necessidade, em determinados casos, cópia
da fé de ofício dos candidatos.

4 — Relação das vagas definitivas existentes no quadro de meu-
salistas e diaristas, com indicação das (latas em que se verificaram,
se possível.

Art. 2.^ — As promoções por merecimento serão feitas de
iicôrdo com o artigo 4.9 e seus parágrafos e artigos S.Q e 7. <> da Lei
n." 147, de 16-1-948, apresentado a Comissão Paritária, para cada
vaga, lista dupla, (Ia qual será escolhido o nome pela autoridade
,competente.

Art. 3.o -- As promoções para lotação do novo quadro da Rêde
ser5o feitas de acôrdo com o disposto na Lei n. Q 147, de 16 de ja-
neiro de 1948.

Art. 4.9 — Ao padrão "J", da carreira de Auxiliares Adminis-
trativos, terão acesso, mediante concurso de títulos, quaisquer ser-
vidores da Rêde da letra "I".

§ 1.'> --- Ao padrão "J", de Auxiliares Ténicos, terio ace sso os
servidores do padrão "I" que preencham as exigências do Conselho
de Engenharia.

§ 2. 9 — Ao padrão "J", de Oficiais, concorrerão sóniente o3
Escriturários "I".

§ 3.1> -- Ao padrão "I", de Mestres de Oficinas, concorrerao os
Chefes de Turma — tabela XIX.

Art. 5.9 — Os Artífices — tabela XVII, que atual e oficialmente
,exerçam as funções de Chefe de Turma XVIII, serão preferencial-
mente promovidos a êste cargo, nas vagas existentes ou que venham
a existir.

§ Lo — Os Artífices — tabela XVI, que estejam na mesma si-
tuação prevista neste artigo, serão promovidos preferencialmente a
tabela XVII e passarão a gozar da mesma preferência assegurada
2cinia.
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§ 2.'> — Idêntico critério será' aplicado aos Trabalhadores da
Turma do Departaniento da Linha, que sirvam como Feitores bein
como aos Foguistas que atualmente estejam s

ervindo como Maqui-
nistas, para promoção aos cargos de Feitor e Maquinista, respecti-
vamente.

§ 3.9 — 0 cargo de Mestre de Linha será preenchido por con-
curso de provas, entre os feitores.

Art . 6.' — Os servidores já aprovados 
em concurso e que es-

tejam ocupando interinamente os cargos poderão ser propostos para
promoção à primeira vaga definitiva de merecimento.

Art. 7.Q — Êste Regulamento entrará em vigor na (lata de sua
publicação e será aplicado até que seja expedido o decreto da re-
gulanientação de promoções dos servidores (Ia Rê(le Mineira (Ia
Viaçâo, revogadas as disposições eni contrário.

Palácio da Liberdade, em 1k10 Florizonte, 1 de setembro de 1948.

MILTON SOARFS CAMPOS
José Rodrigues , Seabra

DECRETO N.9 2.848, DE 3 DE SETEM13B0 DE 1941R

Declara (te festa cívica o dia 8 de setembro de 1948, em que se
contemora o centeitário do nascimento do Presidente

Francisco Silviano de Almeída Brandão

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-

buições e,
considerando os assinalados sei-viços que prestou à causa pú-

blica e ao povo mineiro o eminente cidadão Francisco Silviano de
Almeida Brandiáio;

considerando a importância e a extensão de suas atividades
políticas, como Deputado provincial, Senador estadual, Secretário
do Interior e Presidente do Estado, no quatriênio 1898 — 1902;

considerando que, durante seu Govêrno, marcado notadamente
pela preocupação de sanear as finanças públicas, muito se fêz para
o fortalecimento efetivo (Ia federação e a consolidaç,~io (Ia Repú-
blici;

considerando que a repercussão nacional de sua administração
propiciou sua escôlha para o cargo de Vice-Presidente (Ia República,

decreta:

Art. LQ — E' declarado de festa cívica o dia 8 de setenibro

de 1948, 
em que se comemora o centenário do nascimento do insig-

ne mineiro Francisco Silviano de Almeida Brandão.
Art. 2.9 — Nesse dia haverá, em todos os estabelecimentos de

ensino do Estado, preleções em que se cultuará a inemória daquele
grande servidor de Minas Gerais.

Art. 3.Q — 0 Govêrno do Estado promoverá e estimulará co-
meniorações que assinalem essa significativa data cívica.
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Assim o tenhani entendido tÔdas as auloridades a que in o co-
Illicciniento e exec^i^, ,,-io dêste decreto pertencer, para que o cuni-
prani e façun cuniprir, 1510 inteiramente conio nêle se contem.

Palácio ( 1,1 Liberdade, 
em 

Belo Horizonte, 3 (te seteiiil)io (te 1948.

Miuro ,'N, So.\HIS CmNI1,os
Pedro Alei. xo
José de Magulhaes Ilililo
Américo Renê Gialjuelli
Abgar Renault
José 

Rodrigues seabra
José Bueta Vianu

DI,'(.1^1,"TO N.^' 2.849, DE 3 DE SETEMBRO DE 1948

API»OPU Contas relulivos a despesas a regularizar (Ia Pi-cl'eitura
31111licimil de Coroinandel

'D],"Cl^1,"]'0 N.I 2X51, DE' () DEI SETE-NIBR0 DE 1948

-Abre crédito supleineutur de Cr$ 538.800,00, à verbu 092-24 (8523),

(Ia Secreluriu da Afiric,11111 "(', IlidiístriU , CoMércio e TI`11u1111O

0 Governador (to 
Estado de NUinas Gerais, (te conforinidade

com ^ j (Ine Il i e foi conferida pelo artigo 3.", (1.1 ]ei (te

número 2(;, de `) de novenibro (te 1947, resolve abrir um crédito
suplc, íiieii[,^i , (te Cr,^ 538.800,00 (quinhentos e trinta e oito mil e

oitocentos cruzeiros), ii verIm 092-24-8523, (to orçaniento vigente
(Ia Secretaria (Ia Agricujtnr,^, Irídústria, Comércio e Trabailio.

Os Secretários ( te I,^st^ j do do S Neg( > ( , ios (Ia Agricultura, Indãs-
tria, Comércio e ri-ai).inio e da, Finanças, assim o te1111,11,1 e nten

-(lido v façwn execular.
Dado no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, C) de seteni-

bro (te 1948.
iMILTON SOARES CAMPOS
Ainérico Reilê Gia1111c11i
José de M(walhães M1110

0 Governador do Estado (te Minas no uso de suas atei
buições legai.,, e nos têrnios do que determina o artigo 5.9, do De-
creto-lei 11." 2.135, de 5 (te julho de 1947, resolve aprovar ^^s contas
apresentadas pelo ej i t,-̂ o Prefeito Municif)al de Coroniandel, realiz:1-
(Ias em sua gest-i-lo, durante o período de 1. 1 de janeiro de 1944 a
27 de agôsto (te 1946, na iniporUincia de Cr .'^ 2.300,50, por se liaver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, esti-lo
coniprovad,^s pela (loctiii)eiitziç-, -i(> apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, em 1',elo Horizonte, 3 de setenibro de 1948.

MiuroN SOARES CAMI,os
Pedro Aleixo

DECIlETO N., 2.850, DE 6 DE SFITIMBRO DE, 1948

Abve crédilo s 11 p1e 111 c 11 1 (11 . (le Cr$ 2,52.500,00, à verba 029-53 (8212),
(10 1)<'P014M11 (' 1110 de COMPras e Fiscalização

0 (;overnador do Estado de Minas Gerais, de conformida(^c
Com a atribuição que Ilie foi conferida pelo artigo 3. 11, (Ia lei nú-
mero 26, de 5 de noveriffiro de 1947, resolve abrir um crédito su-
plementar de Cr$ 252.500,(ffi, (duzentos e cinqüenta e dois mil e
quinhentos cruzeiros), í'i verim 029-53 (8212), do orçamento vigente
do Departanjento de Co-f)ras e Fiscalizaçãto.

0 Secretário de Estado (tos NegOcios (Ias FinanÇas, -assim o te-
nha entendido e faça executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de setem-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José 

de Magalhâcs Pinlo
	

1,

DI`CHETO	2.8.r)'2, DE (; DE SEITFMBIM DE 1948

Abre crédilo especiu1 de Cr$ 10.017,00 à Secrelariu de Saúde e
Assist licia

0 Governador do FS1w10 de Min gs Gerais, (te co111orn1idad^'

com zi	que Iju: foi conferida pelo artigo 1.', da le i ii.^ 184,
SI	]-lide I() ( te k<,ôsto do corrente ano, resolve abr ir ( 1,11 crédito e )e(

(te Cr ,' 10.017,00 «tez mil e dezesse[e cruzeiros), para pàg^u11ent'^

de ven(imentos 
aos 

se ll tlillt cs fUnCionáriOS:
Cr$

D.	Eva li g el i n-, de C,^ still '0 , 110 I) críodO de
de jane'iro a (; de feverciro (te 1947	1. 908,M,

Glori.111a Guiniarues Mendonça, 110 período (te L<1
de janeiro a 3 de julho de 1947	8.109,00

10.017,00

Os S,,, et arios (te	(tos 'j\^c,,è)cjos de Saffile. e Assistência

e, das Finanças, assini o tenhani entendido e fw"am execut,1r.

Dado no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de setem-

bro de 1948.
MILI-ON 

SOARES 
CAMP0%

José Baela Viana
José dC Magalhães Ilililo

DEIClUI—FO N." 2.853, DE fl) DE SETKNIBRO DE, 1948

Abre crédilo supleinenlar de CiS iffi).()ffi),00, à verba 029-20 (8213),

do Deparlainenlo de Compras e Fiscalização

o Governador (to Estado de Minas Gerais, de conforinidad,-

,com a atribuiçãio que lhe foi conferida pelo artigo 3.', (Ia lei núme-
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ro 26, de 5 de novembro de 1947, resolve abrir um crédiro suple.-
mentar de Cr$ 160.000,00, (cento e sessentA mil cruzeiros), à verba029-20-8213, do orçamento vigente (to Departamento (te Compras e^
Fiscalização.

0 Secretário de Estado dos Negócios (Ias Finanças, assim o te-
nha entendido e faça executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de setem^,bro de 1948.
MILTON SOAIRES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

DECRETO N.^ 2.854, DE 6 DE SETEMBRO DE 1948:

Declara de tililidade pública, para o fini de desapropriação, terre-
nos e benfeito l-ias nêles existentes, situados na cidade de

Araguari, Inunicípio do mesino nome, neste Estado

0 Governador <to Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
Ções que lhe confere o art. 6.^' tio Decreto-lei federal 11. , 3.365, de
21 de julho de 1941, decreta:

Art. 1.` — São declarados de utilidade pública, a fim de sereia
desapropriados e adquiridos em juizo ou fora dêle, os terrenos e as.
benfei[orias néles existentes, necessários à am

p
liação (Ia rê(le (te ar-

mazéns, de propriedade (to Estado, estudada, no interêsse sócial,
para regular e melhorar às condições de abastecimento de gênerGs.
alimentícios aos centros (te população, com a área de 131.000,00 m2'
(cento e trinta e uni mil metros quadrados), situados na cidade de
Araguari, município tio mesmo nome, e pertencentes à S. A. Ia--
dústrias Beunidas F. Matarazzo ou a quem de direito.

Art. 2. 1' -- Os bens declarados de utilidade pública pelo artigo,
interior compreendem os terrenos com os seguintes limites e coa-
frontações: — "Ao Norte, divide com o Bairro de Fátima pela ruw
que liga a cidade de Araguari a êste Bairro; a Leste, divide com
ê‹te mesmo Bairro pela mesma rua e com Manuel Póvoa; ao Sul,.
com êste último e a Cia. Mogiana de Estradas de Ferro; e a Oeste,.
divide com esta última e Carlos di Tano e A. Ferreira da Silva" 2,
as seguintes- benfeitorias: — "Dois armazéns um prédio para escri
tório, uma casa de moradia, uma máquina de beneficiar arroz ins-
talada em um dos armazéns, e demais máquinas e instalações exis-
tentes nos citados armazéns".

Art. 3. 9 — E' declarada a urgência da desapropriação.
Art. 4. > — Revogam-se as disposições em contrário, entrando,

êste decreto em vigor na lata de sua publicação.
Palácio (Ia Liberdaae, eib Belo Horizonte, 6 de setembro de 1948..-

MILTON SOARES CAMPOS
Ainérico Renê Giannetti

DECRETO N.' 2.855, DE 10 DE SETEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui--
ções legais e nos têrmos (to que determina o art. 5.' do decre10-Ie^-
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n- <1 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Alto Rio Doce, realizadas em
sua gestão, durante o exercício de 1944, na importância de Cr$-
2.814,00, por se haver verificado que tais despesas, feitas no interês-
se tio município, estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 10 (te setenibro dc 1918.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DEClIETO N.' 2.856, DE 10 DE si,.TEMBRO DF lq48

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal (te Alto Rio Doce

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos tio que deterinina o art. 5. 1> (to decrelo-lei
n." 2.135, (te 5 (te julho de 1947, resolve -aprovar as contas al)resen-
tadas pelo então Prefeito Municipal (te Alto Rio Doce, real-lzad^ts em
sua gestão, durante o período de 21 de novenibro de 1945 a 6 (te fe-
vereiro (te 1946, na importância de Cr$ 5.264,00, por se haver ^er!fi-
c,l(lo que tais despesas, feitas no interêsse (to município, estão cola-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 10 (te setenibro dt, 1948.
MILTON SOARFS CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. ,, 2.857, DE 10 DEI SETEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções, legais e nos têrmos do que determina o art. 5.1 do decreto-lei
n." 2.135, (te 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Alto Rio Doce, realizadas em
sua gestão, durante o período de 31 de dezembro de 1946 a 24 de mai-
ço <te 1947, na importância de Cr$ 1.960,50, por se haver verificado,

que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprova-
ias pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de setenibro (^e_1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.- 2.858, DE 10 DE SETEMBRO DE 1948

Aprova conias relativas a despesas ti regularizar tia
Prefeitura Municipal de Delfinópolis

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuí-

ções legais e nos têrmos do que determina o art. S. , do decreto-lei

a.' 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as . contas apresen-
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ta (lzis 

pelo 
e ll ião Prefeito Nhinicipal de Delfinópolis, cili

sua gestáto, (Iiii^^iiite o período (te 14 (te jineiro a 7 (te abri! (te 1947,
na iniportância (te (r.,^ 9.483,00, por se 1),iver verificado utic tai^ ' des-
pesas, feitas no interêsse (to iiiiiiii( , íi)io, estão comprovadas pela (to-
entil(-111;leão

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 (te seteinbro de 19t8.
MILTON SOAHE.S CAMI1OS
Pedro Alei

. 
xo

DEClIEITO N.` 2.859, DE 10 DE SEITE'MIMO 
DE 

1948

Aprova contus relalivos (i deNpesas a regularizar da
Prefeitfir(i Aliinicipul de lequeri

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no tiso de s[ias airilmi-
ções legais e nos têi-iiiÍ)S (10 (Itic, deteliiiinzi o art.	(10
ri.' 2.135, (te 5 (te i(illio (te 1947, resolve ^q)rovar as contas apre^ , cii-
tadas pelo e11150 Prefeito Mililicipal dC le( l ileri, rcalizwi!1^^ cil , %lia
gestão, (tkji-,iiite o em,, reício (te 1947, na iniportância de Cr^^ .. .....
9.813,80, por se liaver verificado (lLie tais despesas, feib-, no
lêsse (10 II)tilii(-íl)io, estão	 1J)re-
sentada

Palácio (Ia Liberdade, Belo Ilorizonte, 10 (te setembro ( 1 ^_' 1943.

MILTON SOAIXES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECBETO N.,1 2.860, DE 15 DE SETEMBRO 
DE 

1948

AProva contas relativas a despesas a reyWarizai da
Prefeitura Altimicipal d.e Abre Canil)()

0 Governador (10 Estado (te Mi11 ' ^s Gerais, no liso (te sil,is ati-ffilii-
-ções legais e rios têrnios, (10 (Itic detel-iiiina o art. 5." (10 (icerv;o-lei
ri.' 2.135, de 5 (te itillio (te 1947, resolve aprOVIII, as Contws, api-vsen-
tadas pelo então Prefeito INILinicipal <te Abre ' C^iiiipo, re^i1ii.w1. ( s (1111
sua gest,-io, durante o período (te 22 (te inuio de 1941 a 30 ^le d(-zein-
bro (te 194(;, ria iiiiportànei^i de (x^9 por se haver N, rifi-
cado (lije tais despesas, feitas no interêsse (lo imnicípio, ('^ ' i,10 coni-
provadas pela doetinientação ^1presc111adi.	-

Palácio (ia Liberdade, Belo Ilorizonte, 15 (te setenffiro de 194^.

MiurON- So.\Hi .- S G\wOS
Pedro Aleixo'

DECBETO N.' 2.861, DE 15 DE SETEINIBB0 DE 1948

Aprova contas relalivas (i despesas a re^liil(ii-iz<ii- (Ia
Prefeitura Municipul de Boni Despacho

1 0 Governador do Estado (te Minas Gerais, no tis-o (te snas atiffini-
ções legais e rios têrniós do (Ine deterinina o arL 5. <' do decreto-lei
ri.' 2.135, de 5 de jtillio de 1947, resolve aprovar as contas apresen-

- 7,5 5
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ladas pelo elitão Prefeito 'Nhinicil),11 de hom Desi);wIlo,	e111

sua gestz-to durante o período (te V) (te noveilibrO 1 12 (te itezellibro

de 1945, na iniportimeia (te Ci-' 1.()lS,()O, por se li:iver	
que

tais despesas, feitas no i11ter^sse do intillicípio, esti-Í0

pela doctinientaÇ ,,_10 11-CsclItWKi.
PaUieio	Belo ljor i zon te, 15 ( te	!e 11^48.

Pedro Aleixo

DECBETO '.\.' 2.862, DE, 15 
DE 

SEITEMBIM DE 1948

Aprova contas relaliVO S 0 dcSK8 ( l `; a
Prefeitura AfuniciPa l de B11e110

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no 
liso 

de ^^11as atrilmi-

,ções legais e no,% tê i, jiios (to que deterinina o k"t. 5. < ' (10 de(-rctO-1c1

n.` 2.135, (te 5 (te jtillio (te 1947, resolve ai)rovar as 
contas 

a l) ; ' esen-

tadas pelo ent^o prefeito municipal de Bueno Brandão, realizadas em

sua gestão durante os períodos de 30 de novembro (te 1939 a 3 de

dezembro de 1945 e de 13 de fevereiro (te 1946, a 30 de dezembro de
1946, na importância (te Cr$ 74.565,40, por se huver verificado que
tais despesas feitas no interêsse do inunicípio, estao comprovadas

pela doctimentação apresentada.
Pauxeio (Ia Liberdade, Belo I jo l-izo il te , 1,7) ( le seten i l ) ro (te '1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECBETO N.' 2.80, DEI 15 DE SI`TE 'M BRO DE, 194,^

Aprova con tos relativos a de s i- sas a P(W 111 ( fl-izOr (I,^'
Prefeilura Municil- I de Caraliliffa

0 Governador do Estado (te Minas GeraiS, 110 Uso dC sna% atribui-
toções legais e nos têrinos do (Ine deteriniria o art. 5. — ( to (icei( -lei

ri.
, 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as COnfas ',ipresen-

tadas pelo entálo Prefeito MuniciPal ( te Caratinga, realiza(b, s eti ,. sLia

gestão, (Itirante o período de 28 (te o[lttll)ro 1 31 (te dezenibro (te 1947,

na iraportância de Cr$ 12.161,30, 
por 

se ] ",^ v ("' ',c " ifie:1 ^ lo ( I ti(- tais

despesas, feitas no interêsse do imi nicípio, estão co11i p ro-%-da,^ pela

- a
p
resentada.doetimentaçao <	

1,5 (te setcnibr^ ,, le 1948.Palácio (Ia Liberdade, Belo Ilorizonte,

MILTON- SOARUS CAMPOS
Pedro Aleixo'

DECIAETO N. , 2.864-, DE 15 DE SETEN1I3B0 DE -19j8

Aprova contas relatiVas a, despesas ti regularirar da

Prefeitura MuniciPa l (te IIiiá

o Governador do Estado de Minas Gerais, no U sO 
(te suas' at ribUi

-^ções legais e nos têrnios (to (Itie deterinina o a rt. 5. ' (10 (lecreto-leí

xi. , 2.135, (te 5 (te jullio (te 1947, resolve aprovar as co li t t s apresen-
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tadas pelo cii15o Prefeito Municipal de Ibiá, realizadas em sua g"tão,
(Itirante o periodo de 7 de abril a 22 de (lezènlbro de 1947, ia ujipor-
tàiicia (te Cr$ 63.969,00, por se haver verificado que tais despesas,.
feitas no interêsse do município, estão comprovadas peli doeu 1II '_^n ta-
ção apresentada.

PaUicio <ia Liberdade, Belo Horizonte, 15 de setembro ^!e 1948.

MILTON SOARES CAMPOI,
Pedra Aleixo

DECBETO N.' 2.865, DE 15 DE SETEMBBO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Paracatu

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
-mina o art. 5. 1 do decreto-leições legais e nos têrnios (10 que detei

ii.o 2.135, de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas apresen-
iadas pelo eiitão Prefeito Municipal de Paracatu, realizad g s eri , sua
gestão, duraiiie o período de 20 de junho a 27 de dezembr4^ de 1947,g
na importância de Cr$ 3.042,50, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município estão comprovadas pela
(loetiiiient:iç ,,-io apresentada.

Pfflácio <Ia Liberdade, Belo Horizonte, 15 de setembro	1948.
MILTON SOABEIS CAMPOS

Pedro Aleixo

DECBETO N." 2.866, DE 16 DE SETEMBRO DE 1948

Aprova conías relativas a despesas a regularizar da
Prefelitura Municipal de Curvelo

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrnios do que determina o art. 5. 1 do decreto-lei-
n., 2.135, (te 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Curvelo, realizad-.Iq em sua
gestão, durante o período de 27 de março a 31 de dezembro de 1947,
na importância de Cr$ 459. ,536,80, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pelw
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de setenibro de 1948—
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.867, DE 16 DE SETEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Ibiá

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrnios do que determina o art. 5. 1 do decreto-lei
n., 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen--
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306.670

300.004
293.338

286 ' 672
280.006

273 ' 340
2h6.674

260.008
253.342

246.676
240.010

233.344
226.678

220.012
213.346

206.680
200.014

193.348
186.682

1180.0113
173.350

166 684
160:018

153.352
146.686

140.1120
133 . 3jr4

126.688
120.022

113.356
106.690

100.022
9.3.354

86.686
80.018

73.350
liti. 682

60.014
53.346

4(; -678
40.010

33.342
26.674

20.006
13.338

6.670

EMPRESTIMO DE RE UPERAÇÁO ECON MICA
LEI 29, DE 10 E DEZEMBRO DE 1947

aDecreto n." 2.869, de 17 - 9 - 1948, que autoriza a emissão da 2. série, na importância de Cr$300.000.000,00
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Setembro... . ^ . ..........................................

Março ...................................................
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Março..	.............................................	..
Setembro ................................................

Março.	..........................	......................
Setembro .........................................

Março.	...... . ........ .................... — ^
Setembro ..............................................

Março.	................................................
Setembro ...... .
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	.......................	..................	. .....Setembro .....................................

MarÇo^r ..............................	....... ..........Setemo. . ............................................

Março ................	............. . ........... « ........
Setembro ...............................................

Março ..............................................	..
Setembro .............. . .................................

Março ................................ ................ —
Setembro....... .. . ....................... .............

Março	
...... *-——Setembro ............ . ..................................

Março. .. .. ............................................
Setembro ..... . .................. .. ......................

Março.. ....... . .............. . .........................
Setembro ........................ .......................

Março ...............................	.. .................
Setembro ................................	.	............

Março ...................................................
Setembro .................. . ...................... . ......

Março ...................................................
Setembro ............................ .......... ........

Março........ .........................................
Setembro ................................................

Março .................................... .............
Setembro....... ............ . ...........................

Março ...................................................
Setembro .......... . ......	.............................

Março ........... . ............................. ..	.....
Setembro ................................................

Março ............................	...................	..
Setembro .............. . ........................ — ......

Março .............................. . .........	..........
Setembro ..................... . ..........................

Março	....................................... . ..........
Setembro ...............................................

Março .......................... « ........................
Setembro .......... ..................................

Março .................................................
Setembro ........ — .........................

Março .................................	.. ... ..........
Serntembro ..............................................

Março... . ......	....................................
Setembro ..............................................

Departamento da Despesa Variável. em 7 de Julho de 1919, - (a)
(a) José de MagalhÉles Pinto, Secretário das Finanças.

P. Fialho) (a) Ulisses Silva) - Chele da 11. Secção-VISTO, (a) F. Martins, Superintendente	APROVO.
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4adas pelo então Prefeito Municipal (te lhiá, realizadas em stia gestão,

,durante o período de 24 de abril a 31 de dezembro de 1946, na impor-

tância de Cr$ 30.211,90, por se liaver verificado que tai- despesas,
feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela documenta-
ção apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de setenibro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECBETO N., 2.868, DE 16 DE SETEMBRO 
DE 

1948

Aprova conias relativas a despesas a regularizar (ia
Prefeitura Municipal de Paracatu

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
,ções legais e nos têrnios do que determina o art. 5.' do decr(to-lei
ri. , 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo ent-ao Prefeito Municipal de Paracatu, realizid , is e li-, sua
gestão, durante o período de 22 de junho :1 28 de outubro (te 1947,
Da importância de Cr$ 14.085,40, por se haver verificado qti,_^ tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão coni 1 ) rov adas pela

,documentação apresentada.
Palácio 

da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de setenibro N, 1918.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. ç' 2.869, DE 17 DE SETEMBBO DE 1948

_Auloriza a emissão da 2.- Série das Apólices do Empréstimo de Re-
cuperação Ecoiiônica a que se refere a lei 29, <te 10 de aezem-
bro de 1947, na importância de Cr$ 300.000.000,01)

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tisando (te sws atribui-
,ções e nos têrinos da autorização contida na lei n.' 29, de 10 de ( J.Czeln-

bro de 1947, decreta:
Art. 1.' -- Fica a Secretaria das Finanças (to Estado (te Minas

-Gerais autorizada a emitir a 2.'1 Série das Apólices do Empréstimo de
Recuperação Econômica a que se refere a lei n." 29, de 10 de dt^zem-

bro de 1947, na importância (te Cr$ 300.000.000,00 (trt-5, 1-iites ini-

lhões de cruzeiros) .
Art. 2.' -- As apólices desta série serão "ao portador". ronversí-

veis em nominativas e vice-versa, juros de 7 0/r a.a., distribuí(Ls da
^seguinte maneira: 80.000 (oitenta mil) títulos (to valor noininal de
Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) cada um, numerado ,, (te

'80.001 a R.E. 160.000 e 260.000 (duzentos e sessenta iiiii) !ílulos

do valor nominal de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) cada (iiii wijacra-

(tos de R.E. 260.001 a R.E. 520.000.
Art. 3.1 — Os juros dos títulos desta série vencer-se-,--lo Pin 31 de

março e 30 de setembro de cada ano e serão pagos pelo T osouio (10
Estado nas épocas indicadas nos respectivos "coupons".
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Art 4." -	A z^iiioi-tiziç,-io (lzis ipólices se fiu-à dentro (to ^)raZO

1ta-de 30 anos,	o resgate em setembro (te 1953, se,gtindo z1
bela (te anuidades anexa a êste decreto e em conforinidade com o que-
dispõe o dcereto ti." 2.224, (te 25 (te maio (te 1908.

Art. 5. " - A Secretaria das Finam, ws cuiiiirá cautelus provI,orias
que serao, posteriormente, Sill)Stitilí(l:is por títulos definitivos

ArL (;.' -	i`ste decreto cnlrar^'i em vigor wi data (te stui pubLea-
çao, rcvog.mk^s ^^s disposi(

, 
-^)CS em con!r.^'triO.

Assilii o tenham villendido tôdas as autoridades a quem o ^, onlie-
cimento e vxectic,-to (l^sle decreto perlencer, pai".^ (111e 0 cliiiiiW1M e
façam cititiprir ',,~io inleirainente com iièle se conilém.

PaUteio da	Belo lloriionte, 17 (te seLembro ic

'Somu.-Is
José de Mogulhães Ilinto

	

DI^"Cl^1-"'1'0 N." 2.870, IM`I 20 DE'	DE 1948

Aprovu coutus rebili;?o's a despesus a requIurizar (hi
Prefeilun,i Munieipol de Coronunidel

0 Governwlor (10 Estado (te NJimis Gerais, no w,, 0 de	atribui-
ções Ic - ^Iis e ]"os tériu.s ^io (Ine de!etinina o w4. 5." do (Icei-(, , o-lei
i 1." 2.	de -) de itiffio (te 1947, rc^;olve ;q)vm T ^^r w^ cont?^s npI-^, sen-
tadas peio c:il.-ko	 (^,(!	 em
sua gestto, durante o período de 7 . de janeiro a 2 de inarço de 1947,
tia	

(Iv Cr-19 22.488,00, por w,	liaN, vi . vcrij'i^-w;o (Iiii , tais
feitas tio inícrêsse do iiiiinicípio, es;ii-w	pela

Be l,0 1 1 orízon^(" 2, 0 de, setenibro (h LI1,`.

CA_MPOS

Dí`lUflIE,T0 N.` 2.871, DVI 21 DIÍ SETI-1'MBI`10 DE JQ48

Aprovu o	(10 Seril;ço de	 ^.o

0 Go-,^erw1dor (to F, stado d( .	GcrzI;^;,
çõe^; q ue lhe confere	^'A, 11,` 1 1 , ( 11,', Con , ,^i^t1iç: -̂ o	FI^4[^lO,

AV!. 1."	 vvvi^,',) 1c

à Broca (to C^I!',é. tio ierritório (to	que	êste h^iixa, eInhorà-
(10. em clim p7111le)'. [o -dos a :-[igos 2." e 10 d^^ Ivi 11.` 159, de 13 ^e tto-
-^vI1dOIo ( l e	pelo	(ia
cio e	(lo 1, , ^;t,) d o.

Art. 2."	ffi,vogani-se a.,,	('w
ê%te decrvio eni vigor mi dala ('e sua

Palz'wio (l:i Liberdade, Belo ]forizonte, aos '21 dia--,	(te,

setembi-o (te i948.

MILTON SOARES CAMPOS
AIm^rico Reilê Giumietti

r
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REGULAMENTO DO SP,'RVI( 111 0 DE COMBATE À BROCA DO CAFÉ,,
A QUE SE REFERI,,' 0 D1,1'CRETO N." 2.871, DK' 21 !t1` SPI!'EM-
BRO DE 1948

Art, l." - - 0 Ser\iço (te Combat(- 
,i 
Broca (10 C;d'é, 110 ferri,A,,rio

(10 Hstado, será exe(,ii[:!(1(> pela
	de Defesa Swil!1,xi:I

(10 Departamento (te ' I rodução VeIgcl^d d^k sceretaria-da

Indúst-ria, Comércio e Truballio.

Art. 2.`	0 Delmi-tanwnto (te Prodile,'-lo Vege!al
zonas infestadas, Inspelorias Begionais e l^osLos Fiscais, dotados (te

pessoal e ina!erial mecessários ^^o coilúw-1e z^ broc^^ (lo

Art. 3."	Xs Inspe[orias Hĉ gíoniis e Postos Fisc:iis con,pe;(^:

a) a ins:w,
'
-ao rigorosia de todos os caU, Zais, máquinas (te bene-

ficiar café, ci^utiaras (te expurgo, wc^idorcs e c^^iTnar^is de l'(^rineritação,

exi ,;tentes lia respectiva

b) exigir (tos cafeiculi tores o cuimprimento (l^!s niedi' . l-v^ (Iv coni-

bate à broca (to café, previslas tia lei ti." 159, de 13 (te nov^^n)i)^-o de

193(;, e ^^s	d^ste Be gulamenlo, aplicando w, ntnP^is legais;

e)	prcst^w ;ssistência e ôrjetitaçí-lo técnica ;tos cafe^,'ultorcs e

131-Oprietário!; de máquinas de	(-;ifé, tio conflw f e Í1
(1)	indicar aos interessados os iii:i(liiiii,ti-ios, inscti ,,^id-^s e inate-

riais	,to coiIII)nte ,,] broca (10 café, que Ilies serião fornecí-

(los pela Secretaria da Agricuiltira, lndóstri .,I, Comércio e	10

preço de cuSlo^ por interinédio (to Del);11 . [amento (te CoIIIèrci^I^

e) proibir aos enfeivultores o emprêgo da pallia (te, café nas LI-

V011r^^s el^i seni antes submc^&-lu z^os devidos trato% exi£zi(lo%

por ^ste l`lcI'^IIjamenlo:
f) promover a	comp!eta (tos vellios cal,ev ,t! .Os uban-

doilados;

g	(tos p ropricUirios (te 11).'I(Illill^is (te I)Cilef i ciar (-Zli'é a,1)	eX^giI
construção, junto às inesilias, (te	para expurgo (te cafés, con-

tamilizIdos ^, ( I c s^^( : ria de retórno e	(te ferniciltação 
para 

a

paliI,^ (!^-	 í^ wltjb,^^
, 
"10 (!('

11)	exi,,,ii- (tos cdeicultoI^_!s o po!^-iilI^IIItcIIIo incokI I i'^('!iti, '-0111

os inse!ici(;:^,;	(to;; iocos que l,oren'. notá(los em su^^s ja-

votirw;;
lcvaj^t^Iv 11111 Iva;,m (h^ rc g ií-̂ o ah!c^1da e ol-ganizar registro (tis-

criminado (ias conitinicações feitas pelos proprietarios, cujos cafézais
jeiIII ,'kin sido ^Itin g i(IOs pel:; broca;

a	W1ISdinunte, ao supvrintendente do Dc1)arL , ^nen-

lo (1^, Pro(lução N'e"	 e s	1,1ge i .d, :ts inedidas	1)1'OPrie(l^i(! '	' i siti(	s
e	(to serviço.

Art. -1.`	Os c,^fcicullorc., A^ic^zin obrign(los a co1111113 ; car ao fi,,wal

(to município ou "", lnspc[ori,^	l-róxiw;t., por es(— ilo, o :q3-,recimen-

to (1:1	C[!, sLI'^s j-,roprivd^,(l^-.
Art. 5."	A c;-vdicação complela (tos velhos c,1feciros abalidona-

(los será feita pelo propricUirio, -,'] stt:^ V. 11: 10 sVi., 1 0 serviço

feito dentro do p razo (111 — fôr (ICtei-iiiiii^^(lo pela Ilispelori:I l`le,^1o1ial,

execulaná c.,ti a erradicação, ficalido a cargo (tos cafeicultores o pa-

gamento das respecti'vas despesas, sem preJuizo (Ias multas previstas
ti o 11, tigo !). 11 ([a lei ti." 159, (te 13 (te novenibuo (te 19:l(;.	..	.

Ar( (;."	0,,^ propricUirios dC máquinas dC belivii,-'al . Caie so-

Ili e i , l,e. poder -̂jo devolver as p ,, 1 11 1 as para os iliteressados me(^iante

z;tesia(lo ^j (^ imunidade, forilecido pelo Imicioi-lário	)ela

fiscaliz,xI,-, 0 tio
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Art. 7.' -- 0 transporte de cafés cerejas, das lavouras con1z^mina-
;das para as máquinas de beneficiamento, sómente será permit i do eni
q acaria branca ou de lona.

ArL 8.' --- 0 emprego (Ia palha de café nas lavouras ^,nientc se
.rã permitido depois de submetida a palha à devida ferment,,^4^,_w, ,,ics-
tada pelos funcionários encarregados da fiscalização.

Art. 9. 1 — Todos os cafeicultores e proprietários de m-'1^.1uiu,i.'. de
beneficiar café, no Estado, ficam obrigados a permitir a visita ( ins-
pecção dos cafeeiros e máquinas de sua propriedade pelos funciomâ-

- rios encarregados de fiscalização do cumprimento da lei ti.' 159, de
13 de novembro de 1936, e dêste Regulamento.

Art. 10 --- Aos funcionários encarregados (Ia fiscalizacão serão
fornecidos documentos comprobatórios de sua qualidadt, ^.e fiscais
do Serviço de Combate à Broca do Café, os quais devem ser obrigató-
riamente exibidos no ato da visita ou inspecção.

Art. 11 --- Os infratores das medidas defensivas e ofens ; vas para
o combate à broca do café, previstas neste Regulamento, f ; carw) sti-
jeitos às multas constantes no artigo 9." (ia lei n.' 159, de ^3 (1k^ tio-
vembro de 1936.

Art. 12 -- - 0 Secretário da Agricultura, Indústria, Comér^-io e 1,ra- -
balho, sempre que fôr preciso expedirá instruções para a bou inar-
clia e execução (tos serviços previstos neste Regulamento.

Art. 13 Os casos omissos nêste Regulamento serão i(-so!,;i(los
pelo Secretário (Ia Agricultura, Indústria, Comécio e T-almIlw. que
baixará instruções especiais sôbre o assunto.

Belo Horizonte, em 21 de setembro de 1948.

Ainérico Renê Giannelti

DECRETO N.' 2.872, DE 22 DE SETEMBRO DE Vt48

Reconhece o sr. Valério Valeriaiti como Cônsul da Rcília em
Belo Horizonte

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tendo eu) vista o ofí-
,cio de 9 do corrente mês, 

em 
que o senhor Ministro (Ias R(-h,ções

Exteriores comunicou haver sido concedido, 
em 

25 (te ,igôsto Aêste
.ano, o "exequatur" do Govêrno Brasileiro à nomeação do senhor Va-
lério Valeriani para o cargo de Cônsul da Itália -em Belo Horizonte, re-
solve reconhecê-lo nesse caráter.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de setembro (1(,

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.Q 2.873, DE 22 DE SETEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Parreiras

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5. 1 do decreto-lei
n.o 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
.tadas pelo então Prefeito Municipal de Parreiras, realiv ,1dw^ er, sua
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,gestão, durante o período de 17 de fevereiro a 16 (te abril de 1947,
tia importância (te Cr$ 10.760,70, por se liaver verificudo que tais
(lespesas, feitas no interêsse (to município, est io co luprov . ! das pel^1

, documentação apresentada.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de setenibi-) ^!t, 1948.

MiLToN So.kIu^
'
s C,~os

Pedro Aleixo

DECIlETO N.' 2.874, DE 22 DE SETENIBRO DE 19IN

Aprova coulas relativas ti despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Barbarena

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tio uso (te Suas atribui-
ções legais e tios têrnios (to que determina o art. 5." do decreto-lei
ti. , 2.135, de 5 de julho (te 1947, re,solve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Barbacena, realizadas em sua
gestão, dUrante o período (te 1.` de Lmeiro 1 30 de iiiarç,) (te 1947, na
:importância de Cr$ 183,00, por se haver verificado que tais despesas,
feitas tio interêsse do município estio comprovadas pela docurnenta-
t., ão apresenlada. ,

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 22 de setembro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECBETO N.' 2.875, DE 22 DE SETEMBRO DE 1948

Aprova contas relalivas a despesas ti reflularizar da
Prefeilura Municipal de Barbacena

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
-ções legais e tios têrnios do que determina o art. 5.` (to (leci»e(o-lei
ti." 2.135, (te 5 <te julho (te 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tudas pelo então Prefeito Municipal (te Barbacena, reabzadvs eril su.x
-gestão, durante o período de 1.' de janeiro a 19 de novembro de 1947,
na importancia de Cr$ 510,20, por se liaver verificado que t^Às despe-
sas, feitas tio interésse (to município, estão comprovadas pela (to-
cunientaçãio apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 22 de setenibro d! 1948.
M3 ILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.` 2.876, DE 23 DE SETEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Alfenas

0 Governador tio Estado (te Minas Gerais, tio uso de suas atri-
buições legais e tios têrmos do que determina o art. 5.^ do Decreto-
lei ti." 2.135, de ") de julho de 1947, resolve, aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Alfenas, realizadas em sua

L. 1). — 48
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gestião, durante o pvríodo de 1 (te dezenibro de 1945 a 6 de feve-
reiro de 1916, na in-iyortância de Cr$ 1.100,00, por se haver verifi-
cado que tais despesas, feitas no interêsse (to Município, estão com--
provadas pela document,^ç^o apresentada.

P,dácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de setembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. , 2.877, DE 23 DE SETEMBRO DE 1948

Aprova conIas relativas a despesas a regularizar da Prefeítura
Muiticipal de Borda da Mota

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, tio uso (te s-tias atri-
buições legais e tios têrnios (to que determina o art. 5.9 do Decreto-
lei n.' 2.135, (te 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal (te Borda (Ia Mata, realizadas
cni sua gestão, durante o período <te 3 (te janeiro a 24 (te abril (te
1947, tia iniportâneia de Cr$ 38.724,90, por se liaver verificado qu&
tais despesas, feitas no interêsse (to Municip i o, estão comprovadas,
pela docunientação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Ilorizonle, 23 (te setenibro (te 1948-

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECBETO Nf 2.878, DE 23 DE SETEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas 
à 

regularizar (ia Prefeitura
Mililicipul de Montes Claros

0 Governador (to EsUulo de Minas Gerais, tio uso de snas n[ri~
buições legais - tios têrnios do (lite delermina o art. ;).^' (to Decreto--
lei ti.' 2.135, (te .7) (te julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
s- ntadas pelo eiit ,,-io Prefeito Municilml de Nlonte.-' Garos, realizadasem 

sua gestão, durante o período de 28 de abril a 31 de dezenibr<>
(te 1947, na iniportflincia (te 125.501.00, 1)or se haver verificad(>
que tais despesas, feitas tio inte^^ésse do Mimicípio, _^s15o coniprova-
(Ias pela docunienlação

l'alácio (1,1 Liberdade, Belo lIorizoiifc, 23 (te setembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECHE-FO N.' 2.879, DI^ 24 DE SETEMBRO DE 1949

Declara de utiffilude i)ública a União Estadual dos Estudaldes
de Minus Gerois'

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições e tendo 

em 
vista o disposto tia Lei n. , 187, de 23 de agôsto,

de 1948, resolve declarar (te utilidade pública a União Estadual dos
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Estudantes de Minas Gerais, entidade de representação e coordenação
dos corpos discentes dos estabelecfmentos de Ensino Superior do,
Estado, filiada a União Nacional dos Estudantes.
. .^ssin-i o tenham entendido tódas as autoridades i quein o conhe-

ciniento e execução dêste decreto pertencer, para que o ctimprain e
façam cumprir, tão inteiramente como ilèle se contém.

Palácio (ia Liberdade, Belo Horizonte, 24 de setenibro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.,, 2.880, DE 27 D EI SE'TEMBRO D H' 1948

Localiza nos Municípios de Pirapora e Governador Valadares dua,,^
Escolas Médias de Agricultura e contém outras providências

0 Governador (to Es[ado de Minas Gerais, tio uso (te suas atri-
buições, e

considerando que os estabelecimentos (te ensino técnico (leve-
rão ,er distribitídos pelas diversas regiões (to Estado, para inelhor
alender is suas finalidades;

considerando que as Escolas Médias (te Agricultura foram (tis-
ti-il>Lií<las, segundo êsse critério, pelas zonas sul, triângulo, ceniro-
oes^e, norte e leste, faltando ap ,--nas localizar as (]estas ditas últimas;

considerando mais que os Municípios (te Pirapora e Governa-
dor Valadares se situam, de acÔrdo com estudos técnicos procedi-
(tos, ciãi posição (te convergência (tos interêsses econômicos das re-
giões 

em 
que se encontram, cuja riqueza agropecuária exige um

aproveitamento racional, inoldado em técnica moderna, reclaniando.
centros (te p1-_^paração para as atividades correspondentes,

Decreta:

Art. 1.' Ficam localizadas tios Municípios de Pirapora e Go-
vernador Valadares duas Escolas Médias (te Agricultura, criada.,;
pelo art. 1. o 9 n. 9 1, (to Decreto-lei n. o 2.153, de 12 de julho de 1947.

Art. 2.o - - 0 Secretário (Ia Agricultura, Indústria, Comércio e
Trab,1 1110 f i ca -wtorizadO a toinar as providências necessárias à ins-
talaç ,ão (4 regulanientaç-i-io (Ias referidas Escolas, beni como a contra-
tar pessoal que fôr necessário to seu funcionainento.

Art. 3.^ - - As despesas decorrenteN (to presente decreto correrão,
por conta (Ias verbas próprias (Ia Secretwhi (Ia Agricultura, destina-
das ao Plano (te Reenperaçao Econômica e Fomento (Ia Produção, e
dos créditos especiais abertos 1) ,, Io decreto ti.' 2.468, de 29 (te agôsto,
de 1947, e pela lei ti.' 142, (te 29 (te dezeinbro do mesmo ano.

Art. 4.' --- Êste decreto entrará 
em vigor tia (lata de sua publi-

caç,to, revogadas as disposições em contri`trio.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 (te setembro, (te 1948

MILTON SOARES CAMPOS
Ainérico René Giaimelli
José de Magalhães Pinto
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DECRETO N., 2.884, DE 29 
DE 

SETEMBBO l)I1, 1948

1

DECRETO N. ,, 2.881, DE 29 DE SETEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Monte Carinelo

0 Governador (to Estado (te 2ffinas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrnios do que determina o art. ;)., do Decreto-
lei n.' 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas , apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal (te Monte Caratelo, realizadas
em sua gestão, durante o período (te 25 de abril a 31 de julho de
1947, na importância de Cr$ 6.168,00, 

por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse (to Município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 29 (te setenibro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DEC14ETO N.' 2.882, DEI 29 DE SETEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Nova Liina

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos (to que determina o art. 5.,1 do Decreto-
lei n., 2.135, (te 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal (te Nova Lima, realizadas em
sua gestão, durante o período de 1.1 (te abril a 31 de dezembro de
1946, na importancia (te Cr$ 288.216,60, por se haver verificado que
)ais despesas, feitas no interêsse ( to Município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Il affi, io (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 29 (te setembro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.` 2.883, DE 29 DE SETEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Preteitura
Municipal de São Pedro dos Ferros

o Governador do Estado de Minas Gerais, no u
so de suas atri-

buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5.1 do Decreto-

lei n., 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de São Pedro (tos Ferros, rea-
lizadas em sua gestão, durante o período de 4 de outubro a 29 de
novembro (te 1947, na importância de Cr$ 47.666,30, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 (te setenibro de 190.

MILTON SOARES CAMPOS,
Pedro Aleixo

Aprova contas relativas a despesas a regularizar 
da 

Prefeitura
Municipal de São Sebastião do Paraíso

0 Governador (to Estado (te '.\tinas Gerais, no uso (te suas atri-

buições legais e nos têrnios do que determina o art. 5.9 do Decreto-

lei 11.' 2.135, de ;-) de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal (te São Sebastião (to Paraíso,

realizadas 
em sua gestão, durante o período (te 31 (te março a 22 (te

novembro (te 1947, na importância (12 Cr$ 164.948,20, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse (to Municí

p
io, estão

conil)rovadas pela documentação apresentada.
Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 29 te setembro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.885, DE 2 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Buependi

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos térmos do que determina o art. 5.9 do Decreto-

lei 11.' 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Baependi, realizadas em

sua gest^o, durante o período (te 10 (te novembro a 6 de dezembro

de 1947, na importância de Cr$ 68.645,80, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprova-
das pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 2 de outubro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro A teixo

DECRETO N." 2.886, DE 2 DE OUTUBBO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal (te Divinópolis

o Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrrnos do que determina o art. 5.9 do Decreto-

lei n., 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve apiovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal (te Divinol)olis, realizadas em
sua gestão, durante o período de 4 (te fevereiro a 30 (te abril de

1947, na importância (te Cr$ 5.730,10, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse -(to Município, estão comprovada,-,-
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de outubro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro 41eixo

11
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DECBETO N.' 2.887, DE 2 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de João Ribeiro

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais o nos têrnio% (to que determina o art. 5. 11 do Decreto-
lei n.' 2.13,5, de a (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então , Prefeito Municipal de João Ribeiro, realizadas.
em sua gestão, durante o período de 18 de outnbro de 1944 a 30 de
dezembro de 1946, na importância de Cr$ 34.719,00, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse (to Município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio (ia ^Aberdade, Belo Horizonte, 2 (te outubro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro #teixo

DECRETO N. , 2.888, DE 2 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitum
Municipal de Leopoldina

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5.Q do Decreto-
lei n.o 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Leopoldina, realizadas em
sua gestão, durante o período de 23 de julho de 1945 a 30 de dezem-
bro de 1946, na importância de Cr$ 14.943,00, por se haver verifi-
cado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 2 (te outubro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.889, DE 2 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Leopoldina

0 Governador do Estado de M; nas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrnios do que determina o art. 5. 9 do Decreto-
lei 11.' 2.13.5, de 5) (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas apre,
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Leopoldina, realizadas em
sua gestão, durante o período de 31 de dezembro de 1946 a 3 de
janeiro de 1948, na importância de Cr$ 9.465,00, por se haver veri-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão com-
provadas pela documentaçao apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte,, 2 de )utubro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.890, DE 2 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de ]'rês Pontas

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais 2 nos têrnios (to que determina o art. 5.'1 do Decreto-
lei 11.' 2.135, (te 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal (te Três Pontas, realizadas
^em sua gestão, durante o período de 5 de abril a 22 de novembro
de 1947, na importância (te Cr$ 100.428,90, por se haver verificad,')
que tais despesas, feitas no interêsse (to Município, estão comprova-

,das pela documentação apresentada.
Palácio (Ia Liberdade, 

Belo 
Horizonte, 2 de outubro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N." 2.891, DE' 5 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Alfenas

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais , nos térmos (to que determina o art. do Decreto-
lei 11." 2.135, (te 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas do
Qntão Prefeito '^luuicipal de Alfenas, relativas a despesas a regula-
rizar, redizadas 

em 
sua gestião, durante os períodos (te 1.5 de maio

de 1944 a 3 (te dezembro (1 ,., l94.^') e (te 12 de fevereiro a 24 (te abril.

,de 19 ,16,,na importància total (te Cr$ 119.625,40, por se haver verifi-
,cado (Ine tais despesas, feitas no interêsse do Município, estilo com-
provadas 

pela 
docuinentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 5 (te outubro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECBETO N.' 2.892, DE 5 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Alfenas

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do art. 5.1 do Decreto-lei n.o 2.135,
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Alfenas, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o período de 25 de abril a 30 de dezembro
de 1946, na importância total de Cr$ 139.487,10, por se haver veri-
ficado que tais despesas, feitas no interê ,sse do Município, estão com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de outubro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N., 2.893, DE 5 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prejeitura
Muiticipal de Alfeitas

0 Governador cio Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri--
buições legais e nos têrmos (to art. 5.', (to Decreto-lei ii.* , 2.l3.5,^
de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito.
Municipal de Alfenas, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o período de 31 de dezembro de 1946 a 24
de murço de 1947, na importância total de Cr$ 3.800,00, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão.
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 5 de outubro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N., 2.894, DE 5) DE OUTUBRO DE 1948

AJ)rova contas relativas a despesas a regularizar (Ia Prefeiffira
Municipal de Divinópolis

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
1 )uições legais e nos têrmos do art. 5.' do Decreto-lei n. 9 2.135, de-
.) de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal (te Divinópolis, relativas a despesas a regularizar, realiza-
(Ias 

em 
sua gestão, durante o período de 11 de outubro de 194,5 a

15 de fevereiro de 1946, na importância total de Cr$ 22.533,90, por-
se haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do Municí-
pio, estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de outubro de 1948.

MILTON S~E-S C.kMpoS
Pedro Aleixo
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DECRETO N. > 2.896, DE 5 DE OUTUBRO DS 1948

AProva contas relativas a despesas a regularizur da Prefeitura
Municipal de Puracaiu

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
Imições legais e nos têrmos (to art. 5.' do Decreto-lei ii. Q 2.135, de,
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas (to então Prefeito
Municipal (te Paracatu, relativas a despesas a regularizar, realizadas
<?m sua gestão, durante o período de Lo de junho a 30 de dezembro.
<te 1946, na importância total de Cr$ 104.925,80, por se haver veri-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão com-
pro^adas pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 5 de outubro de 1948.

N1ILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.o 2.897, DE 5 DE OUTUBRO DE 1948

API-0W1 CO Ilhis relutivas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Sabará

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrnios do art. 5.o do Decreto-lei n.9 2.135, de-
.) (te julho (te 1947, resolve al)rovar as contas (to então Prefeito,
Municipal (te Sabará, relativas a despesas a regularizar, realizadasem 

sua gestão, durante o período de 7 de janeiro a 1." de abril de
1947. na iuiportância total de Cr$ 57.922,90, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão compro-
vadas pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 5 de outubro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2,895, DE 5 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar du Prefeitura
Municipal de Monte Carmelo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais c nos têrnios (to que determina o art. 5. 11 do Decreto-
lei n.o 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Monte Carmelo, realizadas.
em sua gestão, durante o período de 8 de janeiro a 19 de abril de
1947, na importância de Cr$ 44.370,60, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas
pela documenh;ção apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de outubro de 1948..

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECBETO N.' 2.898, DI, 6 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova conias relafluas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Aimorés

'0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrmos do art. 5.' do Decreto-lei 11.9 2.135, de,
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Aimorés, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em 

sua 
gestão, durante o período de 28 de março a 22 de novembro

de 1947, na importância total de Cr$ 441.858,40, por se haver verifi-
cado que tais despesas, feitas no inrerêsse do Município, estão com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, (; de outubro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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DECRETO N.' 2.899, DE 6 DE OUTUBRO DE 1948

AProva contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Monte Carinelo
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DECRETO N.` 2.902, DE 7 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas ti regularizar da Prefeitura
Municipal de Caladupos

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
bUi Ções leg

a
i s e 

nos 
têrnios (to que determina o art. 5. 1' (to Decreto-

lei n.' 2.135, (te .5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas'apre-
sentadas pelo então Prefeito ^NJn 11 ieipal de Monte Car,nelo , realizada.,;
em sna gestião, durante os exercícios (te 194.7) e 1916, na iniportítileia
total (te Cr$ 49.467,60, por se haver verificado (Itie tais despesa,;
feitas no interêsse do Município, estão con i provadas pela
tação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, (; de otiliffiro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.^ 2.900, DE 7 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas ti regularizar (Ia Prefeitun,
Municipal de Alfenas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrnios do art. 5.' do Decreto-lei n. 9 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contis (to então Prefeito
-Municipal de Alfenas, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o período de 27 de dezembro de 1937 a 9 de
janeiro de 1940, na importância total de Cr$ 153.756,80, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de outubro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
ffluições legais e nos [êrnios (to art. )." do Decreto-lei n. , 2.135, de
5 (te julho de 1917, resolve aprovar as contas (to então Prefeito
Municipal (te Cata(itipas, relativas a despesas a regularizar, realizadas

sua gestão, (Itirante -o período de 19 (te fevereiro 
a 

22 (te 
junho

1946, na importância total de Cr$ 38.767,70, por se haver veri-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse (to Município, estão
^1comprovadas pela doctimentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 7 (te outubro (te 1948.

MILTON so~ C&MPOS
Pedro Aleíxo

DECRETO	2.90:l, Dl^1' 7 DE OUTUBRO DE^ 1948

Aprova contas relalivas a despesas ti regularizar du Prefeititru
Municipal (te Cata(hipas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
'buições legais e nos tèriiios (to art. .5." (to Decreto-lei n." 2.135, (te
5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeiti
Municipal de Catadnpas, relativas a despesas a regularizar, realiza-
das em sua gestão, durante o período (te 23 de julho a 30 <te dezeni-
bro de 1946, na importância total de Cr$ 1.992,60, por se haver
-verificado què tais despesas, feitas no interêsse (to Município, estão
comprovwlas pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Hori70nte, 7 de outubro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
I l edí-,) Aleixo

DE'CRETO N.' 2.904, DE 8 DE OUTUBRO DE 1948

DECRETO N.' 2.901, DE 7 DE OUTUBRO , DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar (Ia Prefeitura
Nunicipal de Caratinga

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri.
buições legais e nos têrmos do art. 5.' do Decreto-lei n.9 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Caratinga, relativas a despesas a regularizar, realiza-
das em sua gestão, durante o exercício de 1947, na importância total
de Cr$ 106.690,90, por se haver verificado que tais despe.^a-^, feitas
no interêsse do Município, estão comprovadas pela documentaçã^)
apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de ontubro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

Marca o dia de 15 de novenibro de 1948 para a instalação (Ias Co-
marcas a que se refere o art. 25 do Ato das Disposiçães Cons-
tifficionais Transilórias do Estado.

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no uso (Ias atribui-
,ções que lhe conferem o art. .51, inciso 11, da Constituição Estadual,
^e o art. 6.', da Lei (te Organização Judiciárie (Decreto-lei n. 9 1.630,
de 15 de janeiro de 1946), e

£onsiderando que o art. 25 do Ato das Disposições Transitó-
,rias da Constituição do Estado elevou a Comarcas de entrância ini-
cial os atuais têrmos anexos;

considerando que o Egrégio Tribunal de Jwtiça de Minas Gerais
julgou inoperante essa disposição;

considerando, porém, que, a decisão foi reformada por acórdão
Egrégio Supremo Tribunal Feder ql, proferido nos autos do re-

cursos extraordinário n. , 12.864;
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eon ,,id(,^rando que, embora não publicado o acórdão e, portant,
incerto o inicio do prazo (te sessenta (60) (lias referido no citado-
artigo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias , nada im-
, A	- -; de-I j á ----v ida a instala à- ffii- Coinarcas«

considerando, finalmente, que, c<)mo decidiu o colendo Tribunal
(te IuNtiça, compete ao Govérno niarcar a (lata da instalação (Ias
Comareas 

em 
que ,,e devain tratisforinur on lêrnios anexes,

DECRETA:
Art. 1." — Fica marcado o (lia 15 (te novembro (te 1948 para a

instalação das Coniarcas a que se refere o dito art. 25 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias do Estado.

Art. 2.1 -- As solenidades (.te instalação serão presididas pelo
,luiz Municipal do têrnio respectivo e, na falta dêste, pelo Juiz de
Paz, em exercício, no distrito da sede, obedecendo-se o disposto no,
parágrafo único do art. 6.' da Lei de Organização Judiciária.

Art. 3.9 -- Êste decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. ,

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento,
e execuç^ão dêste decreto pertencer, que o cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nêle se contém,

Palúcio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 8 de outubro de 1948.
MILTON SOAqES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.O 2.905, DE 8 DE OUTUBRO DE 1948

Localiza no Nutticípio de Corinto uniu tias Escolas Elemenlares
de Agricultura

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição,
que lhe confere o artigo 51 n.' 11, da Constituição Estadual e tendo,
em vista o disposto no artigo 1.', W , 1, do Decreto-lei n.' 2.153, de
12 de julho de 1947,

DECRETA :

Art. L<1 — Fica localizada na cidade de Corinto, Município do
mesmo nome, uma dns Escolas Elementares (te Agricultura criadas,
pelo artigo 1.% n.' 1, do Decreto-lei n.' 2.153, de 12 de junho de 1947.

Art. 2.Q -- 0 Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e-
Trabalho fica autorizado a tomar as providências necessárias a ins-
talação e regulamentação da referida Escola, bem como a contratar
o pessoal que fôr necessário ao seu funcionamento.

Art. 3.' — As despesas para a execução do presente decreto cor-
rerão por conta dos créditos especiais abertos pelo decreto n. <1 2.468,
de 29 de agôsto de 1947 e pela lei 11.' 142, de 29 de dezembro do,
mesmo ano.

Art. 4.1 -- Êste decreto entrará em vigor na data de sua publi-
eLção, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno, em Belo Horizonte, aos 8 de outubro de
1948.

MIL'YON SOARES CAMPOS
Ainérico 

Renê 
Giannelti

Jo ,;é. de Magalhões Pinto
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DECRETO N.' 2.906, DE 11 DE OUTUBRO Dli 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Pará de Minas

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
.,1)uições legais e nos têrmos do art. 5. 1 do Decreto-lei n.9 2.135, de
') de julho de 1947, resolve aprovar as conta% (to então Prefeito
Mãnicipal de Pará de Minas, relativas a despesas a regularizar, rea-
lizadas em sua gestão, durante o período (te 16 (te abril a 31 de
dezembro de 1946, na importância total de Cr$ 8.130,70, por se
haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do Município,
-estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de outubro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.,> 2.907, 
DE 

12 DE 0UTUBBO DE' 1948

Aprova contas relativas o despesas a reqularizar (ia Prefeituru
Municipal de Alfenas

0 Governador do Estado (] ,-, Minas Gerais— no uso (te suas atri-
,huições legais e nos têrnios do art. 5." do Decreto-lei il." 2.135, de
;) de julho (te 1947, resolve aprovar as contas do enti-lo Prefeito
Municipal (te Alfenas, realizadas em sua gestão, durante o período (te
(tez de janeiro de mil novecentos e quarenta a trinta e uni de dezem-
bro de mil novecentos e quarenta e três, na importância (te Cr$
64.283,40, por se haver verificado que tais despesas, feitas no in-
.terêsse (to Município, estão comprovadas pela documentação apre-
.sentada,

Pal. 
1 
wio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 12 (te outubro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. , 2.908, DE 12 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Barbacena

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atri-
'buições legais e nos têrnios do art. 5f do Decrelo-lei 11." 2.135, (te
5 de julho de 1947, resolve aprovar as coiltis (to então Prefeito
Municipal (te Barbacena, relativas a despesas a regularizar, realiza-
das 

em sua gestão, durante o período de 17 de noveinbro de 1945
a 11 (te fevereiro (te 1946, na importância total de Cr$ 1.862,80, por
se haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse (to Municí-
pio, estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 (te outubro de 1948.

^Nl11,TO1^ SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

~1,

	
1 1
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DECRETO N. , 2.909, DE 15 DE OUTUBRO DE 1948

Outorga mandato ao Curso Normal Regional "Coração de Jesus", de-
]'rés Pontas, para ininistrar o ensino norinal de 2.` ciclo

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atri-
Imições legais e nos têrnios (to art. 2.' (to 'Decreto -lei federal n.9
8.530, de 2 - 1 -946 (Lei Orgânica do Ensino Normal) e do § L% art.
4.', do Decreto-lei Estadual n. , 1.873, de 28-10-946, resolve outorgar
mandato ao Curso Normal Regional "Coração de Jesus", de Três
Pontas, para mini^51r^,, ^ o ensino norinal de 2." ciclo.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de outubro de 1948-

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault

DECRETO N. 11 2.910, DI , 17 DE OUTUBRO DE 1948

Dá a denontinação de "11edro Prinio" ao Grupo Escolar de Perdigão,.,
Município de Soulo Antônio do Monte

0 Governador do Estado de Minas Gerais resolve (lar a denorni-
nação (te 91edro Prinio" ao Grupo Escolar (Ia Vila de Perdigão, Mu-
nicípio de Santo Antônio (to Monte.

Palácio (to Govêrno, 
em 

Santo Antônio do Monte, aos 17 (te ou-
tubro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Ab(lar Renault

DECBETO N.' 2.911, DE 22 DE OUTUBRO DE 1948

Declara de festa cívica o dia 24 de outubro

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais. usando de suas atrí-
buições,

DECRETA

Art. 1.<> -- E' considerada (te festa cívica a (lata (te 24 (te ou-
tubro, "Dia (Ias Nações Unidas".

Art. 2.' --- Os estabelecimentos oficiais de ensino proinoverão^
em 

classe comernoraçoes condignas, nas quais sejam exaltados os.
ideais (te paz e de fraternidade humana representados pela Orga-
nização (Ias Nações Unidas (ONU).

Art. 3.1> -- - Êste decreto entrará em vigor 
na 

(lata de sua publi--
cação, revogadas as disposiç^)es em contrário.

Palácio do Govêrno, 
em 

Itajubá, aos 22 (te outubro de 1948.-

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Ainérico Reué Giannelli
Abgar Renaull
José Rodrigues Scabrá
José Baela Viana

- 7 7,5 -

DECRETO N.' 2.912, 
DE 

26 DI, OUTt13BO DE 194&

Aprova conlas relativas a despesas a regularizar <ia Prefeitura
Municipal <te Caxambu

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e no% têrnios (to art. 5." (to Decreto-lei 11. 9 2.135, de^

(te julho (te 1947, resolve aprovar as contas (to então Pr feito.e
Municifal (te Caxanibu, relativas a despesas a regularizar, realiza-
(Ia sem sua gestao, durante o período (te 4 (te agôsto a 3 de setem-
liro (te 1947, 

na 
importância total de Cr$ 6.750,00, por se haver.

verificado que tais despesas, feitas no interêsse (to Município, estão.
comprovadas pela docunientação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 26 (te outubro (te 1948,1

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.9 2.913, DE 27 DE OUT1,11BO 
DE 

1948

Aprova conias relativas a despesas a regularizar da Prefeitura,
Municipal de Pitangui

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais -, nos t^rnios (to que (leterinina o art. 5. 1 do Decreto-
lei. 11.` 2.135, (te ;^ (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal (te Pitangui, realizadas eni
sua g<-,st,-io, durante o período (te 13 (te fevereiro a 30 (te dezem-
bro (te mil novecento s e quarenta e seis, na iniportância total d^^
Cr$ 77.946,80, 

por 
se liaver verificado que tais despesas, feitas no

(10 Município, estilo comprovadas.	pela
	

docunientação,

l , ^ j já ( , io ( 1,1 Lil )er ( la(le., Belo Ilorizonte, 27 (te outubro de 1948

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECREITO N.` 2.914, DE, 27 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesus a regularizar 
da Prefeitura

Mimicipal de Saula Alaria do Snussuí

o Governador (to Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atri-

íMições legais ,^ nos Iêr.i(^s ( jo (I ne determina o art. 5. Q do Decreto-

jei n." 2.13.7), de ,-) ( te j li liio ( te 1947, resolve aprovar a% contas apre-

,;enimI,as pelo entí-lo Prefeito Municipal 
i 
(te santa Maria (]o Suassuí,

realiza(las Cili sua gesti-lo, durante o perío ( lo (te 1.'> (te outubro a 31

d- (te 19,17, na iluportância total (te Cr$ 22.297,00, por.

se h^^%, er verificado que tais despesas, feitas no inlerêsse <to Muni-

cípio, c%U-10 comprovadas, pela docuinentação apresentada.

l^al ,àcio da Liber(lade, Belo Ilorizonte, 27 (te outubro (te 194s.,

M3 ILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

.A
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DECRETO N.' 2.915, DE 27 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Sete Lagoas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
,buições legais e nos têrriros do que determina o art. 5. , (to Decreto- 1

lei n.' 2.135, de 5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Sete Lagoas, realizadas
em sua gestão, durante o período (te 1.'1 (te abril e 31 (te dezenibro
de 1947, 

lia importálicia total (te Cr$ 333.461,20, por se liáver veri-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse do Muilicípio, est-,-ko com-
,provadas pela documentação apresentada.

l'alácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 27 (te outubro (te 1948.

MILTON SOAJuES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.91(;, DE 30 DE OUTUBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Mimicipal de Rio Novo

0 Goverriador do Estado de Minas Gerais, no liso (te suas dri-
buiçõ)es legais e nos têrnios do que determina o art. 5." (to Decreto-
lei li.' 2.13.7), (te 5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Rio Novo, realizadr^ em
sua gestão, durante o período de 1.9 de agÔsto (te 1944 a 31 (te
dezembro de 1946, lia importância total (te Cr$ 1,58.014,10, por se
haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse (to Munic;pio,
e%tAo comprovadas pela documentação apresentada.

PalácÃo (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 30 (te outiffiro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.916-A, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1948

Declara de utilidade pública, para o fim de desapropri
ação lerrenos

e benfeitorlas nêles existentes, situados no MunicíPio de Pon -

te Nova, neste Fstado.

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ias atr i bu i -

,çõe.< que lhe confere, o irt. 6.' do Decreto-lei federal li.' 3.36.5 de

21 de julho de 1941, decreta:
Art. LQ ---- São declarados de utilidade públiei, a fim de serem

desapropriados e adquiridos em juizo ou fora dêle, os terrenos e

benfeitorias nêles existentes, necessários à instalação de uma est
a

-ção experimental de cana, com a área de três milhões setecentos e
quarenta e cinco inil trezentos e setenta metros quadrados .......
(3.745.370 metros qudrados),. situados no Município de Ponte
Nova, neste Estado, e pertencentes aos Irmãos Carneiro, ou a quern
de direito.

-77

Art. 21 ." --- Os terrenos e I)cllfeiioi^ias, mencionados no artigt)
arilerior, estão compreendidos dentro da seguinte linha perimé-
trica, constante da planta levantada pelo topógrafo Eikio Lopes,
da Silva: "Começam lia Ponte (Ia Estrada (te Ferro da Usina All-k
Florência, sóbre o côrrego São Mateus; confrontando com o de
Sílvio Vieira Martins, segue pelo córrego São Mateus até a estaca
li.	13 mais 13 metros e daí segue, corri o rirmo (te 75^ NE, e
a 136 metros até o ribeirão Oratórios; confrontando corri o Sr.

Fábio Vieira Martins, à direita segue pelo ribeirão Oratórios até
defronte (to marco, estaca 20 1). com a mesma confrontação, segu,--
com o runio 2^', 15' SO, e a 160 metros até o inareo, estaca li.' > 21,
continua à direita com o rumo (te 33% W SO, e a 342 metros
.até o marco 25; continua à esquerda, com o rumo (te 22' SO, e
* 132 metros até unia árvore de papagaio; contirma Í1 direita, corri
* rumo 33" 20' SO, e a 223 metros até outra árvore; continua -à
direita, com o rirmo 45', 30 SO, a 4.5 metros Aé o valo; ainda Com
o mesmo confrontante segue à esquerda pelo valo e depois, pelo
espigão até a estaca n.' 66; à direita, segue pelo espigão por cér-
ca (te iraine, valo, cêrca (te ararrie e ainda pelo espigão até :I es-
taca li." 87; confrontando com Manuel Barbosa, Dr. Vitor Vieira
Martins; continua pelo espigi`io até a estaca li." 99,
com Sebastião Machado; confrontando corri Inácio Fernandes, se-
grie pelo valo v, pelo espigi-to até a estaca li.' 10-5-A; à direita, con-
frontando com os terrenos da Usina Ana Florência, segue pelo es-
1)ig.-Io, até :i estaca 11.` 127; à direita, confrontando com Dr. Síl-
vio Vieira Martins; segue o rumo 22 1, W Nó, e a 287 metros até o
rêgo, e, à esquerda, por êste rê.go até cilcoiitr-,ii- unia cérca (te ara-
nie, estaca n." 172-1, 11 direita com o mesmo confrontante, segue
com o rumo W, W NO a 380 metros até o alto; à direita, con-
frontando coni Joaquirn Ubaldo, segue pelo espigão até encontrar o
valo, estaca ir.' 187; 11 direita, confrontando com o Dr. Sílvio Vieira
Martins, segue pelo và10 até o rêgo e por êste abaixo até defronte 'a
um marco, continua à direita, com o rumo W SE, e a 440 metros
até, uni marco e com o mesirio rumo até o córrego São Mateus e por
êste abaixo até a ponte (Ia Estrada de Ferro da Usina Alia Florência,
estica n.` 12, 1 >on!,-) de partida."

Art. 3.'	E' declarada à urgência da desapropriação.
Art. 4.'1	Revogam-se ls disposições em contrário, enirando

éste decrefo 
em 

vigor lia (lata (te sua publicação.

Pabácio (ia Liberdade, 
em Belo Horizonte, aos 3 diws, (to Inês (te

novembro de 1948.

MILTON SOAlIE.S CAMI1OS
Américo René Giannetti

DECRETO N.' 2:917, DE 4 'DE NOVEMBRO DE 1948

Outorga inaud(110 (lo (.'111 ,so Nornial Regional "N<iztiretli", de
Aras,suaí para ministrar o cilsino normal de 2. 9 ciclo

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, rio uso (te sua.,; atri-
1)uiç^ws legais e nos térinos (to art. 2." (to Decreto-lei federal ii.»
:8_^')30 1 (te 2-1-946 (Lei Orgânica (to Ensino Nornial) e <to	If, art

1). — 49



4.", do Decreto-lei Estadual li.' 1.873, (te 28-10-1946, resolve outor-
gar inandato ao (',urso Normal Regional "Nazai-eth", de Arassuai,
para niijústrar o ensino norinal de 2.' ciclo.

Palácio (ia Liberdade, Belo Horizonte, 4 (te novenibro de 1948.
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MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Benault

DECBETO N., 2.918, 
DE 

4 DE NOVEMBH0 DE 1948

Outorga niandalo ao Colégio Batista Mineiro, desta Capital, para
ininistrar o ensino norinal de 2. 9 ciclo

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no liso de suas atri-
buições legais e nos térinos (to art. 2.' (to Decreto-lei Federal ii.'
8.530, de 2-1-946 (Lei Orgânica do Ensino Normal) e do § 1.o,
art. 4.'^, do Decreto-lei Estadual i). o 1.873, (te 28-10-946, resolve ou-
torgar mandato ao Coiégio Batista Mineiro, desta Capital, para^

ministrar o ensino normal (te 2.' ciclo.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 (te i -lovenibro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renaull1,

- 77^) -

das em sua ge,-,Ião, durante o período de 1.' de fevereiro a 18 de
jullio (te 194'i, lia importância [otal de Cr$ 28.550,00, por se liave,^
veriii(-ado que tais despesas, feitas no interésse (to iMunicípio, estão
comprovadas pela docunientação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 5 de novembro de 194S.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.` 2.921, DE 5 DI, NOVEXIB40 DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar^da Prefeitura
^lunicipal de Poniba

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no liso (te suas atri-
buições legais e nos têrnios (to art. (to Decreto-lei li.` 2.135, de
5 

(te 
julho (te 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito

Municipal (te I l oinha, relativas a despem^s a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o período de 8 de julho (te 1937 a 7 de março
(te 1945, na iniportância total de Cr$ 105.977,10, por se haver
verificado (pie tais despesas, feitas no interêsse (to 'Município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 (te novenibro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECBETO N.Q 2.919, DE 5 DE NOVEMBRO DF' 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar (Ia Prefeitura
Municipal de Caxambu

0 G ,)vernador (to Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrnios do 5.' (to Decrelo~lei il. 9 2.13.5. d-
5 de julho de 1947, resolve aprovar as conhis (to então Prefeito.
Muilicival (te Caxanibu, relativas a despesa ,̂  a r ,,^-tibirizar, realizada;,
cni stia gestão, durante o período de 12 (te ^gôsIo a 31 (te
bro (te 1946, 

lia 
total (te Cr$ 20.40.5,70. por ;e liaver-

verificado que tais desp-sas, feitas no interêsse (to Mimicípio, esti-i-
comprovadas pela docunieiltaç,-(o apresentada.

PaUicio (Ia Liberdade, Belo Horizoiite, .5 de ilovetiil)j-<) (te 1918.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.9 2.920, DE r, 
DE 

NOVF'MBRO DF 1948

Aprova contas relativas a despesas a reqnlarizar da Prefeitura
Municipal de Caxambu

0 (; .)vernador (to Estado de Minas Gerais, no liso de suas atri---
buicões legai ,̂  e nos têrnios (to nrt. (to Decreto-lei n. 9 2.135,'de-
5 d.	^ hilho de 1947, resolve aprovar as corítas do então Prefeito'
Municipal de Caxali)lui, relativas a despesas ^_ regulari7ar, realiza-

DECRETO 2\.` 2.922, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Muideipal de Sabará

() Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buiç^>es legais e no ,, tèrnios, (to art. (to Decreto-lei n.' 2.135, de
5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
Municipal de Sabará, relativas 

a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o período de 14 de novembro de 1937 a 20
de maio de 1946, lia importância total de Cr$ 22.138,00, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse (to Município, estão
comprovadas pela docuinentação apresentada.

PaLácio ('

' 

;i Libenkffle, Belo Horizonte, 5 de novembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO IN. o 2.923, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Santa Bárbara

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas ali-!-
buições legais e nos têrmos do art. 5.Q , (to Decreto-lei n.' 2.135, de
5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito
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Municipal de Santa Bárbara, relativas a despesas a regularizar, rea-
lizadas em sua gestão, durante o período de 31 de dezembro de
1946 a (; de janeiro (te 1947, na importância tola lde Cr$ 9.968,60,
por se haver verificado que tais despesas, feitas no interésse do
Município, estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de novembro de 1948.
MILTON SOARES C AMPOS
Pedro -Ileixo

DECRETO N.' 2.924, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1948

Transfere cargos, juncionários e parte de verbas do Departamento
Estadual de Estística

. 0 Governador (to Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buições, decreta:

Art. 1." - De acórdo com o art. 1.-), do Decreto-lei n." 1.600,
de 29 de dezembro de 1945, ficam transferidos para o Serviço de
Estatística (lã Produção, da Secretaria da Agricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho, os seguintes cargos: 1 estatístico-chefe, letra 1
(padrão 8-34); 4 estatísticos, letra H (padrão L); 1 estatístico, letra
G (padrão S-22); 2 estatísticos-atjxiliares, letra E (padrão J); 2
estatísticos-auxiliares, letra D (padrão S-17); 1 estatístico-auxiliar,
letra C (padrão S-15); 3 estatísticos-auxiliares, letra B (padrão
S-12), e 11 estalislicos-praticantes, letra A (padrão G) .

Art. 2." - Ficam igualmente transferidos para o mesmo Serviço
os funcionários titulares (tos cargos a que se refere o artigo anterior,
os quais constam da relação anexa a êste decreto.

Art. 3.^' Das verbas números 8070-106-006-03 -- Pessoal Efe-
tivo e 8070-106-006-07 --- - (;ratificações, do Departamento Estadual
de Estatística, ficam transferidas, no% térmos do art. 23 do citado
Decreto-lei, 

para o orçamento (Ia Secretaria (Ia Agricultura, Indústria,
Comércio e rrabalho, as importâncias respectivas de setenta e dois
mil cento e oitenta cruzeiros (Cr$ 72.180,00) e nove mil e noventa cru-

zeiros (Cr$ 9.090,00), correspon (lentes ao pagamento de vencimen-
tos e gratificações ao pessoal, de outubro a dezembro do corren-
te ano.

Art. 4. -- Os funcionários ora transferidos terão, oportunainen-
te, classificação que lhes couber, naquela Secretaria.

Art.	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto 

em vigor na data de sua publicação.
Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 8 de novembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giaimelli
José de Magalhães Pinto

DECRETO N.' 2.925, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1948

Excliii Úreas declaradas de utilidade pública pelo decreto n.' 2.611,
de 3 de março do corrente ano
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0 Governador (to Estado de Minas Gerais, usando de suas atri-
buições legais, decreta:

Art. 1.9	Ficam excluídas, dos terrenos declarados de utilidade



' 1prova o Regulaineido das Escolas Vocacíonais de
Aprendizagem Industrial

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, usando (Ias atribui-
,ções que Ilie confere o art. 51, n.' 11, da Conslituiçfio do Estado,
-decreta:

Art. 1.' --- Fica aprovado o Regulamento que com êste baixa,
elaborado e assinado pelo Secretário da Agricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho, das ESCOLAS VOCACIONAIS DE APRENDIZA-
fixEM INDUSTRIAL, criadas pelo art. 1.', do Decreto-lei n. 9 2.153,
de 12 (te julho de 1947.

Art. 2.' -- Êste decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de novembro
de 1948.

MILTON SOARF I, CAM110%
Am ,_^)-1co Renê Giannetti
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pública pelo decreto 11.' 2.611, de 3 de março do corrente ano, por
ter sido verificada a sua desnecessidade para a instalação de uma
fazenda de mudas e senTentes no Município de Arcos, as seguintes
áreas:

679.000,00 M2, pertencente a José de Sousa Borges Junior.
36.750,00 M2, pertencente a herdeiros de José da Silva Leão.
27.000,00 M2, pertencente a Horácio Firmino Ferreira.

106.000,00 1n2, pertencente a herdeiros de João Antônio Ribeiro.
116.625,00 M,2 ' referente à parte de Antônio José da Silva.
41 3. 250,00 m21 pertencente a Álvaro Ribeiro de Carvalho.

Art. 2.' - - Revogani-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto ein^ vigor na data de sua publicação.

Palácio da 4Uliberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de novembro
de 1948.	1

MILTONI SOARES CAMPOS
Ainérico Renê Gianuelli

DECRETO N.9 2.928, DE 11 DE NOVEMBRO DS 1948

<)utorga inandulo ao Curso Norinal Regionul "Nossrt Senhora Apa-
ci(ia", de Brasópolis, para ministrar o ensino nornial de 2. 1 ciclo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
.buições legais e nos têrmos do art. 2.' do Decreto-lei Federal li.*
«8.530, de 2-1-1946 (Lei Orgiânica (to Ensino Normal), e do § 1.1, art.
4." do Decreto-lei Estadual n." 1.873, (te 28-10-946, resolve outorgar
,inandato ao (,urso Normal Regional "Nossa Senhora Apareci(la", de
Brasépolis, para ministrar o ensino normal (te 2.9 ciclo.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 11 de novembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
,41›gar Renaull

DECIlETO N.' 2.929, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1948

DECEETO N.' 2.926, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1948

Aprova co li jas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Guanhães

0 Governador do Est ado de Minas Gerais, no uso de suas atri-buições legais e nos têrnios do que determina o art. 5.' do Decreto-lei 11.' 2.135, de 5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Guanhães, realizadas em
sua gestão, durante o Período de 28 de novembro a 30 de dezembrode 1946, lia importância de Cr$ 609,00, por se haver verificado que
tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão comprovadas
pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de novembro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

<)utorga nuindato ao Curso Nornial Regional "Iii?!aeulada Conceição%
de floopacerica, para ininistrar o eusino norinal de 2. 1 ciclo

0 Governador do Estado de Minas Gerais. no uso de suas atri-
1)uiçóes legais e nos têrnios do art. 2.' do Decreto-lei Federal n.ç
.'8.530, de 2-1-946 (Lei Orgânica do Ensino Normal), e do § 1.', art.
4. <', do Decreto-lei Estadual 11. , 1.873, de 28-10-946, resolve outorgar
Qrnandato ao Curso Normal Regional 'Umaculada Conceição", de Ita-
,pecerica, para ministrar o ensino normal de 2.' ciclo.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 11 de novembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault

DECRETO N.<1 2.930, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1948

DECRETO N., 2.927, DE 10 DE NOVEMBRO DE . 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Uberlândia

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso de suas a Il-i -
buições legais e nos têrnios do art. (to Decreto-lei n.' 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito

Municipal de Uberlândia, relativas a despesas a regularizar, realiza-
das em sua gestão, durante o período de 1 de outubro de 1939 a 31de dezembro (te 1942, na importância de Cr$ 12.973,10, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do Município, estão
comprovadas pela do 

. 
cumentação apresentada.	

n

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de novembro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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RAGULA,VENTO DAS ESCOLAS VOGACIONAIS DE APRENDIZA-
GEM INDUSTRIAL DO ESTADO 

DE 
MINAS GERAIS

CAI 1UU,L0 1

Finulídade das Escolas

Art. 1. <' -- As Escolas Vocacionais (te Aprendizagem Industrial
do Est^«Io de Nliii.L% ' Gerais, subordinadas diretainente ao Departa-
mento de Ensino Técnico (Ia Secretaria (Ia Agricultura Industria,
Comércio e Trabalho, Win como finalidade:

a) Iniciar e desenvolver, essencialmente, a técnica metódica
e racional (Ias profissões elementares das indústrias existentes no
Estado, em particular (ias predominantes tias regiões em que es-
tiverem localizadas as escolas;

b) ministrar os conhecimentos básicos indispensáveis ao (te-
senvolviinento da cultura geral e da formação moral e cívica (tos
aprendizes;

c) concorrer para o desenvolvimento físico dos aprendizes;
(1) manter cursos de alfabetização.
Art. 2.' — Nas Escolas Vocacionais, que se orientarão, tio que

lhes fôr aplicável, pelos programas e planos elaborados e cum-
pridos pelo Serviço Nacional (te Aprendizagem Industrial (SE-
NAI), procurar-se-á desenvolver a prática racional do trabalho
manual 

ou 
mecânico (tos ofícios industriais, apreciar as aptidões

demonstradas pelos aprendizes, e, por meio de pesquisas psicotéc-
-nicas, experimentar a orientação industrial na escolha das pro-
fissões.

Art. 3.' — As Escolas Vocacionais (te Aprendizagem Industrial
poderão formar operários especializados tios diversos trabalhos da
indústria, desde que a aprendizagem seja exequível 

em 
face dos re-

cursos econômicos ou técnicos (te que dispuserem em cada região e-
mediante regulamentação aprovada pelo Secretário (Ia Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho.

CAPITULO 1 1

Ensino e cursos

Art. 4.* — 0 ensino técnico será essencialmente prático. Serão,,
adotadas séries metódicas de trabalhos padronizados mediante dese-
nhos ou modelos, à vista dos quais os aprendizes executarão as peças
ou conjuntos correspondentes. As dissertações ou explicações referen-
tes à técnica se limitarão ao indispensável à boa confecção dos tra-
balhos, devendo, de preferência, ser resumidas nos próprios desenhos
ou em fôlhas de instruções tecnológicas.

Art. 5.o — A aprendizagem técnica, 
em todos os anos do curso,.

deverá orientar-se no sentido de despertar tio aluno o zêlo pelo apri .
inoramento da execução, sem excluir, entretanto, o interêsse pela pro-
dutividade.

Art. 6.o -- 
Na prática de oficinas, procurar-se-á atender às neces.

sidades da região (te influência de cada escola, com a adoção preferen-
cial de trabalhos ou práticas industriais de interêsse regional.

Art. 7.' — Para a cultura geral e formação moral e cívica dos;
aprendizes, serão ministradas aulas de Português, Aritmética e Geo-
metria, Desenho, Noções de Coisas, Geografia e História (to Brasil. A

Instrução Moral, Cívica e Religiosa será desenvolvida através das au-
las (te Português com a escolha adequada (tos assuntos, bem como em
outras oportunidades oferecidas pelo transcurso de (latas nacionais,
festas religiosas ou (te outros acontecimentos (te importância nacional
ou social.

Art. 8."	Para o desenvolvimento físico dos alunos, serào dada;
aulas de Educação Física e praticados jogos desportivos. As aulas,
mediante programas prèviamente organizados e divididos tin lições,,
compreenderão exercícios e jogos racionalmente escolhidos e (tosa-
(tos, visando à perfeição e à robustez física dos alunos.

Art. 9.' --- Para atender o disposto no art. l. Q , existirão tias Es-
colas Vocacionais dois cursos: 1."	(,urso (te Alfabetização; 2.9
Curso de Aprendizagem Industrial.

Art. 10 --- 0 Curso de Alfabetização, que é um curso preliiiiinar
para (lar aos alunos o grau (te instrução necessário ao seu aproveita-
inento no Curso (te Aprendizagem Industrial, terá a duração de dois
anos. Compreenderá as disciplinas constantes dos artigos 7." e 8o, em
grau elementar, segundo programas estabelecidos em conexão com
os (to Curso de Aprendizagem Industrial, preponderando as noções.
básicas de Português e Aritmética, na parte prática serão executa-
(tos trabalhos manuais de cartonagem, cestaria, tecelagem rudinien-
tar, niodelação em barro, confecções de objetos simples em madeira
e 
em metal.

Art. 11 0 Curso de Aprendizagem Industrial terá a duração de
dois anos e abrangerá também as disciplinas dos artigos 7.` e 8.',
porém com maior desenvolvimento que no Curso (te Afabetização,,
mediante programas e instruções didáticas que limitem os ensina-
mentos ao essencial; a parte prática constará (ta aprendizagem (tos di-
ferentes ofícios industriais que cada escol,1 DOSSa comportar, de acór-
do com suas finalidades gerais e com as particularidades da regi^o:
em que se situa, sendo considerados básicos os ofícios (te car[;intaria,
inarcenaria e inecânica, tias suas especialidades niais collitilis.

CAPITULO 111

Regime escolar

^ Art. 12 - - 0 regime escolar será (te internato, com as atividades.
diárias divididas 

em dois períodos (te quatro horas cada um. 0 inter-
valo para almôço terá a duração mínima (te noventa minutos e a-

máxima de duas horas.
,^, 1 . " - Dentro (Ias possibilidades e conveniênciaS (Ia escola,

poderão também ser aceitos alunos externos.
§ 2.' — Para cada turma (te alunos, de acôrdo com a capacidade

das instalações da escola, um (tos períodos (te quatro horas será re-
servado para aulas teóricas e o outro para trabalhos práticos.

^ 3." As horas da noite serão ocupadas com estudos, recrea-
ção, , atividades artísticas, reuniões sociais, sessões cívicas, ele., solt-
orientação e fiscalização do diretor da escola.

§ 4." — Procurar-se-á criar para os alunos condições senielhan-
tes às da vida em família, sem que seja afetada, entretanto, a disci-
plina necessária ao normal desenvolvimento dos trabalhos escolares.

Art. 13 -- 0 ano letivo terá início em 16 de janeiro e terminar^>J^
em 15 de dezembro, sendo dividido em dois períodos: (te 16 de ja-

neiro a 15 de junho, e de 16 de julho a 15 de dezembro. Serão períodos
de férias os compreendidos entre 16 de junho a 15 de julho, e entre

16 de dezembro e 15 (te janeiro.

gr
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Parágrafo único -- A critério do diretor (Ia escola e com pré-
-via autorização do órgão competente da Secretaria da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho, os períodos de férias podem ser
:aproveitados para excursões a estabelecimentos congêneres mantidos
pelo Estado, a parque^! industriais, oficinas e a quaisquer outras ins-
tituições ou organizações cujo conhecimento seja considerado útil à
instrução profissional dos alunos.

Art. 14 --- A inscrição para matrícula se fará de 1.' a 20 de dezem-
'bro, devendo ser satisfeitas pelo candidato as seguintes condições:

a) apresentar certidão do Registro Civil, comprovando ter com-
pletado a idade de 11 (onze) anos e não excedido a de 14 (quatorze)
anos;

h) ser considerado apto 
em exame pelo médico (Ia escola, o qual

registrará em ficha competente do seu serviço que o candidato não
, sofre de moléstia infecto-contagiosa e está nas condições de saúde fí-
:sica e mental exigidas pela natureza dos trabalhos escolares;

c) comprovar que seus pais 
ou responsáveis pela stia pessoa,

não dispõem de recursos para a.sua educação.

Art. 15 — Todos os candidatos regularmente inscritos de acôr-
do com o artigo anterior serão submetidos a uma prova de seleçã,)
.constante de questões simples de Português e Matemática.

,§ 1.' -- Esta prova terá por finalidade pesquisar o grau de ins-
trução primária dos candidatos para sua matrícula no Curso d-^
Aprendizagem Industrial ou no Curso de Alfabetização.

§ 2.o — 0 candidato que tiver nota igual ou superior a 30 (trin [a
-em Português e em Matemática, e média aritmética (Ias duas, igual
ou superior a 50 (cinqüênta), será inatrieLdado no Curso de Apren-
dizagem Industrial.	1

§ 3. 9 — 0 candidato que não conseguir as notas indicadas no
parágrafo anterior, poderá ser matriculado no 1.' ano do Curso dí-
Alfabetização e incluído 

em turma de nível de instrução correspon-
dente ao que demonstrou possuir.

Art. 16 — A freqüência será obrigatória e o seu contrôle se fa-
rá por meio de cadernetas 

ou fichas de clianiada.
§ Lo - -- Fiea a critério do diretor 

i justificação de faltas dos
alunos por motivos particulares. 

Em caso de moléstia, a justificaçã3
se fará mediante parecer do médico 

da escola.
§ 2.0 -- Não poderá prestar exame final o aluno cujas faltas atingi

rem a 40 % do total de dias letivos do ano, inesmo que sejam Justi-
ficadas em parte ou no todo.

Art. 17 — Para apurar o grau de aproveitamento escolar de cada
aluno, haverá provas no correr do ano, e exames finais.

§ 1.1 — As provas serão distribuídas (Ia seguinte forma: uma
prova prática de oficina e unia prova gráfica de Desenho na primeira
quinzena de março, maio, agósto, e outubro; e uma prova escrita dv
cada uma das demais disciplinas na primeira quinzena de fevereiro,
-xnarço, abril, maio, agôsto, setembro, outubro e novembro.

§ 2.0 — Os exames finais, que serão iniciados no primeiro dia útil
de dezembro, constarão de prova prática de oficina, prova gráfica
de desenho e uma prova escrita e uma prova oral de cada uma das
demais disciplinas.

Art. 18 — Será considerado habilitado, em cada ano e no final
do curso, o aluno que obtiver nota igual ou superior a 40 (qua-
renta), separadamente, em prática de oficina, em desenho e em cad^1
~a das demais disciplinas, excluída Educação Física, e média arit-

;mética geral igual ou superior a 50 (cinqdênta). Estas notas finais
,e a média geral serão calculadas de acôrdo com as seguintes normas:

a) 
em 

prática de oficina e 
em 

Desenho, a soma das notas das
, provas feitas durante o ano, dividida por quatro (4), dará a nota
«4nual de cada uma destas disciplinas;

h) nas demais disciplinas, a soma (Ias notas das provas feitas
durante o ano, dividida por 8 (oito), dará a nota anual de cada
,uma delas;

c) em prática de oficina e em Desenho, dividindo-se por 2
(dois) a soma da nota anual com a nota do exame, obtem-se a nota
final de cada uma destas disciplinas;

d) nas demais disciplinas, dividindo-se por 3 (três) a soma
da nota anual com a nota do exame escrito e com a nota do exame
.Qral, obtem-se a nota final de cada uma delas;

e) a média geral será a média aritmética (Ias notas finais
de tôdas as d i sciplinw;, excluída Educação Física.

Art. 19 --- Será cassada a matrícula do aluno que fôr reprovado
,em dois ano% consecutivos.

CAPITULO 1 V

Organização escolar

Art. 20 -- Existirão em cada escola os seguintes serviços:
a) serviços administrativos;
b) serviços de ensino;
c) serviços de assistência inédico-dentária.
Art. 21 — Todos êstes serviços ficarão subordinados ao diretor

,da escola, que deverá ser um professor de reconhecida capacidade
e de comprovado tino administrativo.

Art. 22 — São atribuições do diretor:
a) dirigir, orientar e fiscalizar todos os serviços da escola, por

intermédio dos respectivos encarregados;
b) convocar e presidir as reuniões da congregação;
c) promover e presidir reuniões periódicas do pessoal dos di-

versos serviços, para debate de assuntos de interêsse da escola; -
d) designar as atribuições de funcionários que não estiverem

^especificadas neste Regulamento;
e) lecionar unia ou mais disciplinas do curso, à sua escolha;
f) fiscalizar a observância dos preceitos disciplinares, aplican-

do as penalidades previstas neste Regulamento;
g) assinar a correspondência da escola;
h) autorizar as despesas de acôrdo com as verbas orçamentá-

rias e fiscalizar os pagamentos, visando a documentação respectiva;
i) apresentar ao Departamento de Ensino Técnico, periódica-

-mente, mapas e boletins de trabalhos escolares e do movimento do
pessoal administrativo, docente e discente (Ia escola;

j) fornecer aos inspetores os elementos necessários à fiscaliza-
ção da escola;

k) organizar e propor ao Departamento de Ensino Técnico,
anualmente, o orçamento para o exercício seguinte;

1) apresentar relatório, no final de cada ano, dos trabalhos
realizados no mesmo, com indicação das providências que julgar
úteis para melhoria dos serviços escolares;

M) cumprir e fazer cumprir as disposições dêste Regulamento.
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Art. 29 — Em cada oficina liavei-à uni flistrutor-chefe, a quem
,compete :

a) Dirigir, orientar e fiscalizar o pessoal de sua oficina, para

que os trabalhos de aprendizagem se d esen volva iii normalmente;
h) incumbir-se pessoalmente do ensino prático que fôr de 

sua

especialidade;
c) julgar, com auxílio (te instrutores para tal designados, as

provas práticas feitas durante o ano e as de extimes finais;
d) zelar pela guarda e conservação do material de consumo,

máquinas e ferranientas da oficina, mantendo em (lia o inventário
respectivo;

e) irianter ordem e higiene na oficina e zel.ii- pela disciplina;
f) apresentar ao secretário-contador, corri a devida antece-

dência, os pedidos de material.
Art. 30 — E' dever de cada instrutor e de cada ajudante de

oficina:
a) Dedicar-se ao ensino prático, ria parte que lhe fôr confia-

da, zel q iido pela eficiênciq da aprendizagem, de acôrdo com as rior-
irias gerais constantes do artigo S., dêste Begulamento;

h) sem permitir que a disciplina seja prejudicada, tratar os
.alunos com atenção e urbanidade, procurando compreende]- suas di-
ficuldades para melhor orienLá-los;

c) colaborador com o intrutor-chefe para que se cunipram as
determinações constantes (to artigo 29 dêste Regulamento.

Art. 31 — Ao serventuário cujos deveres ii,-io estejam especi-
ficados neste Regulamento, cumpre aceitar as designações dadas
pelo respectivo chefe oti superior hierárquico, acatar sijas ordens e
.concorrer para que sejam mantidas a disciplina, a ordem e a higiene
ria escola.

Ar(. 32 — São deveres dos alunos:
a) Cumprir zelosamente as obrigações escolares, quer rias

,aulas quer nas oficinas, executando as tarefas que Ilies forem desig-
iradas	e observando corri pontualidade os horários;

h) obedecer aos preceitos disciplinares, portando-se correta-
mente dentro da escola ou fora dela e abstendo-se de atos contrá-
rios aos bons costumes;

c) ti-atar respeitosamente o diretor, os professôres, os instruto-
res e o secretário-contador (Ia escola;

d) tratar com a devida consideração os demais funcionários
(Ia escola, e corri civilidade e camaradagem os colegas;

e) zelar pela conservação das máquinas, aparelhos, instrunien-
tos e outros objetos escolares que lhes foi-em confiados;

f) zelar pela conservação (tos edifícios e instalações (Ia escoLi,
-e colaborar para que estejam sempre em ordem e limpos.

Art. 33 — Os serviços de assistència inédico-sanitária serâm
dirigidos por rim médico, auxiliado por um dentista, um enfermeiro
e o pessoal subalterno necessário.

Art. 34 — Ao médico compete:
a) Dirigir, orientar e fiscalizar o pessoal sol) siik responsabi-

lidade;
b) examinar os candidaLos à matrícula, de acôrdo com o que

dispõe a alínea "h" do artigo 14 dêste Regulamento;
c) examinar periódicamente o pessoal da escola, quer funcio-

nários quer alunos, registrmido em ficha competente as obse-rvações
-colhidas;
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Art . 23 Pal-a Os serVI Ç- os idinilii.s t rativos disporá a escola de-
um secretário-contador, Lim ecónorrio-almoxarife, um escriturário,,
uina dactilógrafa e o pessoal subalterno necessário.

Art. 24 - 0 eeÔjioi-iio-,iliiioxarife e todos os funcionários ad-
ministrativas est 'Irão subordinados à autoridade do secretário-con-
tador.

Art. 25 ---- Os encargos do secretário-contador serão os se-
gointes:

a ), Dirigir, orientar e fiscalizar os serviços (Ia secretaria, ^w-
qiiívo e alinoxarifado, exigindo que sejam mantidos em dia;

b) execidar pessoalmente todos os trabalhos de contabilidade
e caixa, para o que ficará sol) sua guarda o nunierário da escola;.

c) inspeccionar diàrianiente os dorinitórios, o refeitório e ins-
talações smifiárias, determinando as medidas indispensáveis para,
que sejam inantidos limpos e 

em 
ordem;

(1) cuniprir e fazer cumprir as deterininações dêste Regula-
mealo e do diretor, dentro do âmbito de suas "atribuições;

e) re ,~ncler eventualmente pelo normal funcionamento de
t0(lOs Os s( ' rVi ^: 0s escol ares 11,1 ausência do diretor, por designaçao,
deste.	 1

Art. 26 Ao ecônonio-alinoxarife, corrio responsável direto
pelo recebirriento, guarda e distribuição do rnaterial armazenado ria
escola, conipete:

,i)	-Manter em dia tôda a escrituração dêste material, quer em

quantidade quer 
em valor, de iriodo a poder informar sôbre o es-

toque a qualquer momento;
h) zelar pela -conservação e limpeza do recinto do almoxaj -i-

fado e do malerial aí arinazeriado;
c) apresentii- ao secretário-c' ontador, corri a antecedência ire-

cessária, a relação (Ias deficièncias de material e, anualmente, a re-
lação do niaterial a ser utilizado no exercício seguinte;, 

d) apresentir, quando lhe fôr exigido pelo diretor, o balanço
do material em estoque, deutro do mais breve prazo;

e) atender com presteza a tôdas as requisições de material
dos diferentes s erviços (Ia escola, quando devidamente autoriza(l.^s
pelo diretor;

f) adquirir por ordem do diretor (Ia escola, com numerario
adiantado pelo secretário, os inaleriais que forem de excepcional
urgência, preslando conta do eniprêgo dos adiantamentos recebidos.

Ar[. 27 - Os serviços de ensino abrangem as atividades dos
professóres, instrutores de prática profissional, alunos e pessoal si-
balterno de oficinas: ajudantes e serventes.

Art. 28 -- São deveres do professor:
a) Cumprir os programas em vigor, pi-ep q ran(lo devidamente

as aulas (te acôrdo com a orientação didática que constar do progra-
ma e execular outros trabalhos escolares relacionados com o exer-
cício de sua função;

h) apresentar ao diretor as sugestões que julgar convenientes
para melhoria do ensino;

c) colaborar para que sejam mantidas a ordem e a disciplina,,
quer nas aulas quer em qualquer parte do recinto da escola;

d) aplicar as penalidades regulamentares que forem de sua
alçada, quando se tratar de faltas cometidas em sua presença ou
contra a sua autoridade.
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d ) fiscalizar o estado sanitário (Ia escola, inspeccionando

enfermarias, instalações, dormitórios e oficinas;
e) orientar o regime alinientar (tos alunos, inspecionar pe-

riódicainente as refeições e verificar se está 
em 

boas condições w
água que abastece a escola;

f) manter 
em 

dia o fichário e a escrituração (tos serviços sob.
sua responsabilidade;

g) dai, assistência à educação física dos alunos.
Art. 35 -- Ao dentista compete:
a) Além do exercício (Ias suas funções profissionais especia-

lizadas, colaborar com o médico para maior eficiência (tos serviçus,
de saúde;

h) manter 
em 

dia o fichário e a escrituração dos serviços sob
sua responsabilidade.

Art. 36 — Aos demais funcionários dos serviços de assistên-
cia médica-dentária, aplica-se o disposto no artigo 31 dêste Regu-
lamenio.

Art. 37 --- A congregação da escola será constituída pelo seu.
diretor, secretário, professôres, instrutores-chefes e médico, compe-
tindo-lhe:

a) Apresentar sugestões para a revisão anual dos programas,
e regimento interno;

h) designar as comissões examinadoras;
0 deliberar sôbre exclusão de alunos por

e sôbre recursos e representações dêstes contra
d) opinar sôbre questões didáticas omissas
e) colaborar 

com 
a diretoria, quando por

consultada, em assuntos de interêsse da escola;
f) exercer outras atribuições que lhe foreni

to interno.	
-

Art. 38 — Cabe ao diretor o direito de veto contra resoluções
da congregação, devendo, neste caso, ser o assunto submetido ÍN Sti-
perintendência (to Ensino Técnico.

Art. 39 ---- As faltas, licenças, férias e outras interrupções de.
exercício dos funcionários, serão reguladas pelo Estatuto (tos Fun--
cionários Públicos Civis (to FIstado de Minas Gerais.

CAPITULO V

Penalidades

Art. 40 -- Aos professôres, instrutores e demais funcionários
,lue cometerem faltas disciplinares, serão aplicadas as penalidades
previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de-
Minas Gerais.

Art. 41 — Aos alunos serão aplicadas as seguintes penalida-
des, conforme a gravidade (Ia falta cometida:

a) Advertência;
h) repreensão por escrito;
(-) suspensão de 3 (três) a 15 (quinze) (lias;
(1) exclusão.
Art. 42 --- 0 diretor é competente para aplicar qualquer das.

penalidades (to artigo anterior, menos a da alínea "d" que cabe à
congregação.

61	
Art. 43 --- Aplicarão exclusivamente a penalidade da alínea.

a", (to artigo 41, o secretário, os professôres e os instrutores-chefes.
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CAPITULO VI

Disposições gerais

Art. 44 — As atividades sociais, esportivas e artísticas dos alu-
nos serão orientadas pelo diretor da escola 

em 
entendimento conr

o jijsti-titor de Educação Físik^a e com a colaborqção (tos alunos que
inelhor se distinguirem por qualidades morais e tendências (te so-
ciabilidade.

Art. 45 -- 0 diretor promoverá:
A 'criação e o desenvolvimento de grênflos recreativo.-,, ar-

tisticos e esportivos;
b) competições esportivas , entre o gi-êiiiio (Ia escola e organi,

zações congêneres locais ou (Ias outras escolas;
e) a criação e a manutenção (te Lima corporaç ,5o musical, da

qual poderi-lo fazer parte alunos e funcionário,,-,.
Ári. 4(; --- As escolas deverão interessar-se pelos alunos que se

(listiii,<,f tiii , eiii por aproveitamento e conduta exéniplares, procurand(>
cncaJi1inIu'^-Jos a empregos após a conchisao do curso.

Art. 47 -- Os cursos das Escolas Vocacionais (te Aprendizagem
Industrial %erto gratuitos.

§ 1.^' --- Quando houver vagas, I)o(ier,-io sei, aceitos candidatos
cujos 1)',Iis possuani recursos económicos 

ou 
pelos quais sejam res-

ponsáveis pessoas que disponhani dêstes recursos.
§ 2." --- Para atender ao disposto no parágrafo anterior, a es-

cola (-obrará taxas de acôrdo com tabelas fixadas anualmente pelo,
Secretário (Ia Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, devendo
o pagalnento (Ias t<ix^t", substitiiii- a exigência (Ia alínea "c" do ar-
ligo 14 dêste flegulaniento.

Art. 48 -- Aos alunos que se distinguirem durante o curso por
COnduta e aproveitaniento excepcionais, serão concedidos prêmios-

instituídos PcIa escola, con, ^iprovaÇ5m do Departaniento (te Ensino,
Técnico.

AK. 49 -- Nia oi^gajiizaç,-io <Ias séries metódicas, visar-se-á à
confecção de peças (te utilidade, que possam constituir, pela venda,
foiite de receita para a escola.

Art. 50 -- Para atender à necessidade que a prática vier a in-
dic,m-, êste Regulanieiito será completado com instruções gerais (to
serviço, periódican1e1^tc baixadas pelo ^)i-g,-io competente (Ia Secre-
tarkt da \gricidWi-a.

Belo Horizonte, 13 de novembro (te 1948. ---- Ainérico Renê
Giannelti, Secretário da Agricifltiiri, Indústria, Comércio e Trabalho..

DFCIfi`TO N. <> 2.931, DE 13 DE NOVFMBRO DE 1948

o Refluluineuto das Escolas Médias de Agricultura

0, Governador '(to Estado de Minas Gerais, usando das atri-
que lhe confere ' o artigo 51, n.9 II, (Ia Constituição (to E,,,-

tido, decreta:
Art. 1. 1 ---- Fica aprovado o Begulaniento, que com êste baixa,

elaborado e assinado pelo Secretário (Ia Agricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho, das Escolas Médias de Agricultura, criadas pel(>
artigo L", (to Decreto-lei ii. v 2.153, de 12 (te julho de 1947.
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faltas disciplinares,
atos de professôres;
neste Regulamento;
esta devidamente-

dadas no regimen-
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Art. 2.9 — Êste decreto entra em vigor tia (lata de sua I) ubli
-cação, revogadas as disposições em contrário.

-	Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, ,tos 13 de noveinbio

-de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianueiti

REGULAMENTO DAS ESCOLAS MÉDIAS DE AGRICULTURA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TíTULO 1

Das escolas e seas fins

Art. L'1 --- As Escolas Médias de Agricultura do Estado de Mi-
,nas Gerais (E.M.A.), diretaniente subordinadas ao Departameiito
de Ensino Técnico 

da 
Secretaria da Agricultura, Indústria, Comér-

cio e Trabalho do mesmo Estado (D.E.T.), são institutos de edu-
,cação e ensino técnico profissional de grau médio, e têm por fim:

a) formar técnicos agrícolas;

b) ministrar ensino direto aos agricultores;

c) contribuir para a valorização do homem do canipo e o nie-
lhoraniento (Ias condições de vida tio meio rural;

(1) contribuir para o progresso da P I'OduÇãO 191-0-Pectiári;1 (10

Estado.

TíTULO II

Da organização didátic<1

CAPITULO 1

Dos cursos e prograntas

Art. 2.^' — As escolas ministrarão os seguintes cursos:

a) curso médio de agricultura;

h) cursos de extensão.

Art. 3.Q -- 0 curso médio de agricultura terá a duração de dois

anos e constará das seguintes disciplinas: Português, Matemática,
Noções de Botánica e Zoologia, Administração Rural, Contabilidade
Agrícola, Agricultura, Horticultura, Silvicultura, Pragas e Doenças
das Plantas, Máquina^3 Agrícolas e Mecanização e Motomecanização (Ia
Lavoura, Zootecnia, Higiene Veterinária, Higiene Rural, Artes e Cons-
truções Rurais, Indústrias Rui-ais, e Educação Física.

§ LQ -- A Instruç5o Moral, e Cívica será tambéni ministrada,

dentro e fora 
tio horário (ias aulas, sempre que o assunto (festas

ou os fatos (Ia vida escolar o ensejarem, devendo a educação cívica
e moral dos alunos constituir preocupação constante da escola. A
Instrução Religiosa obedecera ao disposto na Constituição do Est,--
do.

§ 2.Q --- 0 ensino será essencialmente objetivo; nas aulas prá-
ticas, os -alunos deverão aprender trabalhando e produzindo, na exe-
cução do plano de exploração agrícola da propriedade escolar. 0
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^ensinO ( I a s disci
p
linas (te cultura geral terá cunho utilitário, vi-

sando a servir à aprendizagem profissional tios educandos e às fu-
furas necessidades de sua carreira agrícola.

A
.rt. 4.'^ -- Para os alunos (10 2.' ano que os requererem, serão

organizados, dentro das possibilidades (Ias escolas, cursos rápidos
sôbre assuntos técnicos não compreendidos no curso médio.

Art. 5.Q - - Os cursos de extens5o destivam-se a agricultores,
terão caráter exclusivamente prático e se realizarão, anualmente, em
período de férias escolares, sob a forma de "Semana do Fazen-
deiro"; em exposições agro-pectiárias,e por ocasião de visitas de fa-
zendeiros às escolas e de excurções de professôres e alunos às fa-
zendas (Ia i-egí,7io.

Art. (;-^' -- Os programas de ensino, organizados de acôrdo
com as sugestões das congregações das escolas, serão anualmente
revistos pelo Conselho do Ensino Agrícola e Industrial do Estado,
e aprovados e expedidos pelo Secretário (Ia Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho.

Parágrafo único --- Os diretores (Ias escolas enviarão ao Con-
Selho, at

é 
30 de dezenibro de cada ano, as sugestões a que se refeie

èste artiÍ,o.

CAPíTULO 11

Das secções

' 
Art. 7.' -- As E. M. A. distribuiri-4o suas aulas e trabalhos

Pralicos i)elas se guintes secções:
a ) Secção de Agricultura.
h) Secção de Horticultura.
c) Secção de Zootecnia.
d) Secção de Indústrias Agrícolas.
e)Secção de Artes e Con s

truções Burai%.
f) Secção de Máquinas Agrícolas.
g) Secção de Educação Física e Sanitária.
ArL 8. 9 --- As secções referidas tio artigo auterior conipreen-

,(lei-.-to os trabalhos relativos às seguintes matérias:
1 .') Secção (te AgricLiltui ,a : A g ricultura geral e especial (gran-

des e pequeno% cultivos),	e pragas das plantas.
2.") Secção de Horticultura : Fruticulturu, hortalicicultura, sil-

vicultura, jardinocultura.

3. Q) Secção de Zootecnia: Zootecnia geral e especial (grandes
,e pequenos animais), nutrição e forragens, higiene veterinária e de-
fesa s,,initária anfinal.

4. Q ) Secção de Indústrias Agrícolas: Carnes, lacticínios, con-
servas e farinhas.

.	5. 1) Secção de Artes e Construções Burais: Oficinas de ferra-
ria, carpintaria e selaria; construções rurais rústicas, e instalações.

W^') Secção de Máquinas Agrícolas: Máquinas agrícolas, meca-
iiização e inoto-niccanizaç,-j o (Ia lavoura.

7. %') Secção de Educação Física e Sanitária: Ginástica, jogos
nMaçáio, equitação e higiene rural.

CAPíTUIA) 111

Do plano de trabalitos agrícolas

Art. 9. 9 — As escolas organizaráto, no fim de cada ano agrí-
col-,t e para o ww agrícola seguinte, o plano completo de seus tra-

L. D. — 50
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ball ios e pro (lução ag l .o-pasto l-ii, o ( 1 11,1 1 se articulará com os pro-

granias (te ensino (Ias disciplinas (te cultura técnica, será submetido-
à aprovação (to Secretário (Ia Agricultura e abrangerá toda a área agrí--
cola (19 propriedade escolar, que deverá ser obrigatórianiente culti-
vada.

ArL 10 -- São finalidades principais (10 plano:
a) fornecer matéria à aprendizagem profissional (tos aluno,,;
b) inetodizar e	a exploração comercial (Ia pro-

priedade escolar;
c) possibilitar, gradativamente, a manutenção (Ias escolas com

os produtos e 
rendas de sua própria atividade tigrícola.

Parágrafo único -- Depois (te aprovado, não poderá o plauo ser-
alterado sem atitorizaçao (to Secret^àrio <Ia Agricultura.

TITULO III

Do regime escolar

CAPiTuLo i

Do ano lelivo, freqüéncia e noffis

Art. 11 --- 0 mo letivo começará a 1. 9 de	e determinará,
a 15 (te dezeinbro, sendo o semestre a unidade.

§ L Q -- Os semestres duraráto de L" (te março a 30 (te junh(-)
e de 1.', (te agôsto a 30 (te novembro.

§ 2. k' -- Os períodos (te '3 a lo de jultio e de dezembro sei-5o
destinados aos exames semestruis (te prinieira época.

,^, 3. 9 -- Serão de férias os períodos de 11 a 31 de juilio e de,
16 (te dezenibro, to último (lia do mês de fevereiro.

Art. 12 -- Durqnte o mio letivo, 
em 

dias prèvianiente fixados,.

farí-lo os alunos, acompanhados de um ou mais profess^)rcs, excur-
sões de estudos a estabelecimentos de exploração igrícola. '." o 1) e -
ríodo (Ias férias, poderá ser promovida pelo ( liretor, 

em 
estabeleci-

inentos (te exploraçao a realização de eslágios de alunos,
sol) a orieritação 

(Ia escola.

Art. 13 - - A freqüência its aulas é obrigatOria, develido os ai[]-

nos realizar, ti o mínimo, trinta e seis lioras (te [rabalhos escolares

por seiviana.

	

I . ,^ --- 0 1 1 11li o que fallar a 20 ré do nÚnicro (te	
em cada

	

-^ç,'	1 r -â,diseiplina (te uni semes[re, embora com	justific, to. liao po(e

prestar exame desta in:tléria eu) 1wíMeira é
p
oc

a
. 0 mesmo acon-

tecera to aluno que faltar a quatro aulas, ,;em justificação.
,§ 2.^' — F exigida a freqüência mínima (te dois terços das

,titilas para que o aluno possa prestar exari —te em segulida época, em
cada disciplina.

Art. 14 - - A juiz(> do dirctor,	ser justificadas as faltas
motivada% pelas seguintes catisas:

a) enferinidade própria, provada corti atestado inédico,-
b) enferinidade grave ou morte (te parcute próximo;

(-)	licença especial (to diretor.

Parálgrafo único	- As fi!tas por inotivo de exctir ,,,-to oficial,,
quer seja de estudo 

ou 
esporliva, não sei-,-to contadas.

Art. 15 - - Os trabalhos (tos alunos seri`to julgados por meio de,
notas, giadiladas (te 1) (zero) a 100 (ceni).

§ 1.^> -- A nota flO (sessenta) será a iníninia (te 
aprovação Por

matéria.
§ 2. 1 -- No cálculo (Ias notas, as frações até 0,5 (cinco déc i

-mos), inclusive, serão desprezadas; acinia (te 0,5 (cinco décimos),

serão contadas como unidade.
Art. 16 - - Para o julgamento <]os trabalhos escolares, obser-

var-se-á o seguinte regime de notas:

§ L Q -- Os alunos receberao três notas, no iníninio, 
em 

cada

mês: 
uma 

(te sabatina, Lima (te trabalhos práticos, nas disciplinas.

em que houver trabalhos práticos, e outra (te prova escrita.

§ 2. Q — A nota (to mês será a média ponderada (Ias sabatinas,
trabalhos práticos e prova escrita, coin os pesos 1,1 e 2, respecti-

vameute.

3. 9 — 0 aluno ume faltar -'1 sabatina terá ii ta zero; se fór
por motivo justificado, deverá ser argilido ou submeter-se a nova

sabatina.
§ 4. Q — 0 fluno que, sem causa , justificada, deixar (te compa-

recer 
a prova escrita mensal, terá nota zero. V* permitida segua-

(Ia cl i ainada para esta prova, quando requerida to diretor — justifica-

(Ia a falta dc acôrdo com o artigo 14 e seus parágrafos.

A média seniestral será a média aritinética das notas,

mensais.

CAPITULO 11

Dos exantes finais e (Ias diplonias

Art. 17 -- Realizar-se-iiio, tios períodos de 3 a 10 (te julho e 3

a 10 de dezeinbro, os exames de prinieira época.

,§ I. , --- Os exames (te primeira época constai^ão (te uma prova
escrita para (-,ida disciplina, com a duração máxinia (te (luas liora'%,
abrangendo todo o progrwn.a teórico e prático (ia mesma.

,§ 2.^' -	Sômiente poderao entrar no ,; exames (te primeira épo-
ca os aluno.% regularmente matriculados, sem débito para com a es-
cola, que tenhani a freqüência exigida e liajain alcançado, em cada
disciplina, a nota míninia semestral 60 (sessenta).

§ 3.` - - 0 resultado final (tos exames de primeira época, em
cada disciplilia, será a média aritinética (Ia nota semestral e (ta nota
da prova escrita.

Art. 18 - - Haverá (]tias segundas épocas (te exames semestrais:
uina tia prititeira sertiana (te agósto e outra (te 16 a 25 de feverei-
i-o, para os ajunos que dcpeudereni (te três disciplinas, no máximo,
excluindo-se artes e coustruções rurais.

§ 1. 9 ---- Os alunos que, satisfeitas as exigências dêste regula-
mento para a prestação (te exames (te primeira época, mio tenham
a êles comparecido por motivo justo, poderão prestá-los 

em segun-

da época.
§ 2.9 — Os exames (te cada disciplina, 

em segunda época, cons-
tarão (te prova escrita, oral e prática.

§ 3.^' — 0 mínimo para aprovação será a nota 60 (sessenta),
considerando-se como resultado final (to exame a inédia aritinética
(ias notas (Ias três provas.

Art. 19 --- Assiste ao examinando o direito de recorrer a
diretoria 

ou 
à congregação sóbre o resultado dos seus exames, den-

tro (te 30 (lias contados (Ia data 
em que os exames forem tornados

públicos.
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Art. 20 - - 0 aluno que perder mais de duas matérias não po-
derá matricular-se no semestre subseqüente.

Art. 21 -- A escola conferirá aos alunos que terminarem o
curso médio o diploma de técnico agrícola.

Parágrafo único — Os díploni.qs de conclusão do curso médio
serão assinados pelo diretor e secretário da escola e levarão as in-
signias do Estado de Minas Gerais.

TITULO IV

Da admissão e da lransferénria

Art. 22 — A líncrição para a matrícula será pedida ao diretor
da escola, no período (te 15 de janeiro a 15 de fevereiro de cada
ano, cru requerimento acompanhado de documentos que provem pre-
encher o candidato as seguintes condições:

a) ter tio mínimo dezojto anos de idade completos;
b) possuir o curso primário;
c) estar em (lia com as obrigações militares;
d) ter feito o depósito de sinal.
Ait. 23 — Inscrito o candidato, será o mesmo submetido a

exames de admissão, os quais constarão de duas partes:
a) exame de sanidade física e mental, procedido pelo médico

da escola, para o fim (te verificar que o candidato não sofre moles-
tia infecto-contagiosa e é capaz, física e mentalmente, para os tra-
balhos escolares;

b) exame de cultura primária, que poderá ser feito por meio
de testes e versará sôbre Português, Aritmética e Morfologia Geomé-
trica,, História e Geografia do Brasil, e Noções de História Natural,

Art. 24 — Aprovado tios exames de admissão e tendo pago as
taxas a que estivei- sujeilo, será o candidato matriculado, por des-
pacho do diretor da escola.

Parágrafo único — Se forem aprovados candidatos em númer(>
-superior ao das vagas existentes, serão escolhidos entre êstes, me-
,diante teste de vocaçãto agrícola, os que devem ser matriculados.

Art. 25 — As transferências 
só 

serão concedidas nos períodos
de férias, nos três primeiros semestres do curso, mediante guia for-
necida pela escola, por despacho do diretor.

TITULO V

Da organização escolar

CAPITULO 1

Da organização e 4os serviços

Art. 26 — As E. M. A. serão internatos e organizar-se-ã&
como estabelecimentos agrícolas de exploração racional e tanth
quanto possível atito-suf ici entes, com a área mínima de 500 hecta-
res de terras de rultura e criação, e as dependências, instalações e
aparelhamento necessários.

Art. 27 — Haverá em cada escola os seguintes serviços,
dinados ao diretor:

a) Serviços administrativos;
h) Serviços de ensino;
c) Serviços de assistência médico-dentária.
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CAPITULO II

Dos sei-viços administralivos

Art. 28 -- -̂ s serviços administrativos compreenderão:

a) Diretoria
b) Secretaria
c) Contadoria
d) Alinoxarifado.
Parágrafo único --- Os serviços administrativos funcionarão de

acôrdo com o regimento interno e a organização que lhes fôr dada
pelo diretor (Ia escola.

Art. 29 --- 0 pessoal administrativo, que residirá obrigatória-
mente tio estabeleciniento, compor-se-á dos seguintes funcionários;

1 diretor
1 secretário-contador
1 ecônonio-q]moxarife
1 escriturário
1 dactilógrafo.
Encarregados de trabalhos.
§ 1.k' -- Haverá ainda tantos trabalha dores e operários quantos

forem precisos para a execução (tos serviços.
§ 2. > -- Os operários e trabalhadores, que serão admitidos den-

tro da verba respectiva e de acôrdo com as necessidades da escola,
serão dispensados ao têrnio <]os serviços para os quais tenham sido
contratados.

Art. 30 - 0 diretor (Ia escola será um profissional de reco-
nhecida competência e perfeito conhecimento (Ia administração de

estabelecimen[os de ensino agrícola, nome qdo livremente pelo Go-

vernador do Estado.
Art. 31 — Compete ao diretor:
1 — coordenar, fiscalizar e superintender todos os serviços da

escola;
2 - - encaminhar para aprovação do Secretário da Agricultura o

plano de exploração agrícola da propriedade escolar, e dirigir-lhe
a execução, depois de aprovado;

3	promover a auto-suficiência progressiva (Ia escola;
4	requisitar, receber, ter sob sua guarda e aplicar as verbas

da escola, prestando contas do emprêgo das mesmas;
5 - - arrecadar'as rendas (Ia escola e aplicá-las, mediante auto-

rização do Secretário (Ia Agricultura;
6 --- pedir o fornecimento tio material indispensável à manu-

tenção do estabelecimento, dentro do calendário e duodécimo res-
pectivos, fornecendo mensalmente boletins de gasto e consumo de
material, e do material em depósito;

7 — providenciar para que se mantenha em dia o inventário
dos móveis, imóveis e semoventes da escola;

8	inspecionar diàrianiente os trabalhos de campo;
9	expedir as instruções e diretrizes necessárias ao born an-

damento dos serviços sob sua direção;
10 — autorizar a prorrogação ou suspensão do expediente em

qualquer dependência da escola, quando o julgar necessário;
11 — despachar os papéis cuja solução lhe pertencer, e pres-

tar informações ou dar parecer sôbre aquêles que dependerem de

despacho superior;

subor-
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12	assinar a correspondência (Ia escola;
13	exigir dos funcionários perfeita exação no cumpriffien[o

de seus deveres;
14 — velar pela ordein, disciplina, higiene e absoltita inorali-

dade do pessoal;
15 — inipor penas disciplinares;
16 — organizar, com a colaboração do pessoal docente, (tis-

cente e administrativo, uma exposição anual dos produtos da escola,
de acôrdo cOni Plano prèviamente aprovado;

17 — presidir as sessões (Ia congregação;
18 — providenciar as excursões dos alunos, de acôrdo com

planos orgajiiza^os pela congregação;
19 — apre.lentar ao D. E. T. : a) MaPÉls, boletins e balan-

cetes periódico,4 sôbre os trabalhos, produção, renda, pessoal e cor-
po discente (Ia .̂escoIa; b) as sugestões (Ia congregação para a re-
visão anual dos programas (te ensino e do regimento interno; c)
a proposta anual (te orçaniento (Ia escola, e, findo o ano letivo, uni
relatório circun s

tanciado dos trabalhos realizados no mesmo, com
indicação (Ias providências IOniadas ou acon%elliáveis para corrigir
as filhas observadas durante éle;

20 --- fornecer aos funcionário.% que forem incumbidos de fis-
c,diza r a escola todos os elementos de que necessitarem para o acer-
tado desempenho dC Sua missão;

21 --- cUniprir e fazer cumprir êste Regulamento e o regimento
interno (Ia escola.

Art. 32 --- Compete ao secretário-contador:

	

1	dirigir os trabalhos da secretaria;

	

2	livrar as atas da congregação e Os têrnIos de entrada em
exercício dos servidores titulados;

- 3 -- issinar os diplomas, certificados, certidões e atestados
qUC forem autorizados pelo diretor;

	

4	preparar a correspondência relativa ao ensino;

	

5	organizar e inanter em (lia os assentamentos de professô-
res, funcionários ad ministrativos e alunos;

6 — examinar e informal, os documentos dos candidatos à ad-missão lia escola;

	

- 
7	organizar o arquivo (Ia secretaria e zelar pela sua conser-

vação;

	

8	apresentar ao diretor relatório dos trabalhos da secretaria,
anualmente, até o (lia 5 de janeiro;

9 — (lesempejihni,, Por designação (Ia diretoria, qualquer co-
InissãO Compatível com suas funções;

	

10	dirigir os trabalhos (ia contadoria;

	

11	orgaiiizli- e manter em dia a contabilidade e escritura-
çao (ia escola;

	

-	
12	— organizar e ter eiri dia a escrita do plano de exploração

agrícola (Ia propriedade escolar;
13 — organizar, até o (lia 20 de cada mês, as fôlhas de, paga-

mento dos servidores (Ia escola;
14 --- organizar 9 proposta orçamentária anual, de acôrdo com

instruções do diretor;
15 -- organizar os pedi~ de material, de acôrdo com as

verbas orçamentárias e as instruções do diretor;
16 — ter sol) sua guarda e responsabilidade os livros e doeu-

mentos da contabilidade, e o arquivo da contadoria;
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17 — proceder anualmente, COM 
a colaboração dos respectivos

xesponsáveis, ao inventário e avaliação dos bens existentes nas de-

pendências da escola;
18 -- organizar balancetes mensais e (ia 

receita e (le%pesa da

escola e do plano de exl)loriÇ-,-
io agricola, e, anualmente, o balanço

^geral;
14 — verificar ou mandar verificar, peri6dicamente, o saldo

existente 
em 

caixa;
20 -- organizar e inanter em (lia o fichário de responsab ili -

dade do material (to estabelecimento;
21 --- cumprir as deterininações, do diretor relativas ao serviço

a seu cargo.
Art. 33 - Em suas f,,litas e impedimentos, não, superiores a

20 (lias, o secretário-contador será substituído por funcionário 
de-

-signado pelo diretor da escola.
Ar[. 34 -- Compete ao ecÔnonio-alinoxa rife:

1 -- receber, arniazenar e distribuir tod o o 
material (1.1 esco-

Ia, confornie instruções do diretor;

2	distribuir 0 
material de sei-viço, mediante requisições es-

,critas;
3	fornecer à 

contabilidade, diàriamente, relação do material

fornecido, acompanhada dos respectivos comprovantes;
4 -- conservar aberto o alinoxarifado durante o tempo deter-

miliado pelo diretor;
efetuar as coni pra s

 e vendas autorizadas pelo diretor;

organizar e ter em dia o fichário de entrada e saída do

material, e do material em depósito;

7 -- 
organizar os boletins de gasto e consumo do iii q terial, e

,do material 
em "stock".

ArL 35 - - Compete aos encarregados 
(te trabalhos:

1 ---- executar os trabalhos que 
lhes forem determinados Pelo

diretor ou pelo chefe (te secção a quem estiverem subordinados;

2 -- (Jistribuir serviço aos seus auxiliares e operários, (te acôr-

-do com instruções do diretor ou do chefe 
de secção;

3	toinar o 
ponto diário do pessoal que lhes fôr subordinado;

4	
responsabilizar-se pelo material e animais (lu(! Ilies forcili

entregues;
5 --- auxiliar nos trabalhos práticos de ensino.

Art. 36 ---- Ao serventuário cujos deveres não estejam especifi-

,c.a'(Ios neste ]Regulamento, cumpre aceitar as designações de serviço

dadas pelo respectivo chefe ou superior hierárquico, acatar suas or-

dens e concorrer para que sejam M ,_I njidas a disciplina, a ordem e

^2 higiene na escola.

CAPITULO 111

Dos serviços de ensilio

Ar[. 37 -- Os serviços de ensino abrangem as atividades 
(10

pessoal docente e discente das escolas.

ArL 38 ---- 0 
corpo docente compreenderá professôres e pro-

1essôres-auxiliares.
Art. 39 --- 

Os professÔres serao de duas classes: pi-ofessôres

-de cultura geral e professôres de cultura técnica.
Art. 40 — Compete aos I)rofessôres, inOistintamente:
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1 -- (k- as aula% e redizar os trabalhos escolares (te confor i ni-dade com os programas e o regimento interno;
2	Preparar coni l llteee(lêjlcia as lições (to (lia;3	ensinar pelos, métodos e 

processos modernos adotados naescola;

4 — illanter "i goi-osa ordem e disciplina entre os alunos, apli-car as penas disciplinares 
(te sua alçada e conceder prêmios ou—propor sua concessão;

5 -- tomar parte nas reuniões (1,9 congregação.
Art. 41 — Compete aos ProfessÔres (te cultura técnica:
1 - - chefiar 

i 
secÇ,10 de trabalhos práticos de sua disciplina e

a execução (Ia parte do Plano (te exploração agrícola pertencente àmesma secç,~to;

2 -- organizar inetódicaniente a aprendizagem (tos alunos, con-
forme o desenvolvimento (to plano de exploração agrícola;

3 -- suPerintender o serviço (tos professÔres-atixiliares e dos,
encarregados de trabalhos;

4 — cingir-se, em suas aulas , .10 disposto no artigo 3. Q , pará-grafo 2.", dèste Regulamento.

Art. 42 — Compete aos professôres (te cultura geral ajustar o.ensino (te suas disciplinas às finalidades educitiv is da escola, tor-nando-o essencialmente prático e (te imediata utilização na apren-
zageni Profissional (tos alunos.

Art. 43 — os Professôres seri-to alixiliados em suis -lulas prá-
ticas Pelos encarregados (te trabalhos.

Art, 44 — Os prof essóres-atixili ires prestarão serviços de ensino,
tanto teorico co lijo prático, nas cadeiris e secções Para as quais,forem designados.

Art. 45 — os Professôres ser5io (te preferência en
genheiros-

agrônomos ou técnicos-agrícolas.
Art. 46 — 0 corpo discente será constituído pelos alunos regu-larmente matriculados.
Art. 47 -- S ,5o deveres dos alunos:
a) cumprir zelosamente as obrigações escolares, executando a,tarefas que lhes forem designadas e observando com pontualidade-os horários;

b) obedecer aos preceitos disciplinares ' portando-se correia-mente dentro da escola ou fora dela e abstendo-se de -,tios contrá-rios aos bons costumes;
c) tratar respeitosamente o diretor e os professóres:
(1) tratar com a devida consideração os demais funcionarios,e com civilidade e camaradagem os colegas;
e) zelar pela conservação (Ias máquinas aparelho,

%-, instrunien-tos e outros objetos escolares que lhes forem tonfiados;
f)

zelar pela conservação dos edifícios e instalações da escolaco19borar para que estejam sempre em ordem e linipos.

CAPITULO TV

Dos serviços de assisténcia inédico -dentária

Art. 48 -- S <-I o finalidades gerais (tos serviços de assistênci, ,é_(;ico-dentária: -

a) velar pela saúde física e inental dOS alunos;h) velar Pelo boni^cstado sanitário dá escola;
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c) prestar assistência iyié(lico-<Ieiltài-i:t to pessoal discente, do-

cente (- administrativo.
Art. 49 - - 0 pessoal dos serviços de assistência iiié(lico-(Ieiit,,tria

constarÚ dos seguintes funcionários:
1 médico
1 dentista
1 enfermeiro.
o pessoal subalterno necessário.
Art. 50 - Compete ao médico:
a) dirigir, orientar e fiscalizar os serviços;
b) examinar os candidatos à matrícula, (te acórdo com o que

dispõe a alínea "a", (to artigo 23 dêste Regulaniento;
c) examinar o pessoal a ser admitido e, periódicainente, o pes-

soal da escola, quer funcionários quer alunos, registrando em fi-
cha competente as observações colhidas;

(1) fiscalizar o estado sanitário da escola, inspeccionando as en-
fermarias, instalações, dormitórios e locais (te trabalho;

e) orientar o reginie alimentar dos alunos, inspeccionar periódi-
camente as refeições e verificar se está 

em 
boas condições a água

que abastece a escola;
f) manter 

em 
(lia o fichário e a escrituração (tos serviços sob

sua responsabilidade;
q) chefiar a Secção (te Educação Física e Sanitária;
li) iiiinistrar aos altinos o programa (te higiene rtiral, auxiliado

pelo dentista (Ia escola.
Art. .51 ---- Compete ao dentista:
,0 além (to exercício de sua.% funções profissionais especial izadas,

colaborar coni o médico para jimior eficiência dos serviços (te saú-
(te, e tio ensino (to progrania de higiene rtiral;

b) munter eiri (lia o fichário e a escrituração (tos serviços sob
responsabilidade.
Art. 52 ---- Aos demais funcionários (tos sei-viços (te assistència

inédico-dentária aplica-se o disposto no artigo 36 dêste Regulaniento.

TITULO VI

])as fallas, licenças e férias dos funcionários

. Ai-I. 53 --- As faltas, licenças, férias e outras inkerrupções de-
exe,-eí(, io dos funcionários serito reguladas pelo Estatuto (tos Fun-
cionários Públicos Civis do Estado.

TITULO VII

Da congrega^,,ào

ArL .54 -- A congregação terá caráter consultivo e deliherativo^
e sei—à constituída dos diretores, professóres, professóres-atixiliares
e (tos médicos das escolas.

Art. 55 -- Compete 
,i 

congregação:
a) apresentar sugestões para a revisão anual, pelo Conselho do

Ensii^o Agrícola e Industrial do Estado, dos prograina% (te ensino

e regimento interno das escolas;
h) organizar o plano anual de trabalhos e produção agro-pasto--

ril;
c) designar as comissões examinadoras;

d) deliberar sôbre os casos disciplinares de sua alçada;

É
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e) deliberar sôbre recursos e representações de alunos contra

:atos (te professôres;
f) opinar sôbre assuntos (te caráter didático e pedagógico

so neste Begularnento;
g) colaborar 

com 
a diretoria, quando por esta devidamente

sultada, em assuntos (te interêsse da escola;
li) exercer as atribuições que lhe forem (hidas tio regimeu

terno.
Art. 56 - A congregação, convocada com o 

mínimo 
(te

horas (te antecedência, retinir-se-á:
a) tio dia 15 (te fevereiro de cada zulo, ou tio primeiro di

imediato;
b) uma vez por mês, para julgar os trabáIlios escola

r
es e o

cedilliento dos alunos;
c) após terminados os exames finais, para julgamen[o dêstes
(1) 

em 
sessão solene, to têrnio (to ano letivo, para a entreL

diplonias;
e) sempre que convocada pelo diretor, por iniciativa própi-

a pedido (Ia inaioria (te seus membros.
Art. 57 ---- Cabe :to diretor o direito (te vetar qualquer resolu-

ção da congregação, devendo, neste caso, ser o assunto subilietido
,Superintendéncia do Ensino Técnico.

TITULO Y111

Do regime disciplinar

Art. 58 -- - A disciplina (tos altitios fundar - se-à 
mim 

re,giniE

de responsabilidade pessoal pelos atos que cada tini praticar.
Art. 59 -	As penas disciplinares ^ip]icàveis tos dunos senio:
a) advertência;
h) admoestação;
c) suspensão;
(1) cassação (Ia matrícula;
e) expulsão.
§ 1." - - Para efeito (Ias penalidades acinia, as infrações (]os

.alunos classificar-se-ão em:
a) faltas leves;
b) reincidência 

em 
faltas leves;

e) faltas graves ou fraudes eu) sabatiii,^s, provas ou exames.
d) faltas com agravantes;
e) faltas gravíssinias, tais como atentado coutra i segurauça da

escola, a disciplina, a moral e as leis do País.
,§ 2. o - - São competentes para aplicar as penas (te que Irata

êste artigo:
a) o dirctor ou qualquer niembro do corpo docente, no caso

da alínea "a";
b) o diretor, também tio caso (Ia alínea "1)" e, até 8 (lias, no

caso da alínea "(,";
c) a congregação, no caso (Ias demais penalidades.
Art. 60 - -- 0 aluno apanhado em fraude ou tentativa (te fraude,

quer 
em 

sabatina quer em qualquer prova escrita, oral ou prática,
terá nota zero, devendo-se-lhe aplicar a penalidade (te suspensão, a
critério da congregação.

Art. 61 -- 0 diretor será responsável pela fiel obse^vància (tos
preceitos de ordem e dignidade por parte <tos alunos e servidores
da escola.
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Art. 62 — As penalidades dos servidores obedecerão ^s normas
,(to Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.

Parágrafo único - - Incorrerão 
em 

penalidades:

a) todos os servidores que infringirem os dispositivos déste
Regulamento e as normas do regimento interno;

h) todos os que faltarem com o devido respeito tos seus su pe-
riores bierárquicos e i dignidade da escola.

TITULO IX

Das contribuições e matrículas firaluítas

Art. 63 - As contribuições cobradas mualmente pelas E. NI. A.,
serão as seguintes:

-0 taxa (te sinal;
b) taxa de admissão;
e) taxa (te freqüência;
(1) taxa de pensão (internato)
e) taxa de exame (te 2.` época (por disciplina)
f) taxa de saúde;
g) taxa de desportos;
li) taxa de diplomas e atestados.
Parágrafo único - - A iiiiport ,.^xii(^ia (ias contribuições constará

de tabela aprovada anualmente pelo Secretário da Agricultuia, e
seu pagamento será feito (te acórdo com o regimento interno.

Art. 64 - Poderá o Govêrno do Estado manter giatuitamente
até 10% (to total dos alimos matriculados, e conceder, na incsnik
proporção, o abatimento (te W/( nas contribuições (te alunos pobres

e de reconhecido merecimento.
§ 1 

* 
o -- Os alunos que tiverem favores constantes dêste ai[igo,

pre
starão serviços à escola, sem prejuízo (te seus ti-abaIho-^ escolares.
§ 2." - Perderão direito tos favores dêste artigo o-^ alunos que

tiverem média semestral inferior a 70 (setenta) e os repiovados.
Art. 65 - - 0 candidato à matrícula gratuita deverá requerê-la ao

Secretário (Ia Agricultura, juntando documentos com que prove
preencher uma (Ias seguintes condições:

a) ser filho (te pequeno agricultor ou trabalhador agrícola, pre-
ferentemente natural (to Estado ou nêle residente por iriais de dois

anos;
h) não dispor seu pai 

ou responsável de recursos stificientes para
mantê-lo tia escola.

TITULO X

Disposições gerais lransilórias

Art. 66 - Será vedado nas E. M. A. o uso (te álcool e (te armas

proibidas, e a prática (te jogos de azar.
Art. 67 --- Aos melhores alunos que concluírem o ( , urso médio,

poderá o Govêrno do Estado conceder favores para quz^, se estabe-
leçam como agricultores em território mineiro.

Art. 68 --- Haverá semanalmente, sob a presidência do diretor
e com a duração (te cinqüenta ininutos, unia. reunião de todos os

professôres e alunos, na qual serão discutidos e planejados traba-

lhos escolares, e tratados assuntos de iniediato interêsse para o ensino

,c educação dos alunos.

oulis-

con-

to iii-

ditas

a útil

1) ro-

(te

011
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a) formar homens especializados tios diversos traballios da Ia-
-voura e da criação (tos animais domésticos;

h) ministrar os conhecimentos básicos iudispensáveis ao desen-
volvimento da cultura geral e (Ia formação moral e cívica de seus
alunos;

c) concorrer para o desenvolvimento físico dos educandos;
d) Manter um curso de alfalietização.

CAPITULO 11

Da	didálicu

Art. 2.' - - Os (!ursos iriinistri(los nas escolas são os seguililes:
a) curso (te alfabetização;
h) curso elementar (te agricultura.
Art. 3.` 0 (, urso (te ilf,^l)etiztção é um (-urso preliiiiinar, de.,>-

tinado a dar o grau de instruçao necessário to aproveilaniento (tos
alunos no curso elementar (te a,11 riCUltUra. Terá a duração <te dois
anos e compreenderá as seguiates disciplinas, em grau elementar:
Portuguès, Aritmética, Desenho, Noções de Coisas, Geografia e Histó-
ria do Brasil, preponderando as noções básicas (te Português e Arit-
inéLica. Terá também uma parte prática, na qual serão executados tra-
balhos agrícolas de preparação para o curso elementar de agricultura.

Art. 4.' --- 0 curso elementar (te -agricultura terá a duração, (te
dois iíios e constará das seguintes disciplinas: Portugués e Arit-
mética, com maior desenvolvimeuio (to que no curso de alfabetização;
elementos de Agricultura, Horticultura, Zootecnia, Doenças e Pragas,
Higiene Rural, Artes e Construções Rurais, e Máquinas Agrícolas,
Mecanização e iNInto-iiiecaniziç,-io (Ia Lavoura.

Art. 5." -- Para a formação moral, cívica e religiosa (tos dunos,
será ministrada nos dois cursos a Instrução Moral e Cívica, que se
desenvolverá através das aulas (te Português e em oportunidades
oferecidas pelo transcurso (te datas nacionais 

ou por ocorrências (1.1
vida escolar; e a Instrução Religiosa, ininistrada (te acórdo con) o (tis-
posto na Constituição do Estado.

Art. 6.' --- Para a inanutenção (ia saúde e o desenvolviii;ento
físico dos alunos, serão dadas aulas (te Educação Física e Sauitária
e praticados jogos tsportivos, mediante programas prèviainente or-
ganizados.

Art, 7.' — 0 ensino técnico será essencialmente prático e reali-
zado através da execução do plano de exploração agrícola da proprie-
dade escolar. As dissertações ou explicações referentes à técnica se
limitarão ao indispensável para a boa compreensão dos trabalhos rea-
lizados.

Art, 8." 0 ensino das disciplinas (te cultura geral terá 
em vis-

ta as necessidades da vida agrícola e o preparo profissional dos
alunos.

Art. 9.' — Os programas de ensino e o regimento interilo, or-
ganizados e anualmente revistos pelo Consellio (to Ensino Agrícola e
Industrial do Estado, de acôrdo com as sugestões (Ias congregações
das escolas, serão aprovados e expedidos pelo Secretário da Agricul-
tora, Indústria, Comércio e Trabalho.

Art. 10	As aulas e trabalhos práticos seri-to distriI)uído,^ em
secções.

Art. 11 As E. E. A. organizari'io, no fim (te cada ano agrícola
,e para o ano agrícola seguinte, o plano completo <te seus trabalhos e
,produção agro-pastoril, o qual se articulará com os programas de eu-
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Art. 69 - - Tôdas as escolas terão o mesmo regimento interno,.
organizado pelo Conselho (to Ensino Agrícola e Industrial (to Estado

aprovado pelo Secretário (Ia Agricultura.
Parágrafo único - - 0 curso médio (Ia Escola Superior de Agri-

cultura (to Estado (te Minas Gerais, continuará a ter regimento pró-
prio, organizado pela referida Escola, até que possa euquadrar-se em
tôdas as disposições (to presente Begulaniento.
, 'Art. 70 - N? E. M. A. de Florestal poderão ser organiza-

dos, a critério do Secretário da Agricultura, os seguintes cursos extra-
ordinários:

,i) curso <te didática (to ensino agrícola, destinado ao prepaio de
pi-ofès,sôres para as escolas elementares (te agrietibura (to Estado;

b) curso de tratoristas.
Parágrafo único Os cursos referidos neste artigo terão orga-

nização e regimento próprios, aprovados pelo Secretário (Ia Agri-
cultura.

Art. 71	Os casos omissos nêste Begulaniento serão resolvi-
(tos pelo Secretário (Ia Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

Belo Hori/oute, 13 (te novenibro de 1948. -- - Ainerico Renê Gian-
nelli, secret-àrio da Agrietiltura, Indústria, Comércio e Trabalho.

DECHEITO N.' 2, 932, DE 13 DF NOVEMBRO DE 1948

Aprova o Regulamento (Ias Escolas Elemenlares de Agricultura

0 Govermi dor (to EIstado (te, IMinas Gerais, usando (Ias Utribui-
ções que Ilie confere o irt. 51, 11.' 11, da Constituiç,'~Io do Estado, (te-
creta :

Art. 1." - Fie-a aprovudo o Regulamento, que com êste baixa,
elaborado e assinado pelo Secretário (Ia Agricultura, Indústria, Co-
inércio e Trabalho, (Ias l^ ' SCOLAS ELEMENTARES DE AGRICULTU-
BA, criadas pelo arti. 1.` do decreto-lei n. , 2.153, de 12 de julho de,
1947.

Art. 2. ,,	Èste decreto entra 
em vigor tia 

(lata (te 
sua 

publicação,
revogadas is disposições 

em contrário.
Palácio da Liberdade, ^^ui Belo Horizonte, aos 13 de uovembro,

de 1948.

M3 ium ,N SO.Xiu.'s C^XMpos
Ainérico René Giannelli.

REGULAMENTO DAS ESCOLAS ELEMENTARES DE AGRICULTURA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAPITULO 1

Das escolas e seus fins

Art. 1. 1 - - As Ecolas Elementares de Agricultura (to Estado de
Minas Gerais (E.E.A.), diretamente subordinadas ao Departamento
de Ensino Técnico da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio
e Trabalho do mesmo Estado (D.E.T.), são institutos de educação e
ensino-técnico-profissional. de grau elementar, e tem por fim:
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sino (Ias disciplinas de cultura técnica e abrangerá tóda a área agrf--
cola da propriedade escolar, que deverá ser obrigatórimente cultivada.,

Art. 12 -- São finalidades principais do plano:
a) forilecer matéria para a aprendizagem profissional (tos allinos;
b) inetodizar e racionalizar a exploração coniercial (1,1 proprie-

dade escolur;
c) possibilitar, gradativainente, a manutenção (Ias escolas com os.

produtos e rendas de sua própria atividade agrícola.
Art. 13 Na organização (to pluno, que será aprovado pelo Se-

cretário da Agricultura, dar-se-á preferència às culturas e cria-
ção características (Ia região (te influência (Ias escolas.

CAPITULO 111

Do reginie escolar

Art. 14 - - 0 regime escolar será (te internato, coni as itivi-
(ludes diárias divididas ein dois períodos (te quatro lioras cada uni..
0 intervalo para o kliiióço terá a duração iilíniiila (te noventa iiiinti-
tos e ináxinia (te duas horas.

l." - As lioras (Ia noite serão ocupadas corn (studos, re-
creação, atividades artísticas, retiniões sociais, sessões cívicas, etc—
sol) a orientação e fiscalização tio diretor (Ia escola.

§ 2.' -- - Procurar-se-á criar para os alunos condições seinelhantes
às da vida em família, sem que seja afetada, entretanto, a disciplina
necessária ao normal desenvolviniento <tos trabalhos escolares.

Art. 15 - - 0 ano letivo começará a 1." (te fevereiro e terminará
à 15 (te dezenibro, sendo dividido em dois períodos: (te 1.` de teve-
reiro a 30 (te junho e de 1.' (te agôsto a 15 de dezeifibro. Serão (te-
férias os períodos conipreendidos entre l." e 31 (te julho e entre 16
de dezenibro e 31 (te janeiro.

Parágrafo único - - A critério do diretor (Ia escola e coni pré-
via autorização (to órgão competente (Ia Secretaria (Ia AgricLiIt[w^^, til-
dústria, Comécio e Trabailio, as férias podem sei- aproveitadas para
excursões a estahelecinientos, congêneres inantidos pelo E'stado, a
propriedades agrícolas e a quaisquer outras instituições ou organiza-
ções cujo conhecintento seja útil à instrução profissional dos alunos..

Art. 16 - A inscrição para niatrícula se fará (te 20 (te dezein-
bro 1 20 (te janeiro, devendo ser satisfeitas pelo candidato as se,guili-
tes condições:

a) apresentar certidão (to Registio Civil, comprovando ter com-
pletado a idade de 11 (onze) anos e não excedido a (te 14 (quaterze)
allos;

b) ser considerado apto eni ex ,,iine (te sanidade física e inclital -
pelo inédico (ia escola, o qual regis[rará eni ficha competente (to seu,
sei-viço que o candidato não sofre, <te inoléstia infecto-contagiosa e es-
tá lias condições (te saúde física e inental exigidas pela natureza (tos.
trabalhos escolares;

c) coniprovar que seus pais, 
ou 

os responsávei
s
 pela sua pes-

soa, não dispõem (te recursos para a sua educação, tra[ando-se de.
candidato it dispensa (to pagamento (Ias taxas escolares.

Art. 17 Todos os- candidatos regularinente inscrito,,,, de acórdo,
coni o artigo anterior serão submetidos a unia prova (te seleção,
constante (te questões simples <te Português e Aritinética.

§ 1. — E.sta prova terá por finalidade pesquisar o grau de ins-
truçao priniaria (tos candidatos para sua matrícula no eurso elemen-
tar (te agricultura ou tio curso <te alfabetizaçí^lo.
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§ )., - - () c li ndidato que obtiver nota igual 011 superior a 30
(trinta) e,,, I lortugués e 

em Aritinética e inédia aritMét i Ca (Ias (Itias,

igual ou superior a 50 (cinqil^llta), sei-,i inatriculado tio ( , urso ele-

iTientar (te agricultura.
^ 3.- ,	0 candidato que nao conseguir as notas indicadas no pa-

rágrafo anterior, poderá ser inatriculado no l." alio (10 curso de
-ma 

(te nivei (te instrução correspon-alfabetizaçao e incluído em tui

(lente to que demonst
ro

[' POssIlir.
Art. 18 —A freqüência 

será obrigatória (, o seu contróle se fará

por nieio (te cadernetas 0,1 fichas (te chaniada.

Fica a critério (to diretor a justificação (te faltas dos
-ticulares. 1,' 111 caso dc iiioiéstia, a justifica~altilios por lilotivos pai

çao se fai-à niedialite parecer (to iliedico (1,1 escola.

	2. 	Náio poderá presiar exallie filial o aluilo Cujas faltasli 
(te (l ias letiVOs (10	IllesiliO que m,iamatingircin a 40	(to tot,

justificadas elli parte 
ou 

li<) todo.

A rt. 19 - No curso elenientar (te, agri eu Itt, ra, W kr,1 .1 vei-ificaÇ,--10

(to 11)1 .0\-Cit.l111(, nto e scolar (te cada altillo, haverá prova% tio correl- (10

—no, e exifilt, s filiais.
§ l . ,,	- As provas Ili ensais serão: prova escrita, ]] .as disCiplinas

de cultilra geral, e prova escrita e prova prática, nas 
disciplinas (te

cultura técnica. Essas pro\'^ls se	
lia segunda quinzena de

niarco, abril, niaio, junilo, agósto, seteinbro, outubro e novenibro.
-ceiro	

ia 
útil()s exanies finais, que se iniciarão tio tei	d

(te (lezembro. consLar^w dv provas escritas, orais e práticas, I.stas

nas disciplinas (te cultilra técnica.
Ai-I. 20 - Scr^'t considerado liabilitado, cm 

( , i da ano ou tio Iinal

do curso, o alullo que obtiver nota filial iguai 
ou superior a 40 (qua-.

rent, l ) , separadaniente, eni cada ( jisciplina, excluída Educação Fisica

e Artes e ConstruÇõe% BUrais ; e Itl é<Ija aritinética geral ,)ti superior.

-, 50 (cincoelitz0. Es^as notas fi li ais e a inédia geral s(li----^o

de acôrdo colli as, ^-egtli!lte" liorinas:

^1) ^^ ilot-,l do ;]lês será a (1,1 prov;t escrita, ou a 
Inédia aritiné-

tica (1,1 prova escrit:t e (1,1 proN
. a I)c á t ica , naŝ, 

(I 
i ,,;ci plinas cin que

liotiver trabalhos práticos. A s0111a (Ias 110 'lus 111`11sa's,	v ' 
dida por

oito (8) , ^J: l cá : I nota	(te cada disciPlilia;

b) a uotá (te exwile filial será a inédia ^il-itllléti('^l notw^ (ias

provüs feitas cm cada disci P linl - 1)i\' i(1 "1(10-se Pol' 
(2) a soiiil (Ia no-

ta wiw11 coni a nota de exwIle final, ol)teili-se .1 
nota filial (te cada

discipliml;

	

a	gerd serà a inédia ai-itiliética (Ias notas fili a is ( te tÔ-
)es

(ias as disciplin:rs, excluída I.
, ( 1 11caçlo I;ísic: I e A i, les e (.oiistrt,,çi

Rur^Ús.
Art. 21 A dO l p i - (i veitunento (te cada alti,10 (10

curso (te alfabetização ser-à feita por meio (te testes, de acôrdo com

instruções q ue s(^r:lo b ,,,ixad^ 1 s pcio Departaniento (te Fnsino Técnico-
') '	

lino que fôr reprova-
Art. -2 -- Será 

cassada 
a M ^ktcí( ' 1lIa (10

(10 (-m dois altos consecutivos.

Art. 23 ---- As E.E.A. coliferir,_10	:']tinos ( 1 11C cOI11P1Ctal.	o

curso elenientar (te agricultura o diploma (te prático agricola.

CAPITULO IV

IM orgollização escolul.

Art. 24 — As E. E. A., se organiza"o como estabelecimentos agri-

colas (te exploraçálo racional e tanto quanto possível auto-suf ic i entes,

^5
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com a área iníninia de duzentos e cincoenta hectares ele terr.'^. (te
cultura e criação, e as dependências, instalações e aparelhaniento nes-
cessários.

Art. 25	Existirão em cada escola os seguintes serviços:
a) Sei-viços administrativos;
b) Serviços (te ensino;
c) Serviços de assistência inédico-dentária.
Art. 2(; - - Todos éstes sei-viços ficarão subordinados ao (Hietor

da escola, que deverá ser uni professor (te reconhecida
e de comprovado tino administrativo.

Art. 27 -- - São atribuições (to diretor:
a) Dirigir, orientar e fiscalizar os sei-viços (Ia escola, por inter-

médio (tos respectivos encarregados;
h) convocar e presidir as reuniões (Ia congregação;
e) promover e presidir reuniões periódicas do pessoal do^ di-

versos serviços, para discussão (te assuntos (te interèsse (Ia escoLe^
(1) encaminhar para aprovação (to Secretário (Ia Agricultur,1 o

plano (te exploração agrícola (Ia propriedade (-scolar, e dirig;1.-Hie
a execução, depois (te aprovado;

e) proinover a auto-suficiência progressiva (ia escola:
f) arrecadar as rendas (Ia escola e aplicá4as, iriediaiãe autw iza-

,ção (to Secretário da Agricultura;
9) atitorizar as despesas de acórdo-com as verbas

,,e fiscalizar os pagamentos, visando a doeitinentação respCctiva^
li) inspecionar diàriam ente os trabalhos (te campo;
i) organizar, com a co12boração (to pessoal docente. , disc (- j ,te e

administrativo, Lima exposição anual (tos produtos (Ia escola, ele w Órdo
-com o plano prèviamente aprovado;

j) designar as atribuições <te funcionarios (Ine 11,1w t,sti\,,i-eiii
especificados nêste Regulamento;

k) assinar a correspondência da escola;
1) lecionar uma ou mais disciplinas do curso, à sme escolli.l;
iii) fiscalizar a observância dos preceitos disciplinares, kl) li-

cando as penalidades previstas nêste Regulamento;
n) apresentar ao Departamento do Ensino Técnico.

niente, mapas e boletins (tos trabalhos escolares, e (to inovimen t e. fio
pessoal administrativo, docente e discente (Ia escola;

o) fornecer aos inspetores os elementos necessários ^ fis(, ^iiza-
ção (Ia escola;

p) organizar e propor ao Departamento (te Fnsino Técnico, ,alial-
niente, o orçamento (Ia escola para o exercício seguinte;

q) apresentar relatório, no final de cada ano, sôbre a% ocor, > ên-
cias do mesmo, com indicação (ias providéncias que útei, pa-
ra o melhoramento (tos serviços (ia escola;

r) cumprir e fazer cumprir êste Reguiainento.
Art. 28 --- Para os serviços administrativos, disporá a escala (te

uni secretário-contador, uni ecônomo-alinoxarife, tini escriturário,
tinia dactilógrafa e o pessoal subalterno necessàrio.

Art. 29 - - Compete to secret ário-contu dor:
a) dirigir, orientar e fiscalizar os trabalhos (Ia secretaria:
b) executar pessoalmente todos os trabalhos de contabilida(ic e

caixa, para o que ficará sob sua guarda o numerário da escola,
0 organizar e ter 

em 
dia a escrita (to plano de exploraçi--ko agrí-

cola (Ia propriedade escolar;;
d) proceder anualmente, com a colaboração (tos respectivos res-

ponsáveis, to inventário (tos bens existentes nas dependênciw; (ia
-escola;

e) organizc- balancetes mensais (Ia receita e despesa (Ia escola e
.(to plano de exploração agrícola, e, atitialinente o balanço,

f) lavrar as atas da congregação;
g) responder eventualmente pelo normal funcionamento de todos

os serviços e scolares tia ausência (to diretor, por designação dêste;
h) cumprir e fazer cumprir as eleterininações dêste Regulamento

do diretor, dentro do âmbito de suas atribuições.
Art. 30 --- Compete ao ecônoirio-alinoxarife:
,a) receber, guardar e distribuir todo o material 

da escola, cem-
,forme instruções (to diretor;

h) manter 
em (lia a escrituração déste material, quer eni Cluan-

tidade quer @iii valor, de niodo a poder infoirmar sôbre o estoque e a
qualquer inomento.

e) zelar pela conservação e limpeza (to recinto (to altitoxarifado e
elo material aí arinazenado;

(1) apresentar ao secretário-contador, di,irianiente, reIaç^o elo
niaterial fornecido, acompanhada (tos respectivos coniprovantes,

e) apresentar to diretor, com a antecedência necessaria, a rela-
,çao elas deficiências (te inateriaj e, anualmente, 

i relação (to material
^k ser utiliz2(lo tio exercício seguinte;

f) apresentar, quando lhe fôr exigido pelo diretor, o balanço do
material em estoque;

g) organizar os boletins de gasto (to material e do material em

estoque;
li) atender com presteza tôdas as requisições (te material dos di-

ferentes serviços, quando autorizadas pelo diretor;
i) efetuar as compras e vendas autorizadas pelo diretor, prestan-

tio contas (Ias operações que fizer.
Art. 31 Compete aos encarregados (te trabalhos:
a) executar os trabalhos que Ilies forem determinados pelo (,ire

lor ou pelo chefe de secção a quem estiverem subordinados;
b) distribuir serviço aos seus auxiliares e operàrios, (te acôrdo

-com instruções do diretor ou do chefe de secção;
c) tontar o ponto diário (to pessoal sol) suas ordens;
(1) responsabilizar-se pelo material e animais que lhe forem

entregues;
e) 

a 
uxiliar nos trabalhos práticos de ensino.

Art. 32 --- Os serviços de ensino abrangem as atividades dos
,professôres, p rof e ssô res-auxili ares, encarregados (te trabalhos práti-
,cos, alunos e pessoal subalterno (te oficinas.

Art. 33 - São deveres do professor:
a) cumprir os programas 

em vigor, preparar prèviainente a3
^^uIas e executar outros trabalhos escolares relacionados com o exer-
cício (te suas funções;

h) apresentar ao diretor -as sugestões que julgar conveniêntes
,para inelhoria do ensino;

c) colaborar para eItte sejam inantidas a ordem e a disciplina,
,quei, nas aulas quer eni qualquer parte do recinto da escola;

(1) aplicar as peiialid,^(les regulanientares previstas, que forem
de sua alçada, qwm(lo se tratar (te faltas cometidas 

em sua prcseii-

ça ou contra 
sua autoridade;

e) tomar parte nas reuniões (Ia congregação;
f) chefiar i secção (te trabalhos pr ,,'tticos de sua disciplina e à

t^xecução (Ia parte do plano (te exploração agrícola pertencente à

inesina secção;
L. D.	51
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g) superintender o serviÇo (tos 1)i-ofe% ,.,Ôi^e ,-,-,itixi i iai^es e (tos en-
carregados (te trabalhos;

li) cumprir as disposições dèste Begulaniento.
Art. 34 - - 0 professor-auxiliar prestará serviç gs de ensint, ilw

cadeira e secção para -as quais fôr designado, sendo-lhes extensivos;
os deveres constantes (to art. 33, letra a, e e h, e cumprindo-lhe rea-
lizar os trabalhos (te que o incumbirem, dentro (te sua função, o dire-
for e os professôres (Ia cadeir2.

Art. 35 --- Ao serventuário cujos deveres não estejam espQ.cifi-
cados nêste Regulamento, etimpre aceitar as designações de seiviço
dadas pelo respectivo chefe 

ou 
superior hierárquico, acatar suas or-

dens e concorrer para que sejam mantida a disciplina, a ordem e ap
Iiigiêne na escola.

Art. 36 -- S^o deveres (tos alunos:
a) cumprir zelosamente as obrigações escolares, quer nas aulas.

quer nos trabalhos (te canipo e oficinas, executando as tarefas que,
Ilies forem designadas e observando com pontualidade os horários;

b) obedecer aos preceitos disciplinares, portando-se cor,^eta-
mente dentro 

ou 
fora (Ia escola e abstendo-se (te itos contrários aos

bons costumes;
c) 'trat^ir respeitosamente o diretor e os professôres;
(1) trduir com a devida consideração os demais funcionários, e^

com civilidade e camaradagem os (-ofegas;
e) zelar pela conservação (Ias iná(juinas, aparelhos e instru,iieil-

tos com que trabalhar, bem como (te outros objetos escolares que lhe,,.
forem confiados;
. f) zelar pela conservação (tos edifícios e instalações (Ia escola e,

colaborar para (pie estejam sempre 
em 

ordem e limpos.
Art. 37 -- Os serviços (te assistência inédico-dentária ser^o diri-

gidos por um médico, auxiliado por um dentis[a, uni enfernieiro e
pessoal subalterno necessário.

Art. 38 -- - Compele ao médico:
-i) dirigir, orientar e fisealizar o pessoal sol) s^ia responsabilioade;
b) examimir os candidatos -,i niatricula, de Ueórdo com o ( tis-

posto na alínea b (to art. 16 dêste Begulainento;
c) examinar o pessoal a ser admitido e, periódicaniente, o pes-

soal (Ia escola, quer funcionários quer affinos, registrando 
em 

ficha;
conipetente as observações colhidas;

(1) fiscalizar o estado sanitário (Ia escola, inspeccionando w, en-
ferinarias, instalações, dorinitórios e locais (te trabalho;

e) orientar o reginie alinientar (tos alunos, inspeccionar 1;eró--
dicaniente as refeições e verificar se está 

em 
boas condições a agua

que abastece a escola;
f) inanter 

em 
(lia o fichário e a esc ritu raç,,̂ ,, o (tos serviços sob

sua responsabilidade;

g) rninistrar aos alunos o pro lgrania de Iiigi^ne rural, atixHiado,
pelo den^ista.

Art. 39 - - Compete ao dentista:
a) além (to exercício (te suas funções proficionais especi;.liza-

('as, colaborar 
com 

o médico para inaior eficiência (tos serviçcs (te,-
saúde, e no ensino (to prograina (te higiene rural;

b) manter 
em 

(lia o fichário e a escrituração (tos sei-viço., sol).
sua responsabilidade.

Art. 40 -- Aos demais funcionarios dos serviços (te assisténcia,
médico-dentária, aplica-se o disposto no art. 35 dêste Regulamento-

Art. 41 --- A congregação será constituída pelo diretor, profes-
sôres, professôres-auxiliares e médico, conipetindo-lhe:

a) organizar o plano anual dos trabalhos e produção agro-pasto-
ril (Ia escola;

b) apresentar sugestões para a revisão anual dos programas e re-
gimento interno;

c) designar as comissões examinadoras;
(i) deliberar sôbre exclusão de alunos por faltas disciplinares e

sôbre recursos e representações dêstes contra atos (te professôres;
e) opinar sôbre questões didáticas omissas nêste Regulamento;
f) colaborar com a diretoria, quando por esta devidamente con-

Sultada, 
em 

assuntos de interêsse (Ia escola;
g) exercer outras atribuições que ]fie forem dadas no reginiento,

interno.
Art. 42 - - Poderá o diretor vetar resoluçõesida congregação,

submetendo, neste caso, o assunto à Superintend neia (to Ensino>
Técnico.	 1

Art. 43 - - As faltas, licenças, férias e outras interrupções (te exer-
cício dos funcionários (Ia Escola serão reguladas pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

CAPITULO V

Do reginie disciplinar

Art. 44 - - Aos professóres, professôres-auxiliares, encarrega-
dos (te trabalhos e demais servidores que cometerem faltas disiipli-
nares, serão aplicadas as.penalidades previstas no Estatuto dos Fun-
cionários Públicos Civis (to Estado (te Minas Gerais.

Art. 45 --- Aos alunos serão aplicadas as seguintes penalidades,
conforme a gravidade (Ia falta cometida:

a) advertência;
b) repreensão por escrito;
0 suspensão (te 3 (três) a 15 (quinze) (lias;
d) exclusão.

Art. 46 - 0 diretor (Ia escola é competente para aplicar qual-
quei- (ias penalidades (to artigo anterior, nienos a (Ia alínea d, que
cabe a congregação.

Art. 47 Aplicarão exclusivani ente a penalidade (Ia alínea q do^
art. 45 o secretário, os professôres, os professôres-auxiliares e os eu-
carregados (te serviços.

CAPiTui,o vi

Disposições ger(lis

Art. 48 - - As atividades sociais, esportivas e artísticas dos alunos
serao orientadas pelo diretor da escola, em entendimento com o pro-
fessor (te Educação Física e com a colaboração (tos aluno.%, que melhor
se distinguirem por qualidades morais e tendências (te sociabilidade.

Art. 49 0 diretor promoverá:
a) a criação e o desenvolvimento de grêmios recreativos, artísÚ-

cos e esportivos;

- h) competições esportivas entre o grémio da escola e org,^^niza-
ções congêneres locais ou (Ias outras escolas.

^rt. 50 - - A escola deverá interessar-se pelos alunos que se (tis,
tinguirem por aproveitaniento e conduta exemplares, procurand(, cri-

caininhá-los a emprelgos após a conclusão do curso.
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Art. 51 — Aos alunos que se distinguirem durante o curso por
conduta e aproveitamento excepcionais, serão concedidos prêmios ins-
tituídos pela escola com aprovação do Departamento de Ensino
Técnico.

Art. 52 — Os alunos pagarão as taxas fixadas anualmente pelo
Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

Art. 53 --- 0 Govêrno do Estado poderá conceder dispensa do
pagamento das taxas aos candidatos que requeiram êsse favor, apre-
sentando a comprovação a que se refere a alínea c do art. 16, dêste
Regulamento. Essa concessão, entretanto, não poderá compreender
alunos em número superior a um quarto do total do , s matriculados.

Art. 54 — Todos os servidores (Ia escola, com exclusão do medico
e do dentista, cujo tempo de serviço diário constará do regimento
interno, trabalharão em regime de tempo integral.

Art. 55 -- Para atender a necessidades que a prática vier a in-
dicar, êste Regulamento será completado com instruções gera ,.-s de
serviço, periódicamente baixadas pelo órgão competente da Secreta-
ria da Agricultura.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 1948. — Ainérico René, Gian-
nelti, secretário (Ia Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho

DECRETO N.- 2.933, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1948

Abre crédito supleinentar de Cr$ 743.800,00, à verba 102-002-08-8000,
da Assembléia Legislativa

0 Governador do Estado de Minas Gerais, (te conformidade com
^a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 3.', (Ia lei número 26,
de 5 de novembro (te 1947, resolve abrir um crédito suplementar de Cr$
743.800,00 (setecentos e quarenta e três mil e oitocentos cruzeiios),
A verba 102-002-08-8000, (to orçamento vigente da Assembléia
Legislativa do Estado.

0 Secretário (te Estado (tos Negócios das Finanças assim o , tcnha
entendido e faça executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de novembro-
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

DECRETO N., 2.934, DE 19 DE NOVEMI3B0 DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Aiuruoca

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos (to artigo 5.' (to decreto-lei 2.135, de ) de
julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Municipal
de Aiuruoca, relativas a despesas a regularizar, realizadas em sua
gestão, durante o período (te 28 de março a 31 de dezembro de 1946,
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na importância total de Cr$ 1.688,90, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse (to inunicípio, estão comprovadas pela do-
e#,Linientação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 19 (te novembro (te 1948.

MILTON 
SOARES 

CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.935, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Bonfin?

0 Governador (to listado de 2Winas Gerais, no uso (te suas atribui-
ções legais e nos térmos do que determina o art. 5.' (to decreto-lei
n.o 2.135, de 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal (te Bonfim, realizadas 

em 
sua

gestão, durante o período de 1.' (te agôsto a 30 de setembro de 1947,
na importância total de Cr$ 188,50, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de novenibro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECBETO N.' 2.936, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Cássia

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.' do decreto-leí
n.o 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então PPefeito Municipal 'de Cássia, realizadas 

em 
sua

gestão, durante o período (te 27 (te dezembro (te 1937 a 30 de dezem~
bro de 1946, na importância total (te Cr$ 18.000,00, por se haver ve-
rificado que tais despesas, feitas no interêsse (to município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 (te novembro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N., 2.937, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1948'

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da1 
Prefeitura Municipal de Elói Mendes

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrmos do que determina o art. 5.' do decreto-lei
n.o 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
tadas pelo então Prefeito Municipal de Elói Mendes, realizadas em
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sua gestão, durante o período de 15 de fevereiro a 3() de dezembro
de 1946, na importância total de Cr$ 

90.988,10, 
Por 

se haver verifi-
cado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão co gi-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de novembro de 1948.
MILTON SOARI^

'
S CAMPOS

Pedra Aleixo

DECRETY N. <'2.938, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1.948

Aprova Iontas relativas a despesas a regularizar da
j Prefeitura Municipal de Itajubá

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui
ções legais e nos têmilos (10 artigo 5. «' do (Icereto-lei 2.135, de 5 de
julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Municipal
de Itajubá, relativas a despesas a regularizar, realizadas em sua ges-
tão, durante o período de 11 de fevereiro de 1946 a 2 (te janeiro de
1947, na importância total de Cr$ 2.441,00, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprova-
das pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de novembro de 1948.
MILTON SOARES CAmpOS
Pedra Aleixo

DECBETO N. ,, 2.939, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1948

Aprova coutas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Tombos

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e Tios têrnios do artigo 5.` (to decreto-lei 2.135 de 5 de
julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito ^funicipal
de Tombos, relativas a despesas a regularizar, realizadas em sua ges-
tão, durante o período de 2 de janeiro a 12 de abril de 1947, na impor-tância total de Cr$ 7.832,80, por se haver verificado que tais despe-
sas, feitas no interêsse do município estão comprovadas pela docu-
mentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de novembro de 1948.
MILTON SO ^XRF'; CAMPOS
Pedra Aleixo

DECRETO N.' 2.940, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1948

Aprova coutas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Varginha

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-
ções legais e nos têrnios do que determina o art. 5.o do decreto-lein. o 2.135, de 5 (te julho de 1947, resolve aprova" as contas apresen-
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tadas pelo então Prefeito Municipal de Varginha, realizadas 
em Sua

-gestão, durante o período ile 2 de abril a 18 de dezembro de 1947, na

Iniportáneia total de Cr$ 136.153,30, por se haver verificado que tais

,despesas, feitas no ínterésse (10 município, estão comprovadas lwla

-documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 19 de novembi-p 'le 
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.941, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1948

Aprova conlas relativas a despesas a regularizar (ia
Prefeitura Municipal de Barbacena

0 Governador (10 1,'stado de Minas Gerais, no uso 
de suas atribui-

-lei 2	de ^) de
çoes legais e 

nos têrnios do artigo 5." do decreto	-135,

julho de 1947, resolve aprovar as contas (to ent-So Prefeito Municipal

-de Barbacena, relativas a despesas a 
regularizar, realizadas em sua

!gestão, durante o período (te 31 (te março 
a 31 de dezenibro de 1947,

na importância de Cr$ 54.061,80, por se haver verificado que tais des-
pesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas Pela do-

-cumentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de novenibro de 
1948.

MILTON SOARE^S CAMPOS
Pedro Alei. xo

DECRETO N.' 2.942, DE 23 DE NOVEMBRO DE 
1948

Abre crédito especial de Cr$ jo0.000,00 à Secretaria de
Saúde e Assislência

o Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade com

.a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 9 .", da lei n.' 251, de

'28 de outubro de 1948, resolve abrir um crédito especial de Cr$ ....

100 . 000,00, (cem mil cruzeiros), lá Secretaria de 
Saúde e Assisténcia,

para ocorrer a pagamento (te despesas com 
o desenvolviinenio dos

Serviços de Proteção à Maternidade, à 
Infância e à Adolescência. de

conformidade com o convênio celebrado pelo Estado com o Mil-Asté

-xio de Educação e Saúde e a Legião Brasileira (te Assistência.

«Secretários de Estado de Saúde e Assistência e 
dos Negócios

<Ias Finanças, assim o tenham entendido e façam executar,

Dado no Palácio da Líberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de no-

,vembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Bueta ^7ia?(I
José (te Magalhães Pinto
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DECRETO N.^ 2.943, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1948

Aprova conta,,; relativas a despesast a regularizar (Ia
Prefeitura Municipal de Sacraniento
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DECRETO N." 2.946, DF 24 DE NOVEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar (ia
Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro

S	S S0 Governador (to EstadO (te Minas Gerais, nO u, o de tia, atribui-ções legais e nos têrniÍs (10 artigo 5.- (to decreto-lei 2.135, (te 5 (te
julho de 1947, resolve aprov,11- as contas do então Prefeito Municipal(te Sacramento, relativas a despesas a regularizar, realizadas em Sua
gestão, durante o p£río(lo (te 27 de fevereiro de 1937 a 30 (te dezeni-bro (te 1946, na imPortância total (te Cr$ 574.533,80, por se ilãver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse (to município, estaO,
comprovadas pela doeu n-ientaçâo apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 24 de novembro de 1948,

Mil, ,ro.N so.xiiI .- S C.^MJ'OS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.944, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Pequi

0 Governador (to Eskido (te Minas (;crais, no uso (te suas atribui-
ções legais e nos térmos do artigo 5.- (to decreto-lei 2.135, (te 5 de.
julho (te 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Municipal ,de Pequi, relativas a despesas a regUlarizar,,realizadas em SUa ;;estão,
durante o período de 20 de dezenibrô (te 1947 a 8 (te março de 1948,na importância total (te Cr$ 16.930,90, por se haver verificado que-tais despesas, feitas no interêsse ( 10 Município, estão coinpiova(las,pela docunientaçÃo apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, ?4 (te novembro (te 1948.

M3 ILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.945, DE 24 DE NOVEMI3BO DF, 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularirar da
Prefeitura Municipal de 1tajubú

0 Governador do Estado de Minas Gerais, nO uso de suas atribui-ções legais e nos têrmos (to artigo 5.' do decreto-lei 2 * 135 de -i - de-julho de 1947, resolve aprovar as contas (to então Prefeito 
lilunicipal,de Itajubá, relativas a despesas a regularizar, realizadas em sua ges-

tão, durante o período (te 15 (te abril a 14 (te dezembro de 1947, na-importância total de Cr$ 57.706,20, por se haver v erificado que , tais,despesas, feitas no interêsse do muni cí
p
io, estão comprovadas pela,documentação apresentada.

P
alácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de novenibro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

o Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas itribui-
-lei 2.135, (te 5 de-,ões legais e nos têrnios (to artigo 5.' > (to decreto

julho (te 1947, resolve aprovar as contas (to então Prefeito Municipal
de Novo Cruzeiro, relativas a despesas a regularizar, realizada.3 em
,;tia gestão, durante o período de 1 a 31 (te - dezembro (te 1947, 

na 
ini-

portifincia total (te Cr$ 62.329,10, por se ^iaver verificado 
que tais

despesas, feitas no interésse do municí
pio, estâ0 (^oiiiprovi(tas pela,

documentação apresentada.
Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 24 (te novembro (te

3	's CAMPOSN111:1 ,0N- SO^\R1. '
Pedro Aleixo

DEICRETO N.' 2.947, DE 2(') DE NOVEMBRO DE 
1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar (ia
Prefeitura Municipal (te Caratinga

o (;overnador (to Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atribui-

ções legais e nos têrnios (to artigo 5. ,> (to decreto-lei 2.135, (te 5 (te

julho (te 1947, resolve' aPrOvar as 
contas 

(10 ellt '~ló Prefe' 
to Municipal

de Caratinga relativas a despesas a regtilariz;ir, realizadas 
em 

wia ges-

tão, no perí^do de 15 (te setenibro (te 1941 a 30 
(te dezembro (te 1946,.

na iniportância de Cr$ 261.967,70, por se liaver verificado que tais des-

pesas, feitas no interêsse (to município, es(,-to con i provadas pela do-

cumentação apresentada.
palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 (te novenibro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.948, DE 26 DE NOVEMBI3O DE 
1948

Aprova contas relativa s a despesas u regularizar da
Prefeitura Municipal de Grão Mo.qoI

0 Governador (to Estado de Minas Gerai 's no uso (te suas atribui-

ções legais e nos têrnios do artigo 5.o (to de^reto -Ie^ 2.135, (te 5 de

julho (te 1947, resolve aprovar as contas (to então Prefeito Municipal -

de Grão Mogol, relativas a despesas a regularizar, realizadas em sua
gestão, durante o período de 20 de dezembro de 1945 a 31 de dezem-

bro de 1946, na ini—portancia total de Cr$ 252.436,30, por se haver ve-

rificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão,
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 (te novembro de 1948^

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

W_1,_,
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DECRETO N.^ 2.949, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar (Ia
Prefeitura Municípal de Alutum

0 Governador do 1,'stado (te Minas Gerais, rio uso (te suas atribui-
-ções legais e no% têrnios (to que determina o art. 5.' (to decretó-lei
li.' 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apresen-
itadas p,,Io então Prefeito Municipal (te Mutuni, realizadas em 

sua ges-
tão, durante o período de 3 a 31 (te dezembro (te 1946, na importân-
cia total de Cr$ 3.905,90, por se haver verific2 (lo que tais dc^;1)esas,
feitas no interêsse do município,_estí-to comprovadas pela documen-
tação apresentada.

Palácio (ta Liberdade, Belo Horizonte, 26 (te novembro dc 1948.

Mil, ,rON- SOARJ, ' s CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.950, DE 26 DE NOVEMI3BO DE 1948

Aprova co li jas relativas a despesas a regulariZar (Ia
Prefeitura Municipal de Mutum

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no liso de suas atribui-
,ções legais e nos térmos (to artigo 5.' (to decreto-lei 2.135, (te ) de
julho de 1947, resolve aprovar as contas (to então Prefeito Municipal
-de Mutuni, relativas a despesas a regularizar, reulizadas em sua ges-
tão, durante o período (te março (te 1947 a abril de 1948, na iii,pol.-
tância total (te Cr$ 1.500,00, por se haver verificado que tai.^, (lf , spe-
sas, feitas no interêsse (to município, estão comprovadas pel, 1 docu-inentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 (te novenibro (te i948.

MILTON SOARLIS CAMPOS
Pedro Aleixo

DECBETO N.' 2,951, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1q4,8

Aprova conIas relativas a despesas a regularizar da
Prefeitura Municipal de Nova Liina

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, nO uso de suas atribui-
,ções legais e nos têrmos (to artigo 5. ,, (to decreto-lei 2.135, (te 5 de
julho de 1947, resolve aprovar as contas do então Prefeito Municipal
de Nova Lima, relativas a despesas a regul,-' rizar, realizadas em Sua
gestão, durante o período de 19 (te abril a 3 de dezembro de 1917, na
importância total de Cr$ 8.123,00, por se haver verificado que tais
despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas pela
documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 (te novembro de 129,18.

MILTON SOARF8 CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.' 2.952, DE 2 7/ DE NOVEMBRO DE 1948

-Declara de utilidade pública p< Ira o fim <te desapropriação terrenos

situados il os Municípios de Ferros, Guanhães e Alesquita, li(-c^'ss<í-

rios à construção do Central Hidro-Eleirica do Salto Grand,1

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, 
usando 

(Ia atribUIÇão

que lhe confere o urt. (;.,, (to decreto-lei federal ii.' > 3.365, dc 21 (te

junho (te 1941, e tendo em vista o disposto no art. 5 .` , alítica "F' (10

referido decreto-lei, decreta:
Art. 1.' ---- Ficam declarados (te utilidade pública para seiem (te-

sapropriados e adquiridos em Juizo, 
ou 

fora déle, os terreno% e as

benfeitorias nêles existentes, situados nas margens e vizinhanças (11)

rio Santo Antônio e (te seu afluente, o rio Guanhães, nos 
IMunicí-

pios de Ferros, Guanhães e Mesquita, nece
s
sários ii constril-

ção (Ia Central Hidro-Elétrica do Salto Grande, beni e0111O
a ela ligados, per-

.à (te outras obras e à instalação de serviços
tencentes a Gil Gonçalves Moreira, Benvindo Ferreira de Carvalho,

.d. Ana Maria Pureza, Toiné Paulo (te Assis, Leonor Dias 
(te Sousa,

Cipriano Dias de Sonsa, Olímpio Barbosa, Joaquim Pereira Duarte, ou

a quem de direito.
Art. 2.` -- Os terrenos a que se refere o art. 1. 1 coiiipreeii(,eiii as

seguintes glebas, constantes (te planta levantada pela ComissaO (te

Aproveitamento (to Rio Santo Antônio, existente na Secretaria (ia

Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho:

Gleba n.' 1 -- Terrenos (Ia bacia do córrego do Salto, afluc ute (1,1

margem esquerda do Bio Santo Antônio, (te propriedade (te Gil Gon-

çalves Moreira e sua mulher, com a área de un i milhão duzentos e

setenta e sete mil metros quadrados (1 .277. 000 1112), com as segu ili

-tes delimitações e confrontações:
ti é constituída P OI ' UM valo que di--- a Oeste, a linha divisórk

vide as terras (te Gil Gonçalves Moreira e sua nitilher (Ias (te Ben-

vindo Ferreira de Carvalho e sua mulher, -,, alo êste que desce 1 eu-

costa, na direção aproximada (te Sul para Norte, atravessa o corrego

do Salto, passando 
(te sua margem direita para a esquerda, e sobe

a encosta oposta até o divisor das águas dêste córrego (Ias (to corrego

, do Cafezeiro;
— ao Norte, a linha divisória segue ^ste divisor (te águas.

encontrar o referido córrego (to Cafezeiro, pela sua margem direit.a.
Na outra margem, a linha divisória sobe uni pequeno espigao que,
divide as águas do córrego (to Cafezeiro das do Santo Antônio, até
,encontrar um valo, donde desce por unia pequena grota até o `)anto

Antônio;
-- a. Leste, a linha divisória sobe pela margem esquerda do Rio

Santo Antônio até a divisa (tos terrenos (te Gil Gonçalves Moreira e
,sua mulher com os de Nervino Ferreira de Carvalho;

-- ao Sul,, a linha divisória segue o valo que divide as teilas (te

Gil Gonçalves Moreira e sua mulher (Ias (te Nervino Ferreira (te Car-
y^lho e de Benvindo Ferreira de Carvalho, atingindo-se o ponto

inicial.
Gleba n., 2 — Terrenos atravessados pelo córrego do Salto,

cam a forma aproximada de uni triângulo, de propriedade (te Benvin-

do Ferreira (te Carvalho e sua mulher, com a área de cem mil inetros

quadrados (100.000 in2), com us seguintes delimitações e contron-

tações;
— a Sudeste, a linha divisória segue o valo que divide ês[e terre-

^no com os (te Gil Gonçalves Moreira; êste valo parte (to côrrego do
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Salto, subi11(lo 'as encostas (Ias dilas margens; 11 ,1 illargein dirci l a, a
1i11112 div isória segue o V alo até o primeiro ponto em que o iUcrido.
valo deixa de subir, sendo êste o ponto inicial desta descrição; 11,1
inargelil esquerda, o valo sobe a encosta e vai procurando . a direçálo
Oeste;

ao N -te, pela continuação (to valo precedente;1	oi
a Oeste. pelo prolongamento do referido valo que tonia t,nti-lo

a direção de Norte para Sul, até o ponto em que o mesmo inflete em
angulo reto para Oeste; dêste ponto a linha desce a encosta para ltra-
vessar o córrego (10 Salto, subindo na inargem direita por iiiii, t pe-
quena grota 'até alcançar o ponto inicial.

Gleba li.' 3 -- Terrenos da bacia do córrego -do Salto, situados,
entre terras de Gil GonÇalves Moreira, a Leste, e de (I.Ana María Pu-
reza, a Oeste, de propriedade de Benvindo Ferreira de Cai-vA lio e
sua n,Ulher, 

com 
a área (te duzentos e doze mil e quinhentos metros.

quadrados (212.500 m2) com as seguintes delimitações e co;tifron-
tações:

-- ao Norte, a linha divisória parte (to pon to inicial descrito na
gleba precedente (n.' 2) e segue em linha reta na direção de uni ponto
situado no pequeno córrego, tributário do Guanhães e que atravessa
sucessivamente as propriedades de (1. Ana Maria Pureza e Leonor
Dias (te Sousa (Córrego (to Leonor); êste ponto está situado duzen-
tos metros (200 in) acinia (lã mata e cafezal plantado lia margem
direita (to côrrego e curso superior. Esta linha tem a direção 7W
Sw. Partindo (10 ponto inicial, a linha divisória segue a reta assim
descrUa ^ité (-ncontrar o valo que divide os terrenos em catu^i dos
de d. Ana Maria Pureza;

- - a ~te, segue por êste N,alo em dir2ção ao Sul até encontrar
a linha reta deserita em seguida;

a ,Sudeste, a linha divisória segue unia reta que parte de unip
onto (te 

um 
lacrimal, tributário (to côrre go do Leonor, lia sua

margem esquerda, lacrinial êste que banha% sede (Ia fazenda (te
(1. Ana Maria Pureza; o Ponto acima referido acha-se a duzentos e
cinqüênta metros (250 lu) acima (Ia confluência do lacrimal no cór-
-rego do Leonor. Dêste ponto a reta vai ter ao ponto inicial descrito,^
lia gleba n. o 1;

-- - a Le-^Ée, a linha divisória segue o valo que divide as ierre-
nos 

em 
causa dos de Gil Gonçalves Moreira, descendo pelo iel`erido,

valo até o ponto inicial.

Gleba li." 4 -- - Terrenos (Ia bacia do Córrego do Leonor, tiibutá-
rio (lã margem squerda do Guanhães, (te propriedade de d. Ana Ma--
i-ia Pureza, com a área de seiscentos e doze mil e quinhentos metros
quadrados (612.500 m2), com as seguintes delimitações e coinron-
tações:

— ao Norte, a linha divisória é constituída pela reta que deli-
inita ao Norte o terreno precedente, tendo como ponto inicial a in-
tersecção desta reta com o valo divisório entre os terrenos de d. Ana
Maria Páreza e de Benvindo Ferreira de Carvalho; a linha divisória
vai dêste ponto até o ponto final (Ia referida reta, no valo do corrego,
do Leonor, como descrito na gleba li.' 3, no início;

— a Nordeste, a linha divisória é uma linha reta partindo do
ponto precedente e indo a um ponto da divisa enthe terrenos de-
Leonor Dias de Sousa e de (1. Ana Maria Pureza, ponto êste de que par-
teni valos ein três direções e situado a pequena distância do corrego,
do Leonor, na sua margem direita;

- - a Oeste, a linha divisória prossegue por uni valo que desce até
-o córrego, limitando terrenos de Leonor Oias de Sonsa e ^l. Alia
,Maria. Pureza;

--- a Sudoeste, a linha divisória segue p--lo fluido (te unia grota,
divisa de Tomé Paulo de Assis e d. Ana Maria Pureza, seguimio pol.
esta grota até encontrar a reta descrita 

em 
wguida;

— a Sudeste, a linha divisória segue uma reta que parte de uma
ponte do valo divisório dos terrenos de Leonor Dias (te Sousa, Ci-
priano Dias de Sousa e Toiné Paulo (te Assis. Dêste ponto u ieta se-
gue runio nordeste para o ponto inicial (Ia reia descrita 

na 
Gleba li.' 3,

a, sudeste. A linha divisória segue por esta última reta até en(ontrar
^o valo divisório entre terrenos de d. Ana Maria Pureza e Benvindo
Ferreira (te Carvalho;

--- a Leste, a linha divisória segue por êste último valo ^i1c eu-
contrar o pont6 inicial.

Gleba nf 5 - - Terrenos (Ia bacia do ( , Ôrrego (to Leonor, com

forma t-riângular, situado entre terras de d. kna Maria Pureza c Leo-
nor Dias de Sousa, de propriedade (te Toiné Paulo de Assis e sua iiiii-
lher, 

com a área (te setenta e cinco mil inetros quadrados (75.000m2),

com as seguintes delimitações e confrontações.
--- a Oeste, a linha divisória é constituída pelo valo que divide

êstes terrenos com os de Leonor Dias de Sousa, partindo do correlgo
do Leoiror;

a Sudeste, pela reta descrita 
lia 

Glelvi ri.( > 4, a sudeste,

a Nordeste, pelas divisas dêstes terrenos com os, (te (1. Ana
Maria Pureza, até o ponto inicial.

Gleba ri." 6 - - Terrenos abrwigendo os cursos inferioues (tos
córregos Leonor e Queixadinha, ambos tributàrios do Guanhães, de,
propriedade de Leonor Dias (te Sonsa e sua inulher, com a área de uin
,milhão, cento e setenta e cinco mil inetros quadrados (1.175.000 metros
quadrados), com as seguintes delimitações e confrontações:

-- 1 Leste, a linha divisória é constituída pelo valo que divide
êste terreno dos de (1. Ana Maria Pureza e Toiné Paulo de Assis,
citado 

na 
Gleba li.' 4, a Oeste, e 

lia 
Gleba n." 5, a Oeste, iniciando-se

esta divisória, no ponto descrito 
na 

Gleba ri. <' 4, a Nordeste, de onde
partem valos em três direções;

— ao Sul, a linha divisória é constituída por tini valo que se
,dirige para o rio Guanhães, dividindo êstes terrenos com os de Ci-

priano Dias de Sousa;
---a Sudoeste, a linha divisória segue a margem esquerda do rio

Guanhães, subindo até o valo divisório dêstes terrenos com os de
Alcides Dias de Oliveira e outros;

— a Oeste, a linha divisória segue êste valo, subindo a encosta
até unia distância horizontal (te duzentos e cicoenta metros (250 lu)
do rio Guanhães;

— ao Norte, por uma reta (te duzentos metros (200in) de com-
primento horizontal e direção 57"-45' SE, seguida (te outra reta (te
quinhentos e setenta metros (570m) de coniprimento horizontal e di-
reção 39? — NE. Do final dêsta reta a linha divisória desce a encos-
ta 

em 
direção normal ao córrego do Queixadinha, saltando êste e su-

bindo a encosta (ia margem esquerda por um valo, seguindo o qual
.a linha desce a encosta oposta, na margem direita (to córrego (to Leo-
nor, até o ponto inicial desta descrição.

Gleba ri. , 7 -- Terreno situado nas margens e
s
querdas dos rios

Santo Antônio e Guanhães, junto à foz dêste, (te propriedade (te Ci-
priano Dias de Sousa e sua mulher, com a área de cento e oiten-

-ia
	

Z.
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ta e dois mil e quinhentos metros quadrados (182.500m2), com as
seguintes 

d
eli mitações e confrontaÇões:

- - a o 
Norte, começa a linha divisória no rio Guanhães, e

sobe pelo valo que divide êstes terrenos dos de Leonor Dias de-
SOUS a até o ponto em que êle se bifurca;

— a Leste, a linha. parte do Ponto precedente, em direção

ao Sul aProxiniadamente, seguindo um espigão secundário, dirí-
gindo-se para o rio Santo Antônio, que é atingido a quatrocentos
e cincoenta metros (450ni) a juzante (Ia foz (to Guanhães;

- ^ a Sudoeste, Oeste e Nordeste, a linha divisória sobe a

margem esquerda do Bio Santo Antônio, depois a margem es-

querda (to rio Guanhães até o ponto de partida.

Gleba n.^' 8 — Terrenos situados entre os rios Santo Antô-
nio e Guanhátes, abrangendo a foz dêste, de propriedade (te Olíni-pio 

El Pídio (ia Silva Barbosa e outros, com a área de um milhão,.

novecentos e cincoenta mil metros quadrados (1.950.000n12. ), com
as seguintes delimitações e confi-outIções:

-- - -1 Nordeste, a linha divisória desce o rio Guanhães, margem
direita, partindo (te um Ponto situado quatrocentos metros (400 in)
acima (Ia barra (to pequeno córrego denominado Lambari;

— a Leste, segue a Iinha divisória pela margem do rlo Gua-
nhães até sua foz no rio Santo Antônio;

-- ao Sul, a linha sobe o rio Santo Antônio na 
sua margem

esquerda;

. — a Oeste, prossegue a linha subindo o rio Santo Antônio, mar-

gem esquerda até tini Ponto situado quatrocentos metros acima da
pedra denomi,iada "Pedra Santa". A partir daí, a linha abandona
a margem (to rio Santo Antônio e toma a direção (te Sul para Norte,

numa distância horizontal (te duzentos e cincoenta metros (250 lu);
--- a Nordeste, a divisória é constituída Por u-a Iinha reta li-

9,111(10 o último ponto descrito ao ponto inicial.

Gleba n.` 9 --- Terrenos situados na margem direita do rio San-
to Antônio, contendo o local denominado "l le(lra Santa", (te proprie-
dade de Joaquim Pereira Duarte e Antônio Alves -^raújo, com a área
<te quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos metros quadrados
(437.500 n12), com as seguintes delimitações e confrontações:

-- ao Sul, a linha divisória é constituída por uma linha reta
dirigi(bi (te Leste para Oeste, partindo (ia margem direito do rio San-
to Antônio, 11,1 foz (to côrrego (Ia 1'vlãe Dágua, e indo ter novamente
ao mesmo rio Santo Antônio;

-- a Oeste, Norte e Leste, a Iinha desce o rio Santo Antônio,.
margem direita, até o ponto inicial.

Art. 3. 9 — E' declarada a urgência (1, 1 (lesa prop riação.

Art. 4.^' — Êste decreto entra em vigor na (lata (Ia publicação,-
l'CvOgadas as disposições em contrário.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 27 (te novembro (te 1948.-

MILTON SOARES CAMPOS
Arnérico Renê Giannetti

4

DECBETO N.'1 2.953, DE 1 DE DEZEMBRO DF 1948

Renova declaração de utilidade pública

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, usando ltribuiç ,.-to que,

lhe confere o art. 6. v, do decreto-lei federal n.' 3.365, (te 21 de
junho (te 1941,

considerando que o decreto-lei n. 9 102, de 20 (te nilio (te 1938,
declarou (te Utilidade pública, "para a ampliação (Ia área (to doiní-

nio estadual destinada à Penitenciária (te Neves", terrenos e ben-
feitorias pertencentes a herdeiros (te Antônio Miguel (te Cerqueira Ju-
nior, Francisco Miguel de Cerqueira Neto, herdeiros (te (1. Mariana
Augusta (te Andrade Guimarães, Francisco (te Paula Sousa, Bainiundo
Veutura e outros;

considerando que todos os proprietários referidos transferiram,

ao Estado os bens que lhes pertei^ciam, abrangidos pela menciona-

da de Utilidade pública, excetuando-se, entretanto, os her-

(,Ieiros de (1. Mariana Augusta (te Andrade Guimarães, a saber: Cris-
tóvão Bibeiro, Davi Miguel (te Oliveira, José Augusto Guimarães, Ma-

ria (Ia Conceição Guimari-tes e Álvaro Augusto Guimarães;

consi (lera il (to que não foi intentada dentro Ilo prazo legal (te

c,nco anos a açao (te (lesa propriação contra os citados lierdeiros,
-elação aos mesmos, a decIar^tção,achando-se, assim, caduca, em i

contida no citado Decreto-lei n.'1 102,

Decreta :

Art. LQ -- Fica renovada, para fins (te desapropriação, a (te-
(te utilidade pública dos seguintes bens pertencentes a ber-

deiros de (1. Mariana Augusta (te Andrade Guiimirães, que, 
na 

divi-

são judicial <to imóvel denominado "13arreirinho% processado na.

comarca (te Betini, foram descritos pela forma seguinte:

1) - - Gleba de Cristóvão Bibeiro - - Com a área (te 261 ares e
milésimos, dentro (tos seguintes limites: "Começa no inarco era-

vado à heira (to côrrego; daí se.,,tie em linha rela dividindo com o
quinhião (te Davi Miguel, atravessando a estrada vai à antiga estrada
do onde se cravou outro marco; (lèste volta à dileita,
pela mesma esírada, confinando com a Penitenciária até o fim (ie

300 metros, onde se cravou outro marco; dêste volta à direita, em
linha reta, dividindo com o quinhão <te José . Augusto Guimarães,-

-rego onde se cravou outro marco;atravessando a estrada vai ao cói
dêste pelo brejo acima ao marco inicial (testa divisi".

2) -- Gleba de Davi Miguel <te Oliveira --- Com a área de 261

ares e 6(;(; milésimos, dentro dw; seguintes limites: "Começa no niar-
co cravado na estrada velha do "Cacique"; daí segue em linha reta,
dividindo com o quinhão (te (1. 

Maria ( 1^ 1 Conceiç5o Guimari-ies até

o fim (te 286 metros onde se cravou Outro marco, ii beira da cêrca;

(1 ,,ií volta à esquerda, pela cê rca, dividindo com o mesmo quinhoci-

ro dé ao côrrego; por êste abaixo -até o fim de 90 metros cravou-
se outro marco; voita à esquerda em linha reta, dividido com o qui-
nhão (te Cristóvão Bibeiro até à estrada antiga do- Cacique onde se-
cravou outro marco; dêste volta à esquerda, pela estrada do Cacique,.

-os onde se cravou outro marco, inicial desta di-até o fim (te 90 meti
visa".

3) -- - Gleba (te José Augusto Guimarães -- Com a área de 43.
,ires e 583 milésimos, dentro do% 

seguintes limites: "Começa no Cór-

a
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,rego (to Café, na cêrca; segue pela antiga estrada do Cacique, con-
finando com a Penitenciária até o fim de 100 metros onde se eravou
outro inarco; dêste volta à esquerda na linha reta, dividindo com o
quinhão de Cristóvão Bibeiro, atravessando a estrada até ao córrego
(to Café; por êste abaixo à cêrca onde teve comêçO esta divisa".

4) — Gleba (te (1. Maria (Ia Conceição Guiinaráes — Com a
área (te 523 ares e 333 milésimos, dentro dos seguintes -limites: "Co-
meça no marco cravado à beira da estrada; do marco segue em linha
reta, dividindo com o quinhão (te Álvaro Augusto Guimarães até a

, estrada antiga do Cacique onde se cravou outro marco; dêste volta
à direita pela mesma estrada, dividindo com a Penitenciária até o
fim de 185 metros, onde se cravou outro marco; dêste volta à (tirei-
ta, em linha reta, dividindo com o quinhão (te Davi Miguel de Oli-
veira, atravessando a estrada até à cêrca, onde se cravou outro mar-
co; dêste volta à direita, pela cêrca acima apanha a estrada pela
qual segue, dividindo com o quinh,-̂ o <te Davi Miguel (te Oliveira ao
ponto inicial desta divisa".

5) — Gleba de Álvaro Augusto Guimarães — Com a área (te 479
ares e 75 centiares, dentro dos seguintes limites: "Começa no inarco
cravado no canto da divisa das terras da Penitenciária; daí segue
em linha reta, ainda com a mesma confinante até ao alto, na estra-
da, onde se cravou outro marco dêste volta à esquerda, pela estrada,
dividindo com o quinhão (te Davi Miguel (te Oliveira até o fim dC165 metros onde se cravou outro marco, dêste volta ÍN esquerda, emlinha reta, dividindo Com o quinhão (te Maria da Conceição Ginina-
rães, até a antiga estrada (to Cacique, até o fim ( le 165 metros, onde
se cravou o marco inicial desta divisa".

Art. 2. 1	Fica declarada a urgência (ia desapropriação.
Art. - 3. <1	Êste decreto entrará em vigor na (tala de sua pu-

blicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução dêste decreto pertencer, que o cumpram e façam cuni-
,prir tão inteiramente como nêle se contém.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 1 (te dezembro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
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-ca Mariano", sôbre o rio Paran!Úba, no município de Araguari, nas
' divisas (tos Estados (te Minas Gerais e de Goiaz, pertencente ii Cia.
Nlelhoramentos (te Araguari, S " A.

Art. 2.9	E' igualmente declarada a urgência (Ia desapro-
priação.

Art. 3. <1	Êste decreto entrará em vigor na (lata de sua publi-
-cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 2 (te dezembro de 1948.

.MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinlo

DEICBETO N.^ 2A155, DE 2 DE DEZEN113BO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Pirapora

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atri-
'buições legais e nos têrmos (to artigo 5.9 do decreto-lei 11. 9 2.135, de
^5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas (to então prefeito mu-
nicipal (te Pirapora, relativas a despesas a regularizar, realizadas em
sua gestão, durante o período de 3 <te setembro (te 1945 a 30 (te de-
zenibro (te 1946, na iniportância total (te Cr$ 69.049,60, por se haver
verificado que tais despesas, feita,; no interêsse (to inunicípio, estão
,comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 2 (te dezembro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DE^CBETO N.Q 2.956, DE 2 ffi^ DEZEMBRO DE 1948

q-

DECRETO N. I' 2.954, DE 2 DE DEZEMBI1O DE 1948

Declara de utilidade pública, para fias de desapropriação ou aqui-
sição, a ponte "Qllillca M(Irialio", uo inunicípio de Araguari

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, usando (Ia atribuição
que lhe confere o decreto-lei federal 11. , 3.365, de 21 de junho de
1941, e tendo em vista o interêsse coletivo, manifestado na solução
de problema relacionado com a economia (te populosa re g iii-to do
Estado,

Decreta:

Art. 1. 9	Fica declarada (te utilidade pública, para efeito (te
desapropriação ou aquisição, em Juizo ou fora dêle, a Ponte`Quin-

1

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Tupaiguara

0 Governador (to Estado <te Min,^s Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do artigo 5.'1 do decreto-lei 11. 9 2.135,
(te 5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas do então prefeito
municipal (te Tupaciguara, relativas a despesas a regularizar, reali-
zadas em sua gestão, (]tirante o período de 9 (te abril de 1945 a 30
<te dezembro (te 1946, na iiiil)ort ,,^iiicia total (te Cr$ 60.000,00, por se
liaver verificado que tais despesas, feitas no interêsse (to inímicípio,

,estão coniprovadas pela documentação apresentada.

Palácio (ia Liberdade, Belo liorizonte, 2 de dezembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

1— 1). — 52
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DECRETO N.' 2.957, DE 3 DE DI< ZEMBRO DE 1948

Dá nova redação ao art. 74 do Regulainento de Colelorias do Eslado,

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, usando de suas atri-
buições,

Decreta:
Art. 1.9 — 0 art. 74 (to Regulaniento Imixado 

com o decreto li.'>'

2.664, de 23 (te abril de 1948, passa a ter a seguinte redação:
Os saldos a favor do Estado, apurados 

em balancetes, serão re-
metidos ao Tesouro, iiiipi ,ori-ogàveliiieiite, até o (lia cinco *(5) do,
mês seguinte àquele a que se referirem.

Art. 2. Q — Revogam-se as disposições em contrário, entrando»
êste decreto em vigor a 1. «, (te dezembro (te 1948.

Palácio (ia Liberdade, Belo Horizonte, 3 ( te dezenibro (te 1948—

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

DEC13ETO N.'1 2.958, DE G DE DEZEMBRO DE 1948

Declara extintos os cargos de Procurador Fiscal e Assistente Jurí-
dico do Deparialnento Estadual de Estatística

0 Goverilador (to Estado <te ^Iij1as Gerais, usando (te atribuições-
de seu cargo,

Considerando que se v j g,^ra l11 os c.)rgos de Procurador Fiscal e

o de Assistente Jurídico do Deixartaniento Estadual (te Estatística,
(to quadro especial (to Departaniento Jurídico (10 Estado;

Considerando que o art. 33, do Decreto-lei n.' ?.131, de 2 de-
julho (te 1947, autorizou a supressão dós cargos do referido quadro,
quando vagassem, excetuados aquêles cuja mantitençãto o (;ovêi-lio,
por decreto baixado nos trinta dias seguintes à vtc ,,^tncia, consideias-
se imprescindível;

Considerando que o Govênio se absteve de fazer a declara-

ção (te impreseindibiIidad(^ (tos referidos ear9o.^ lio 
p razo legal, já

esgotado,
Decreta:
Artigo único --- Fica declarada a extinção (tos cargoS (

t
e Pr0-

curador Fiscal e Assisteiite Jurídico do Deparíamento Estadual de,

Estatística, ambos (10 quadro especial do Departaniento Juridico do,

Estado, que se acliani vagos.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, G de dezembro de 1948.

MILTON SOAIUS CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N. Q 2.9.59, DE 7 DE 1)1,.Zl^l-i\ll^1-',() DE 1948

Abre crédito suplementar de Cr$ 506.520,00 a verbas de diversas
Reparlições (to Estado

0 Governador (to EsfivIo de Minas Gerais, de conforillidade COIly
a atribuição que Ilic foi conferida pelo art. 2. 9 da lei li. , 214, de 22^,
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de setembro do corrente alio, resolve abrir 
um crédito suplementar

de Cr$ 506.520,00 (quinhentos e seis mil quinhentos e vinte cru-
zeiros), a diversas verbas do orçamento vigente, como segue:

Palácio do Govêrno
Cr$	Cr$

	

001-03-8020	 1.200,00

Secretaria de Saúde e Assistência

023-003-8430

Secretaria do Interior

031-03-8090
036-03-8070
052-03-8240
063-03-8070

Secretaria das Finanças

	

076-03-8070	 14.400,00

	

077-03-8070	 24.000,0U

	

078-03-8090	 14.400,00

	

081-03-8090	 1.200,00

	

083-03-8130	 1.200,00	55.200,OQ

Secretaria da Agricultura

	

108-03-8570
	

416.400,%

Secretaria de Educação

	

111-03-8090
	

1.200,00

	

114-03-8320
	

4.200,00

	

114-03-8330
	

7.200,00
	

12.600,00t

Secretaria da Viação

	

115-03-8040
	

1.200,00

506.520,00

Os Secretários (te Estado dos Negócios do Interior, das Finan-
ças, da Agricultura, Indústria, Comércio e Traballio, de Saúdc e
Assistência, de Educação e (Ia Viação e Obras Públicas, assim o te-
nhani entendido e façam executar.

Palácio (ia Liberdade, em Belo Horizonte, 7 (te dezembro de 194&
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannelli
Abgar Renault
José Rodrignes Seabra
José Baeta Viana

4.200,00

4.320,00
6.000,00
2.400,00
3.000,00
	

15. 720,OU



d
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DECRETO N. <> 2.960, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1948

Autoriza o funcionantento de cursos na Escola Norrual Oficial
"Nossa Senhora das Lágrinias", de Uberlândia

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições:

Decreta:
Art. 1.9 — Fica autorizado o funcionamento de cursos de espe-

cialização e de administração escolar na Escola Normal Oficial "Nos-
sa Senhora das Lágrimas", de Uberlândia.

Art. 2. <> — Êsses cursos funcionarão pelo período (Te dois anos,
findo o qual o Govêrno renovará ou não a autorização concedida por
êste decreto.

Art. 3.Q — As classes anexas ao estabelecimento manterão os
cinco anos do curso primário e serão gratuitas as respectivas ma-
trículas.

Art. 4. 1' — Êste decreto entrará em vigor na data, de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de dezembro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault

DECRETO N. <, 2.961, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Bom Despacho

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o artigo 5. <1 do decreto-
lei n.Q 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então prefeito municipal de Bom Despacho, realizadas
em sua gestão, durante o período de L Q de maio a 30 (Te novembro
de 1947, na importância total de Cr$ 245.575,20, por se haver veri-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse (To municiplo, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.'1 2.962, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Campo Belo

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o artigo,S. Q do decreto-
lei n. , 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
:sentadas pelo então prefeito municipal (Te Campo B, elo, realizadas
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em sua gestão, durante o período de 2 de janeiro a 26 (Te março de
1947, na importância total de Cr$ 7.284,20, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse (To município, estão compro,-,
vadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de dezembro (Te 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo .

DECRETO N. Q 2.963, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1q48

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Mazanibinho

0 Governador (to Estado (Te Minas Gerais, no uso (Te suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o artigo 5.' do decreto-
lei 11. 9 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então prefeito municipal de Muzambinho, realizada.-,
em sua gesUo, durante o período de 3 (Te maio a 14 de novembro
de 1946, na importância total (Te Cr$ 14.265,40, por se haver verifi-
cado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão com-
provadas pela (locumentaç ,,~io apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 9 (Te dezenibro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETO N.o 2.964, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Palma

0 Governador (To Estado (Te Minas Gerais, no uso (Te suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5. <> do decreto-
lei n. 9 2.135, (Te 5 (Te julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Palma, realizadas em sua
gestão, durante o período de 30 de novembro de 1937 a 30 de de-
zembro de 1946, na importância total de Cr$ 112.129,30, por se ha-
ver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município,
estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 (Te dezembro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS

DECRETO N. , 2.965, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Passos

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5. Q (To decreto-
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lei n. <1 2. 135, (te 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Passos, realizadas em
sua gestão, durante o período de 1. 1> de abril a 11 de dezembro de
1947, na importância total de Cr$ 152.027,80, por se haver verifi-
cado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1948.

-MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

DECRETI N. Q 2.966, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova o Regulatnento do Serviço de Subsistência da Polícia Militar

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atrí-
buições legais, resolve aprovar o Regulamento do Serviço de Sub-
sistência da Poliria Militar do Estado de Minas Gerais, que a êste
acompanha.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE SUBSISTÊNCIA DA
POLICIA MILITAR

CAPITULO I

Do Serviço de Subsistência

Art . 1.<1 — 0 Serviço de Subsistência da Polícia Militar, criado
pelo decreto n. 9 2.819, de 3 de agôsto de 1948, reger-se-á pelo pre-
sente Regulamento.

CAPITULO II

Das finalidades e da Organização

Art. 2. 1 — 0 Serviço de Subsistência terá por finalidade forne-
cer gêneros de primeira necessidade e outras utilidades, por pre-
ços módicos, ao pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros,
quer da ativa quer reformados, aos civis contratados de uma e
Outra corporação e aos pensionistas da Caixa Beneficente.

Parágrafo único — A critério do Comandante Geral, o Serviço
de Subsistência poderá estender seus benefícios aos funcionários
públicos em geral.

Art. 3.9 — 0 Serviço de Subsistência terá sua matriz na Capi-
tal e filiais nas unidades sediadas no interior do Estado.

Art. 4. 1 — De acôrdo com as suas possibilidades, o Serviço de
Subsistência, tanto na matriz como nas filiais, terá armazéns de
secos e molhados e secções de armarinhos, podendo ampliá-los se-
gundo as exigências do consumo.
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CAPITULO 111

Da Adininistração e do Pessoal

Art. 5. 9 — 0 Serviço (te Subsistência será administrado por uma
odiretoria coniposta de:

a) Chefe (to Serviço;
b) Subeliefe;
c) Diretor Comercial;
(1)	Tesoureiro;
e) Encarregado (Ia Contabilidade;
f) Fiel do Armazem Geral;
g) Encarregado da Correspondência;
h) Encarregado (Ia Secção (te Consignaçõ)es e . Contas Cor-

Tentes;
i) Diretor dos Sei-viços (te Armazéns e Vendas.

Art. 6. <' — Os homens necessários às atribuições normais do

Serviço (te Subsistênci q serao os previstos no quadro de fixação da

Polícia Militar.
Art. 7. 1 — Haverá nas filiais iiiii agente, designado entre os ofi-

-ciais subalternos, e tantos auxiliares quantos forem necessários.
Parágrafo único — Os agentes das filiais ficarão subordinados

disciplinarmente ao Comandante (Ia Unidade e adininistrativamen-

le to Chefe (to Serviço (te Subsistê,leia.

CAPITULO IV

Das Designações e dos Comproinissos

Art. 8.' -- 0 Chefe do Serviço de Subsistência será designado,
^em comissão, pelo Governador (to Estado, mediante indicação do
Corriandante Geral, recaindo a escolha sôbre oficial superior da Po-
lícia Militar, da ativa ou reformado.

Art. 9. 9 --- Os demais membros (ia diretoria beni como os au-
xiliares (to Serviço de Subsistência serão classificados pelo Coman-
.dante Geral, por proposta do Chefe do Serviço.

Art. lo — 0 Chefe e o Stilichefe do Serviço (te Subsistência

prestarão compromisso (te responsabilidade perante o Comandante
Geral, e os demais -auxiliares perante o Chefe (to Serviço.

CAPITULO V

Dos aquisições

Art. 11 -- As aquisições (te mercadorias destinadas ao consu-
mo do Serviço (te Subsistência serão feitas pelos meios normais ou
,,da praxe comercial.

Se as aquisições se fizerein por meio de concorrência,
^os fornecedores cujas propostas tiverem sido aceitas serão avisados
dentro do prazo de quarenta e oito (48) horas, a contar do encer-
remamento da concorrência.

§ 2.Q -- 0 proponente que, em concorrência, julgar-se injusta-
mente preterido, poderá imediatamente recorrei- do ato para o Chefe
do Serviço de Subsistência.

À
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CAPITULO VI

Dos fornecimentos

Art. 12	Os fornecimentos serão feitos à vista ou a prazo.
Art. 13 0 fornecimento à vista será condicionado à apre-

seilÉaç,-to (te guia (te pagamento exPedida pela Tesouraria, na ma--
triz,' ou por órgão equivalente, tias filiais.

Art. 14 -- 0 fornecimento a prazo far-se-á (Ia seguinte forma:
1) -- ao pessoal da ativa, mediante garantia (te cautelas, assina-

das pelo Tesoureiro Geral da Polícia Militar ou pelos pagadores de-
Unidades e Comandantes (te Companhias e visadas pelo Subconian-
dante, até o (lia vinte e cinco (25) (te cada mês, ou niediante caucão;

2) -- ,tos reformados e aos funcionários Públicos em geral, **ille-
diante caução;

3) --- aos pensionistas (Ia Caixa Beneficente, inedi q nte garantia^
dada por esta instituição, tia matriz, e pelos Comandantes de Uni-
dades, tias filiais;

4) -- aos ranchos (Ias Unidades e Serviços, inediante pedidos,
assinados pelo encarregado e visados pelo Subconiandante.

§ LQ — As cautelas para fornecimento, referidas tio número um
(1) dêste artigo, em hipótese algunia excederão (to saldo de ven-
cimentos que couber ao interessado dentro (10 mês 

em 
que for feito

o fornecimento.
§ 2. 9 -- As cauções mencionadas n este artigo vencerão juro.-, de-

6rlo to ano.

CAPITULO VII

Das atribuições

Art. 15 — Ao Chefe (to Servico (te Subsistência conip9te:
1) -- dirigir o Serviço (te acôrdo com as prescrições dêste Re

gulamento;
2) — assinar documentos que se relacionem com o funciona-

inento do Serviço;
3) -- praticar atos que se refiram à economia interna e externa(to Serviç,^;
4) — verificar diàrianiente o saldo de Caixa acusado pelo ho-

letim;
5) — pÔr o "Pague-se" em todos os documentos de aquisições,

depois de verificada a exatidito dos cálculos respectivos;
6) -- assinar requisições de transporte (te mercadorias desti-

nadas ao Serviço-
7) — rubricar os livros da Contabilidade, bem como assinar

os respectivos têrnios (te abertura e encerramento;
8) — aprovar ou recusar as propostas preferidas, em concor-

rência, pelo Diretor Comercial, fundamentando, na última hipótese,
o motivo da resolução;

9) — Providenciar para que a escrita do Serviço se faça de
acórdo com as leis e praxes comerciais;

10) — visar e encaminhar ao Comandante Geral os balancetes,
firmados pelo Encarregado (Ia Contabilidade;

11) — propor ao Comandante Geral o eniprêgo e desemprego,
de auxiliares, segundo a conveniência do Serviço;
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12) zelar pela ordem e a disciplina tio Serviço;
13) cointinicar ao Comandante Geral as ii-l-egtllii,i(la(les

ocorrerem no Serviço, mesmo; depois (te tê-las sanado;
14) -- ipresentar ao Coiriandante Geral relatório a li nal d(^

(Ias as atividades (to Serviço;
^ -- iesolver os casos oluissos

dis s
o ciência to Comandante Geral.	

, neste Begulani (, nÉo, dando.

Art. 16 - Ao Subchefe incunibe:
1) auxiliar o Chefe na direção e fisc,-I liz^l ç,~10 ( 1 0 Serviço;
2) manter a ordem e a disciplina tio Serviço;
3) substituir o Chefe em seus impedimentos.
Art. 17 -- Ao Diretor Comercial compete:
1) manter estreita li gação com o Chefe do Serviço;
2) estar em (lia com as cotações da Ulsa de mercadorias;,
3) adquirir, de acôrdo com o artigo 11, sob prévia limitação,

do Chefe, as mercadorias necessárias to estoque do Serviço;
4) --- redigir e assinar, em nome do Chefe, a correspondência

que tiver (te enviar aos centros de produção sôbre propostas, pe
(lidos (te amostras, preferência, preços e modalidades (te transação;

5) --- apresentar ao Chefe, até o (lia cinco (5) de cada mês,
relatório sôbre o valor invertido nas compras durante o mês anterior;

6) - - encaminhar ao Chefe a 2.' via (Ia guia (te mercadorias
adquiridas nas fontes produtoras, e dali diretamente remetidas às
filiais;

7) conferir e visar as notas (te entrega de inereadorias e en-
canfinhá-las à Chefia do Sei-viço;

8) ---- organizar mensalmente as tabelas de preços de vendas e-
subinetê-las à aprovação (to Chefe;

9) - -- apresentar à Chefia do Serviço o resultado das concor-
rências logo que estas se realizei".

Art. 18 -- Ao Tesoureiro compete:
1) --- receber o produto (Ias vendas e quaisquer importâncias.

pertencentes ao Serviço de Subsistência;
2) -- depositar, sob indicação do Chefe, em Bancos de reconhe-

ei - da idoneidade ou em instituições congêneres, o saldo diário que,
não estiver destinado a aplicação imediata;

3) -- efetuar os pagamentos ou adiantamentos reguIarmente^
autorizados pelo Chefe;

4) - - lei- sob sua responsabilidade os títulos (te crédito e outros
haveres;

5) ---- apresentar ao Chefe boletim diário de entrada e saída
de dinheiro;

6) -- manter em Caixa, para pagamentos urgentes, quantia nãw
excedente a cincoenta mil cruzeiros (Cr$ 50.000,00);

7) - efetuar, na ausência eventual do Chefe, sob visto do Dire-
tor Comercial, os pagamentos de mercadorias adquiridas a vista;

8) --- registrar diàriamente e guardar as cautelas de fornecimen-
to procedentes (Ia Secção de Consignações e Contas-Correntes, até,
o recebimento das importâncias respectivas.

Art. 19 -- Ao Encarregado (Ia Contabilidade compete:
1) organizar, dirigir e manter eu] dia a escrita (Ia Contabi-

lidade;
2) organizar os balancetes mensais e apresentá-los, à Chefia até-

o dia (tez (10) do mês seguinte;

que-

tô-

r
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3) -- organizar o balanço semestral e apresentá-lo à Chefia, ne
^prazo máximo de vinte e cinco (25) dias, a contar do término de
-semestre;

4) ter sol) sua guarda os cadernos de cheques bancários;
5) assinar, (,em o Tesoureiro, os boletins de Caixa;
6) assinar os balancetes e balanços gerais;
7) ter organizados, em ordem cronológica, por espécie, todos

os documentos que representem valor;
8) organizar e conservar em ordeni o arquivo (Ia Contabili-

,dade;
9) manter convenienteniente escriturado o livro (te "Obriga-

ções a Pagar" e providenciar para que às vésperas dos respectivos
vencimentos sejam assinados os cheques de pagamento.

Art. 20 -- Ao Fiel do Armazém Geral compete:
1) — responsabilizar-se pelo recebimento, guarda e (,onser%aç.~Io

,das mercadorias adquiridas pelo Serviço de Subsistência;
2) -- superintender os serviços do Armazém Cera] e ter os seus

.registros em ordem;
3) -- apresentar ao Chefe boletim diário (te entrada e saída

de mercadorias;
4) — solicitar ao Chefe a nomeação de comissão de oficiais para

-examinar as mercadorias recebidas no dia anterior, caso haja indí-
cios de que a qualidade não esteja de acôrdo com as respectivas
,amostras;

5) ---- organizar e remeter às filiais, acompanhada (te guia ex-
plicativa, a quota (te mercadorias requisitadas pelos agentes;

6) — atender as requisições de mercadorias apresentadas pelo
.Diretor dos Serviços (te Armazéns e Vendas;

7) — providenciar junto ao Diretor Comercial para que não
faltem mercadorias no Armazém Geral;

8) -- verificar se a quantidade, pêso e qualidade da mercado-
ria conferem com a cópia do pedido, notas de entrega e amos-
tras, antes de fazê-la recolher ao Armazém Geral;

9) -- manter em dia e em ordem uni fichário completo (Ias
-mercadorias em estoque.

Art. 21 -- Ao Encarregado da Correspondência incuinbe:
1) — redigir a correspondência para assinatura do Chefe;
2) — recolher, diàriamente, e colecionar em pastas próprias as,

minutas da correspondência expedida pelos órgãos cooperadores
.da Chefia;

3) — manter em perfeita ordem o arquivo;
4) — manter sob sua guarda, até ser distribuído, o material de

expediente adquirido pelo Serviço de Subsistência;
5) — organizar anualmente, de acôrdo com as alterações verifi-

cadas, a relação geral dos utensílios e móveis, bem como gráficos
de compras e fornecimentos, consumo, despesas e dados estatísticos;

6) — conferir a relação geral a que se refere o número antece-
.dente com as relações dos Departamentos do Serviço de Subsistência;

7) — organizar, semestralmente, a relação de impressos e de
-material de expediente necessários ao serviço geral;

8) — pagar aos interessados, sob garantia de cautela, o expedi-
ente requisitado .

Art. 22 — Ao Encarregado da Secção de Consignações e Contas-
-Correntes compete:

1) — manter em ordem o fichário de débitos;

2) — arrecadar nos armazéns os talões de vendas diárias, soniá-
dos e distribuí-los aos correntistas, depois de corrigidos possíveis en-
ganos;

3) — manter convenientemente anotadas as alteraçoes ocorri-
das com os devedores;

4) -- organizar e assinar, mensalmente, após verificação exata
dos respectivos cálculos, as relações de débitos a serem encaminha-
,,das às Unidades para fins de descontos;

5) manter 
em ordem o fichário de Contas-Correntes;

6) receber das repartições competentes as cautelas de forne-
-cimento e encaininhá-las ao Tesoureiro, depois de conferidas.

Art. 23 — Ao Diretor dos Serviços (te Armazéns e Vendas compete:
1) receber as mercadorias indispensáveis à venda diária;

2) providenciar para que as entregas (te mercadorias se

'façam com pontualidade;
3) — resolver os casos de recluniações sôbre vendas e entregas

^de mercadorias.
4) — fiscalizar o serviço de escrituração e cadernetas;

5) — controlar o serviço de veículos e viaturas, segundo t>N
processos adotados no regulamento (te transportes, bem como os
.gastos de aecessórios, combustíveis e lubrificantes;

6) assinar vales para aquisição de combustíveis e lubrificantes;
7) propor ao Chefe as reformas necessárias aos veículos, em

casos de consertos urgentes, apurando as causas dos danos ocorridos

,e comunicando-as à Chefia.

Art. 24 — Os agentes das filiais terão as seguintes atribuições:

1) — manter correspondência com o Chefe do Serviço de Sub-

^sistência;
2) — manter perfeito entendiniento com o Comandante do Ba-

talhão de forma a obter tôdas as facilidades indispensáveis ao bom
funcionamento do Serviço;

3) -- requisitar da matriz o estoque de mercadoria necessário
ao fornecimento por prazo de trinta (30) dias;

4) — indicar ao Chefe do Serviço, entre os elementos do Ba-
-talhão, com audiência do Comandante, os auxiliares de que neces-
sitar a filial;

5) — comunicar imediatamente ao Comandante do Batalhão as
faltas disciplinares cometidas pelos seus auxiliares;

6) -- reineter ao Chefe do Serviço, até o dia trinta (30) de cada
mês, as contas de fornecimentos feitos a oficiais e praças;

7) — providenciar para que o estoque de mercadorias seja con-
-venientemeiite guardado e conservado;

8) — adquirir mercadorias de necessidade inadiável, tendo sem-
.
pre em vista os menores preços e com observância do disposto no
^artigo 11, e comunicar incontinenti à matriz a compra feita;

9) — requisitar a iinport ,,^iiicia correspondente ao pagamento das
mercadorias estipuladas no número anterior;

10) — organizar o balancete mensal e remetê-lo ao Chefe do
Serviço de Subsistência, até o dia dez (10) de cada mês;

11) — depositar, por indicação do Chefe do Serviço, em Bancos
idôneos ou instituições congêneres, o saldo diário da filial, que
não estiver destinado à aplicação imediata;

12 — recolher à Chefia do Serviço, até o dia dez (10) de cada

mês, o produto das vendas à vista e bem assim a importância das
vendas feitas aos pensionistas da Caixa Beneficente.

<é

. 
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CAPITULO VIII

Disposições gerais

Art. 25 — 0 Serviço de Subsistência será reembolsado impre--
terivelmente no mês seguinte ao do fornecimento efetuado tio mês:
anterior.

Art. 2(;	Os auxiliares (Ia Chefia, inclusive os agentes das fi-
liais, apresentarão to Chefe, semestralmenle, relações (te impressos
e (te material de expediente necessário ao consumo, bem como rela-
Ções dos móveis e utensílios existentes em suas repartições.
su Parágrafo único --- As relações referidas neste artigo ficam

jeitas à conferência do Encarregado (lã Correspondência.
Art. 27 -- 0 material (te expediente na matriz será distribui&,

mensalmente e o destinado às filiais, trimestralmente.
Art. 28 - - Os agentes das filiais, nos seus impedimentos, serão-

substit U í dos pelo auxiliar mais graduado do Serviço.
Art. 29 - - Os diretores e auxiliares do Serviço de Subsistência

tei-,-io gratificaç.-lo "pro-labore", a critério (to Comandante Geral e
na forma (1,1 lei.

Parágrafo único - Em se tratando de reformado, a gratifica-
ção referida neste artigo não poderá exceder a diferença acaso
existente entre os proventos da reforma e os (Ia ativa, observada-
a (,orreltç,-to de postos e funções.

Art. 30 - Os prédios em que funcionar o Serviço de Subsistên--
cia e todos os liaveres (te seu patrimônio serão segurados contra
risco de fogo.

A rt. 31 - As inercadorias necessárias ao abastecimento estipula-
do neste Begulainento deverão ser da melhor qualidade e serão for-
necidas 

por 
preços nunca superiores aos correntes na praça.

Art. 32 - - Nas faltas ou impedimentos nfio superiores ao prazo-
(te vinte e três (23) dias, os auxiliares do Serviço (te Subsistência,
previstos no artigo 5. o, serão substituídos por oficiais do próprio
Serviço, a critério (to respectivo Chefe, mediante aprovação do Co-
mandante Geral.

Art. 33	0 lucro líquido do Serviço (te Subsistência nos dois
primeiros anos de seu funcionamento terá a seguinte aplicação:

1.1 - - quarenta por cento (40%) se destinarão à constituição do
fundo (te reserva;

2.") --- cinqüenta por cento (50%) serão recolhidos à Caixa de-
Economias do Comando Geral, a fim de serem empregados em empre-
endimentos de interêsse geral da Polícia Militar e seus componentes,
tais como reformas e construções de prédios, aquisição de terrenos
e outros melhoramentos;

3 .')	- dez por cento (10%) serão recolhidos ao C.A.E. das
Unidades, ficando o seu emprêgo condicionado à orientação do Co-
mandante Geral, para os melhoramentos previstos em o número 2.

Parágrafo único -- Decorrido o prazo estipulado neste artigo,
o Comandante Geral poderá rever e modificar a tabela da distribui-
ç^o (tos lucros líquidos do Serviço de Subsistência, destinando-os a
medidas que beneficiem o pessoal da Corporação e melhorem as suas
condições de vida, tanto sob o aspecto material como sob o ponto
de vista social e educacional.

Art. 34 — Os modelos para uniformidade da escrita (to Serviço .
de Subsistência, depois de elaborados e aprovados pelo Comandante,
Geral, terão publicação imediata e conseqüente utilização.
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Art. 35 — Os créditos do Serviço (te Subsistência, ressalvados os
,direitos do Estado, terão preferência sôbre quaisquer outros, em re-
lação aos débitos deixados pelos desertores, e por oficiais e praças
falecidos ou excluídos por qualquer motivo.

Comando Geral, 13 (te dezenibro (te 1948.

José Vargas du Silva, coronel Comandante Geral da Polícia
Militar.

DECRETO N. 2.967, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova conlas relativas a despesas a regularizar (ia Prefeitura
Municipal de Campo Belo

0 Governador do Estado <te Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrnios (to que determina o artigo 5.1 (to de-
creto-lei n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas
apresentadas pelo então Prefeito Municipal de Campo Belo, reali-
zadas em sua gestão, durante o período (te 30 de setembro .1 31 (te
de dezembro (te 1947, na importÂncia de Cr$ 202. 1128,40, por se
haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município,
,estão comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de dezenibro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.

DECRETO N. 2.968, DE 17 DE'DEZEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a reflularizar (Ia Prefeitura
Municipal de Mantena

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e tios têrmos (to que determina o art. 5.' (to decreto-
lei n. 2.135, de 5 de julho (te 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Mantena, realizadas em
sua gestão, durante o período (te 5 de janeiro de 1944 a 31 de de-
zembro de 1946, na importância total (te Cr$ 40.800,00, por se-
haver verificado que tais despesas, feitas no interésse do município,
estão comprovadas pela documentaç,~io apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 (te dezembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.

DECRETO N. 2.969, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1948

Declara a utilidade pública dos terrenos onde se acha edifi-
cada o grupo escolar "Heleiia Peita"

0 Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 6.', do decreto-lei n. 3.365, de 21 (.te junho
de 1941, decreta:
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Art. 1.` Para fins de desapropriação, fica declarada a utili-
dade pública (tos terrenos do quarteirão 29, antigo B, da vila Maria
Brasilina, nesta Capital, onde se acha edificado o grupo escolar
"Helena Pena" e respectivas dependências, a saber, os lotes ns. 1,
2, 27 e 28, (te propriedade (to Sr. Álvaro Brochado, e o lote n. 29, de-
propriedade de (lona Maria do Aniaral Prado e seus filhos menores,,
cada uni com dez metros de frente por quarenta (te fundo e com
os limites constantes da planta aprovada pela Prefeitura local.

Art. 2.'	Fica declarada a urgência da desapropriação.
Art. 3. 1	Êste decreto entrará em vigôr na data de sua publica--

ção, revogadas as disposições em contrário.
Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte,-21 (te dezembro de 1948—

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto.
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DECRETO N. 2.972, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Buenópolis

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, no uso de suas atri--
buições legais e nos têrnios (to que determina o artigo 5.1 do decreto-

lei n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então prefeito uiunicipal de Buenópolis, realizadas em
sua gestão, durante o período de 1.' de janeiro a 30 (te setembro de-
1944, na importância (te Cr$ 669,00, por se haver verificado que tais.
despesas, feitas no ínterêsse (ko município, estão comprovadas pela,
docunientação apresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro de 1948.

^NI11,TON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.

DECRETO N. 2.970, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1948

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 1.000.000,00

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, de conforin idade com
a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 2.`, da lei número 260,,
de 5 de novembro de 1948, resolve abrir à Secretaria da Viação e-
Obras Públicas o crédito especial (te Cr$ 1.000.000,00 (uni milhão de-
cruzeiros) para ocorrer às despesas iniciais da construção da Peniten-
ciária (te Mulheres.

Os Secretários de Estado (tos Negócios da Viação e Obras Públicas,
e das Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Palácio (Ia Liberdade, 
em 

Belo Horizonte, 22 de dezenibro (te 1948.-

MILTON SOAREIS CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

DE'CRETO N. 2.973, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova coulas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Buenópolis

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso (te suas atri--
buições legais e nos têrnios do que determina o art. 5.1 (to decreto--

lei n. 21 .135, de 5 (te julho (te 1947, resolve aprov-.ir as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Buenópolis, realizadas em-
sua gestão, durante o período de Lo (te dezembro (te 1945 a 19 de.

í li . t rço (te 1946, na iniportância total (te Cr$ 4.473,00, por se haver

,%^erificado que tais despesas, feitas no interésse (to município, estão
comprov,idas pela documentação apresentada.

palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 22 (te dezembro (te 1948.

M3 ILTON SOAREIS CAMPOS
Pedro Aleixo.

DECIlEITO N. 2.971, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1948

Abre crédito suplementar de Cr$ 295. 000,00 à verba 102 -- 002
---- OS --- 8000 (Ia Assembléia Legislativa do Estado

0 Governador (to Estado (te Minas Gerais, (te conformidade com
a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 1.', (ta lei número 294,
de 2 (te dezembro (te 1948, resolve abrir um crédito suplementar de,
Cr$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil cruzeiros), à verba.
102 -- 002 -- 08 -- 8000, do orçamento vigente (Ia Assembléia Legis--
lativa (to Estado.

0 Secretário de Estado (tos Negócios (Ias Finanças assim o tenIia^
entendido e faça executar.

Palácio (Ia Liberdade, 
em 

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 1948..

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto.

DECBEITO N. 2.974, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova contus relativas a despesas a regularizar da Prefeitura

M1 unicipal de Conceição do Maio Deutro

0 Governador (to EIstado de Minas Gerais, no uso (te suas atri--

buições legais e nos têrmos (to que determina o art. 5.' (to decreto-

lei n. 2.135, de 5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
,;entadas pelo então Prefeito Municipal (te Conceição (to Mato Dentro,
realizadas em sua gestão, durante o período (te Lo de março de 1943-^

-i 9 6 (te novenibro (te 1944, na iniportância total de Cr$ 2.000,00, por
se haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse (to niunicí-
pio, estão coniprovadas pela docunientaçflio apresentada.

Pabácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 22 (te dezembro de 1948—

^N1u,'rO.N SOARES CAMPOS

Pedro Aleixo.

^Í

1
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DECRETO N. 2.975, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Jacui

0 Governa(lor do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
buiÇões legais e nos têrmos do que determina o art. 5. o (10 decreto-lei n. 2.135, (te 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Jacuí, realizadas em sua
gestão, durante o período de 1.' a 30 de novembro de 1947, na impor-
tância total de Cr$ 10.514 30 por se haver verificado que tais despe-
sas, feitas no interêsse do' inunicípio, estão comprovadas pela docu-
inentaç,-Io apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.

DECRETO N. 2.976, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova coli jas relativas a despesas a regularizar da Prefeilura
Municipal de Parreiras

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso (te suas atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5.' (to decreto-lei n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas ^1prc_
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Parreiras, realizadas em
sua gestão, durante o período (te 21 de abril a 29 de novembro (te
1947, na importância total de Cr$ 157.978,00, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprova-
das pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezeinbro de 1948.

MILTON 
SOARES 

CAMPOS
Pedro Aleixo.

DECRETO N. 2.978, DE 22 DE DEZEMBRO , DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Taruinirini

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
,̂huições legais e nos têrmos do que determina o art. 5. 0 do decreto.
lei n. 2.135, de 5 (te julho (te 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Tarumirim, realizadas em
sua gestão, durante o período de 1.' (te junho a 8 de setembro de
1947, na importância total de Cr$ 124.767,20, por se haver verificado
que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão comprovadas

,pela documentação apresentada. .
Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 22 de. dezembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.'

DECRETO N. 2.979, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Tarumirini

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
Imições legais e nos têrmos do que determina o art. S. , do decreto-
lei n. 2.135, (te 5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas apre,
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Tarumirim, realizadas em
sua gestão, durante o período de 12 de setembro a 21 (te dezembro
de 1947, na importancia total (te Cr$ 142.593,70, por se haver verf-
ficado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão com-
,provadas pela documentação ^ipresentada.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 22 (te dezembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.

DECRETO N. 2.977, DE 22 DE DEZEMI3RO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre

0 Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de sua% atri-
buições legais e nos têrmos do que determina o art. 5.- do decreto-lei n. 2.135, de 5 de julho de 1947, resolve'aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal (te Pouso Alegre, realizadas
em sua gestão, no período de 1.' de setembro a 31 de outubro
de 1946, na importância total de Cr$ 22.831,30, por se haver verifica-
do que tais despesas, feitas no interêsse (to município, estão com-
provadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.

DECBETO N. 2.980, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de Uberlândia

0 Governador (to Estado de Minas Gerais, no uso de suas atri-
-buições legais e nos têrmos (to que determina o art. 5.' (to decreto-
lei n. 2.135, (te 5 (te julho de 1947, resolve aprovar as contas apre-
sentadas pelo então Prefeito Municipal de Uberlândia, realizadas em
sua gestão, durante o período de 27 (te janeiro de 1943 a 31 de de-
zembro de 1945, na importância total de Cr$ 525.401,80, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no interêsse do município, estão
,coniprovadas pela docuinentaçao ipresentada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro de 1948!

MiLTON SOARES CAMPOS
Pedi-o Aleixo.

L. D. — 53
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DECRETO N. 2.981, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1948

Abre crédito suplernentar à diversas vèrbas da Secretaria do
Interior

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade coin,
a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 3. 1, da Lei n. 26, de 5,
de novembro de 1947, resolve abrir um crédito suplementar de Cr$,
16.832.700,00 (dezesseis milhões oitocentos e trinta e dois irnil e se--
tecentos cruzeiros), às verbas abaixo mencionadas:

030-03-8040
031-03-8090
031-07-8090
031-10-8090
031-11-8091
031-82-8094
031-69-8994
031-74-8994
032-03-8090
033-03-8070
034-03-8200
035-03-8200
035-08-8200
036-03-8290
036-83-8294
037-03-8270
037-67-8274
038-03-8270
038-67-8274
039-03-8250
039-08-8250
039-70-8254
040-03-8240
040-50-8243
040-83-8244
041-54-8243
042-03-8240
043-03-8270
043-04-8271
043-67-8274
044-03-8240
044-07-8240 .. .. .. .. ..
044-83-8244
045-03-8260
046-03-8250
047-03-8290
049-03-8270
049-08-8270
051-03-8240
052-03-8240
053-07-8210
053-10-8210
053-11-8211
053-70-8214
053-82-8214

8-13

	054-83-8214
	

Cr$
	

4.200,W

	

o55-70-8014
	

Cr$
	

200,00

	

055-69-8994
	

C r$>	40.000,00

	

056-07-8010
	

Cr$
	

348.000,00

	

056-41-8012
	

Cr$
	

15. 000,W

	

057-83-8270
	

Cr$
	

30.000,00

	

058-69-8994
	

Cr$
	

200,00

	

059-03-8250
	

Cr$
	

20.000,00

	

060-67-8294
	

Cr$
	

500,00

	

060-69-8994
	

Cr$
	

100.000,00

	

o61-03-8370
	 Cr$

	
12.000,00

	

061-07-8371
	

Cr$
	

6.000,00

	

062-03-8070
	

Cr$
	

25.000,00

	

o62-07-8070
	

Cr$
	

1.500,00

	

063-03-8070
	

Cr$
	

150.000,00

Cr$	16.832.700,00

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior e das Finanças
assim o tenham entendido e façam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de
dezembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.982, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1948

Abre crédito suplernentar de Cr$ 5.909.000,00 as diversas verbas da
Secretaria de Educação

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade com
a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 3.', da lei n. 26, 'de 5 de
novembro (te 1947, resolve abrir um crédito suplementar de Cr$ ..
5.909.000,00 (cinco milhões novecentos e nove mil cruzeiros), às ver-
bas abaiko mencionadas:

Cr$

	

110-03-8040
	 46.800,00

	

111-03-8070
	 550.000,00

	

111-07-8070
	 280.000,00

	

111-10-8070
	 3.000.000,00

	

111-04-8071
	 U. 000,%

	

112-03-8300
	 177.000,00

	

112-07-8300
	 1.200,00

	

112-82-8304
	 90.000,00

	

113-07-8330
	 790.000,00

	

114-04-8321
	 1.000,00

	

114-07-8330
	 490.000,00

	

114-10-8330
	 400.000,00

	

114-03-8340
	 45.000,00

M
	

5.909.000,00

Cr$	30.000,00
Cr$	220.000,00
Cr$	20.200,00
Cr$
	

6.500.000,00
Cr$	12.000,00
Cr$
	

700.000,00
Cr$	8.000,00
Cr$	50.000,00
Cr$	70.000,00
Cr$
	

380.000,00
Cr$	84.000,00
Cr$	4.000,00
Cr$	4.000,00
Cr$	192.000,00
Cr$	9.000,00
Cr$
	

240.000,00
Cr$	4.000,00
Cr$
	

110.000,00
Cr$
	

1.000,00
Cr$	361. 000,00
Cr$
	

70.000,00
Cr$
	

3.000,00
Cr$
	

42. 000,00>
Cr$	14.000,00
Cr$
	

21.000,00
Cr$
	

(;0. 0oo,00
Cr$
	

11. 00o,00
Cr$	41.000,00
Cr$	46.000,00
Cr$	 500,00
Cr$	500.000,00
Cr$	2.200,00
Cr$
	

10.000,00
Cr$
	

95.000,00
Cr$
	

28.000,00
Cr$
	

23.000,00
CrS	25.000,00
Cr$	7.000,00
Cr$	260. 000,00
Cr$
	

120.000,00
Cr$
	

200.000,00
Cr$	3.000.000,00
Cr$
	

205.200,00
Cr$
	

8.000,00,
Cr$
	

2.280.000,00,
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24.900.000,00

Os Secretários de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho e das Finanças assim o tenham entendido e
façam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de
dezembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José de Magalhães Pinto

DECRETO N. 2.985, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova o Regulamento da Taxa de Assistência Hospitalar

o Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição,
que lhe confere o artigo 8. . da lei n. 228, de 30 de setembro de 1948,

decreta:
Art. Lo — Fica aprovado o Regulamento anexo, da Taxa de

Assistência Hospitalar, assinado pelo Secretário das Finanças.
Art. 2.' — Êste decreto entrará em vigor a L o de janeiro de 1949,

revogadas as disposições em contrário.
palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 27 de dezembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
José Baeta Viana

090-82-8094
o91-03-8570
091-08-8570
092-08-8520
o92-24-8523
093-03-8510
093-08-8510
093-65-8514
o94-65-8544
094-70-8544
o95-08-8320
o%-65-8324
097-11-8321
099-21-8323
100-65-8324
101-08-8310
101. 65-8314
101-10-8310
102-03-8310
102-08-8310
106-08-8560
106-62-8564
107-65-8594
109-65-8574

7.000.000,00
114.000,00
53.000,00
80.000,00

131.000,00
269.000,00
120.000,00

1.120.000,00
12.700.000,00

60.000,00
6.000,00

70.000,00
1().000,00

8.000,00,
17.000,00

189.000,00
130.000,00
5().000,00
34.000,00
7,-).000,00

120. 000,00
11.000,00

1.400.000,00
111.000,00
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Os Secretários de Estado dos Negócios de Educação e das Fi-
nanças assim o tenham entendido e façam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de
dezembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.983, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1948

Abre crédito suplementar de Cr$ 1.298.000,00 as diversas verbas da
Secretaria da Viação e Obras Públicas

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade com
a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 3.', da lei n. 26, de 5
de novembro de 1947, resolve abrir um crédito suplementar de Cr$
1.298.000,00 (um milhão duzentos e noventa e oito mil cruzeiros), às
verbas abaixo mencionadas:

Cr$

	

115-03-8040	 70.000,00

	

115-07-8040	 10.000,00

	

116-03-8070	 130.000,00

	

116-82-8074	 20.000,00

	

116-69-8994	 10.000,00

	

116-74-8994	 30.000,00

	

117-03-8870	 15.000,00

	

117-07-8870	 1.000,00

	

117-37-8873	 1. 000.000,00

	

118-07-8890	 12.000,00

1.298.000,00
Os Secretários de Estado dos Negócios da Viação e Obras Pú-

A)licas e das Finanças assim o tenham entendido e façam executar.
Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de

, <Iezembro (te 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto.

DECRETO N. 2.984, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1948 .

Abre crédito suplementar de Cr$ 24.900.000,00 as diversas verbas
da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade com
a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 3. o, da lei n. 26, de 5
de novembro de 1947, resolve abrir um crédito suplementar de Cr$
'24.900.000,00 (vinte e quatro milhões e novecentos mil cruzeiros),
às verbas abaixo mencionadas:

Cr$

	

088-03-8040	 14.000,00

	

090-10-8070	 1.000.000,00

	

090-62-8094	 8.000,00

mãwã_
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REGULAMENTO DA TAXA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, A QUESE REFERE 0 DECRETO N. 2.985, DE 27 DE DEZEMBRO DE1948.

CAPITULO 1

Da taxa

Art. 1.' — A taxa de assistência hospitalar, de que trata . a lein. 228, de 30 de setembro de 1948, será arrecadada de acôrdo
com o disposto neste regulamento, para fazer face a despesas refe-
rentes a construção, aparelhamento e manutenção de hospitais e ou-
tros serviços de assistência social.

Art. 2.1 — A taxa de assistência hospitalar será cobrada:
1 — à razão de 5% (cinco por cento) sôbre ^s importâncias dos

tributos estaduais;
11 — no mínimo de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) e no má-

ximo de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), dos estabelecimentos
de crédito, companhias de seguros ou de capitalização;

111 — no mínimo de Cr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros) e no má-
ximo de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), das demais pessoas fí-
sicas ou jurídicas, que exercem atividades no Estado e não contri-
buam, normalmente, com impostos estaduais.

§ 1.` — Quanto aos estabelecimentos de crédito, ter-se-á em -^ista,
para aplicação da taxa, a soma (to passivo exigível com o passivo
não exigivel, conforme balanço geral do exercício anterior.

§ 2.' — A taxa, em relação às companhias de seguro ou de ca.
pitalização, será graduada, tendo-se em vista soma total dos prêmios
comerciais recebidos durante o exercício anterior.

Art. 3.' — A tributação dos números 11 e III do artigo anterior
será lançada e arrecadada de acôrdo com as tabelas anexas a êste
regulamento e na forma por êle estabelecida.

§ Lo — Os contribuintes lançados para pagamento da tributação
referida neste artigo, ficam ainda sujeitos à taxa de 5% (cinco por
cento) sôbre as importâncias de outros tributos, eventualmente pagos
ao Estado.

§ 2.1 — 0 lançamento na tabela "A" não exclui o da tabela "B",
não podendo, entretanto, o total da contribuição exceder de Cr$
2. 000,00 (dois mil cruzeiros).

CAPITULO 11

Das isenções

Art. 4.' — Não está sujeito à taxa de assistência hospitalar o pe-
queno produtor rural, assim definido o que, por ano, tenha a soma desua produção igual ou inferior a Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
cruzeiros) .

Art. 5. 1 — A taxa de 5% (cinco por cento) não será arrecadada
sôbre impôsto territorial, impÔsto do sêlo e impôsto sôbre minérios.

Art. 6.' — Não estão sujeitos à tributação do número III do
artigo 2.o:

a) os que exercem função remunerada, com proventos anuais
(inclusive quaisquer gratificações ou outras vantagens), inferiores a
Cr$ 24 . 000 00 (vinte e quatro mil cruzeiros)

h) o pequeno fabricante ou produtor, com uma produçao anual
de valor não superior a Cr 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros);
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c) os que exercem atividades remuneradas i- 
em 

caráter per-

~nente na agricultura ou pecuária;
d) as cooperativas de produção, sociedades civis, que apenas

.'beneficiam e vendem 
em comum produtos agrícolas ou pecuários,

não industrializados;
e) as cooperativas de consumo que não tenham estabeleci-

,mento aberto ao público e operem exclusivamente com os associados,
não distribuindo dividendo;

f) o comércio, em mercados, feiras livres, ou a domicílio, de
frutas, hortaliças, legumes, aves, ovos, leite, peixe, carvão, lenha;

g) os agentes vendedores ambulantes de bilhetes de Loteria Fe-

^deral ou 
da Loteria do Estado de Minas Gerais.

CAPITULO 111

Do lançamento

Art. 7.o — No primeiro trimestre de cada exercício serão revistos
,os lançamentos da taxa de assistência hospitalar.

1 — pelos Serviços Fiscais ou coletorias, na hipótese, de contri-
buintes que exerçam atividades em uni único município;

11 — pelo Serviço de Taxas e Impostos Diversos da Secretaria
das Finanças, quanto a contribuintes que exerçam atividades em
,mais de um município.

§ 1.' — Para efeito (Ia revisão de lançamentos, os contribuintes

, comunicarão à repartição lançadora do município, até o último dia
,de fevereiro de cada ano, as alterações verificadas no exercício
anterior.

§ 2.' — A fiscalização de rendas exaininará, devidamente, as
^declarações, encarregando-se, ainda, de obter junto a entidades de

,classe, empregadores e outras fontes, os elementos indispensáveis à

perfeita execução dos serviços.
Art. 8.' — Os estabelecimentos de crédito fornecerão, até fe-

vereiro de cada ano, a importância correspondente à soma do passi-

No exigível com o passivo não exigível, no exercício anterior, de seus
,departamentos situados no Estado, por intermédio da matriz, se loca-
lizada em Minas, ou (Ia sucursal, agência ou escritório de maior
movimento.

Art. 9.' — As companhias de seguro ou de capitalização coniu-
micarão, no mesmo prazo do artigo anterior e também por intermé-
dio de seu principal departamento, a soma total dos prêmios co-
merciais recebidos no exercício anterior.

Art. 10 — As demais pessoas físicas ou jurídicas, sujeitas à taxa,

,que exerçam atividade em mais de um município do Estado, pres-
Iarão declaração por intermédio da repartição lançadora do municí-
.pio, sede principal das suas atividades.

Art. 11 — Os novos lançamentos serão feitos pelas repartições
incumbidas da revisão, observado o seguinte:

1 — mediante declaração, que o contribuinte deverá apresentar
dentro de 20 dias, contados a partir do início de suas atividades;

11 — à vista de outros dados, colhidos pela fiscalizaç,ão de

rendas.
Art. 12 — Os contribuintes que, no decorrer do exercicio, iní-

-ciaram atividade tributável, pagari-to a taxa prevista paia colitribu-
intes em igtialdqde de condição, na falta de elementos para a elas-

sificação própria.
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Parágrafo único — Os contribuinte<; de que trata éste artígo,
pagarão a taxa, por inteiro, se iniciarem a atividade tio primeiro,
trimestre, e proporcionalmente aos trimestres que * faltirem para o
término do exercício, se depois de março, contando -se por inteiro.
fração de trimestre.

Art. 13 — 0 prazo para apresentaç5o de reclama( to contra
lançamento ou n1odificaç^o, será de 20 (lias, contado (ià da[a da
entrega do aviso ou comunicação -,to contribuinte.

Art. 14 — A falta de lançamento não isenta o coiilijl)tiiiite da
taxa a que estiver sujeito, nos têrmos dêste regulamento.

Art. 15 -- Os pedidos (te baixa de lançamento, rcIativos ao,
exercício em curso, serão despachados pelos Serviços Fiscais ou
Coletorias, depois de convenientemente informados Pela fiscalização,
(te ren(i g s e provada 9 quitaç,~ko dos requerentes.

CAPITULO IV

Da ai,reca'da<!^io e escritilração

Art. 16 — A a rrecadação da taxa de assistência liospitalar, (te
que tratam os números 11 e III do artigo 2. Q dêste regulamento, sera.
feita em ditas prestações, sendo a primeira até 20 (te maio, e a se-
gunda até 20 de outubro de cada ano.

§ 1." — Serão arrecadadas de uma só vez, até 20 de maio, as
contribuições iguais ou inferiores a Cr$ 150,00 (cento e cincoentacruzeiros).

§ 2.1 --- 0 co,ntribuinte que exercer atividade em mais de uni.
município, recolherá a taxa naquele em que estiver seu principal,
estabelecimento ou residência.

Art. 17 -- - Os contribuintes ]atiçados no decorrer do'exercício
Pagarão a taxa nas épocas normais, salvo os que iniciarem as suas
atividades depois do prazo (Ia última prestação, os quais deverá(>
efetuar o recolhiniento dentro de 20 (lias, contados (Ia (lata (Ia en-
trega do aviso de lançamento.

. Art. 18 — Incorrerá em multa de mora o contribuinte que não-
pagar a taxa devida nos prazos prefixados.

Art. 19 --- A taxa de 5% será arrecadada conjuntamente com
Os impostos ou taxas sôbre os quais fôr calculada, figurando a sua
importância, separadamente, no conhecimento expedido.

§ 1. 9 -- A taxa sôbre as importâncias do impôsto sôbre vendas
e consignações, recolhidas por estampilhas, e (ia taxa de serviços
de recuperaçi-io económica, será arrecadada quando da aquisição
dos selos.

§ 2. 1 -- Quando, nUn, Inesmo conhecimento, fôr arrecadado,
mais de um impôsto 0 ,1 taxa , os 5% serão calculados sóbre a im-
portância correspou (lente à soma total dos mesmos.

Art. 20 — No cálculo da taxa, arredondar-se-ão para Cr$ 0,10
(dez centavos) as frações dessa importância.

Art. 21 — As entidades empregadoras que desejarem colabo-
rar ria arrecadação da taxa devida pelos seus servidores, na forma
da tabela B, poderão efetuar o seu recolhimento em dezembro de.
cada ano, assinando um têrnio especial de compromisso, na repar-
tição arrecadadora competente.

Art. 22 — Os lançamen tos da taxa (te assistência liospitalar
ser5o escriturados em livro próprio, fornecido Pela Secretaria daE

Finanças.
Parágrafo único -- os lançamentos serão escriturados, obser-

vando-se a ordem alfabética, e numerados seguidamente.

Art. 23 -- Os contribuintes em débito serão inscritos em 
dí-

vida ativa, extraindo-se do livro a êste fim destinado as ceitidões
para cobrança judicial.

Art. 24 — Os livros de que tratam os artigos anteiiores . con-

teri-lo têrmos de abertura e encerramento, assinados por funcioná-
rios (Ia Secretaria das Finanças, sendo suas fôlhas rubricadas, em
el l ancela, pelo Secretário das Finanças ou por queni fôr por ês[e

desi.,nado.
CAPITULO V

Disposições gerais

Art. 25 — Nenhuma restituição ' da taxa de assistência 11OSPi-

talgi- será m[orizada sem que o pedido respectivo esteja instruido
com Prova 

de quitação ampla com a Fazenda Estadual e conheci-

inentos relativos ao recolhimento ou certidão que os supra.

Art. 26 --Nos casos de 
sonegação e outras infraçóes relativas

à taxa (te assistência hospitalar, serão aplicadas as penalidades pre-
vistas na Parte Geral do Código Tributário do Estado, observadas

as modificações (Ia legislação em vigor.

Art. 27 — 0 lançamento 
da taxa de assistência liospitalar,

para o exercício de 1949, sera feito mediante insitruções especiaxs,

baixadas pela Secretaria (Ias Finanças.

Art. 28 -- 0 Secretário (Ias Finanças expedirá as instruções.

que se tornarem necessárias à perfeita execução dêste regulamento.

Secretaria das Finanças, em Belo Horizonte, aos 27 (te dezein-

bro de 1948.
José de Alagalhães Pinto,. Secretário (Ias Finanças.

TABELA A

Atividades sem reintineração determinada

Especificaçóes — Taxa anual:
1	Advogado (com ou sem escritório) — 150,00-

2	Agência ou emprêsa de navegação aérea ou fluvial —

Cr,^ 1.000,00.
3 -- Agência, escritório ou representação de casas nacionais

eu estrangeiras (sem depósito):
Í0 em localidades de mais de 30.000 habitantes — Cr$-

200,00;
h) em outras localidades -- Cr$ 100,00.
4 -- Agência, filial, escritório ou representação de firmas pro.

dutoras ou fabricantes em outro Estado (com depósito) :

a) com movimento anual de operações até Cr$ 500.000,00

Cr$ 400,00;
b) sôbre o excedente, por Cr$ 500.000,00 ou fração dessa

quantia, mais — Cr$ 200,00.
5 -- Agência ou emprêsa (te vendas de imóveis ou 

de constru-

ções -- Cr$ 200,00.
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6 — Agrimensor	Cr,^ 100,00.
7 — AIfaiataria	Confecções:
a) em localidades de mais de 30.000 habitantes — Cr$ 200,00;
h) em outras localidades — Cr$ 100,00.
8 -- Algodi-to ( proprietário ou empresário de máquina (te bene.

ficiamento de), para terceiros:
a) em município de mais de 30.000 habitantes — Cr$ 200,00,-
h) em outros municípios — Cr$ 100,00.
9 — Anúncios ou reclames (agente de) — Cr$ 100,00.
10 — Arquiteto — Cr$ 100,00.
11 — Armazéns Gerais (proprietário ou empresário de) Cr$

2.000,00.

12 -- Automóveis ou caminhões de praça ou de transportes de, cargas ( p ro prietário ou empresário de) — cada veículo — Cr$
50,00.

13	Barbeiro ou cabeleireiro — por cadeira ou aparelho depentear	Cr$ 50,00.
14	Barcas ou lanchas a gasolina ou vapor, balsas e seme-

lhantes, utilizadas para passageiros ou cargas — Cr$ 50,00.
15 — Bicicletas (alugador (te) — por unidade, Cr$ 5,00, sendo

o mínimo de — Cr$ 50,00.
16 -- Bilhares — casas de jogos de — (proprietário ou em-

presário de), por mesa — Cr$ 50,00.
17 — "Cabaret" ou "(lancing":
a) na Capital	Cr$ 500,00;
h) no interior	Cr$ 250,00.
18 — Café (proprietário ou empresário de máquina de benefi-

ciam ento de), para terceiros:
a) em lutinicípio de niais de 30.000 habitantes — Cr$ 300,00;
h) em outros, municípios — Cr$ 150,00.
19 — Capitalista — Cr$ 1.000,00.
20 — Carpintaria que presta serviços a terceiros (proprietário

^ou empresário de) :
a) em localidades de mais de 30.000 habitantes — Cr$ 400,00.
b) em outras localidades — Cr$ 200,00.

21 — Casas ou emprêsas de diversões com sede fixa e náio es-
pecificad qs em outros números (proprietário ou empresário (te) :

a) em localidades de mais de 30.000 habitantes — Cr$ 300,00;
h) em outras localidades — Cr$ 150,00.
22 — Casas ou emprêsas de diversões, sem sede fixa, por mês

,de funcionamento -- Cr$ 50,00.
Observação: a arrecadação será feita a diantad a mente, em cacia

.município, para um prazo nião inferior a um mês.
23 — Casas de saúde, Sanatório ou Hospitais (proprietário ou

^empresário de) :
a) em localidades de mais de 30.000 habitantes — Cr$ 500,00:
h) em outras localidades — Cr$ 250,00.
24 — Cinemas:
a) em localidades de mais de 30.000 habitantes, por sala de

,projeção — Cr$ 200,00.
b) em outras localidades, por sala de projeção	Cr$ 100,00.
Especificações — Taxa anual:
-25 — Colégios (proprietário ou empresário)	Cr$ 400,00-
26 — Contadores ou guarda-livros — Cr$ 50,00.
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27 — Cópias a máquinas ou mimeografo (escritório de) — Cr$

100,00.
28 — Cópias ou plantas (escritório (te) — Cr$ 100,00.

29	Corretores (com ou sem escritório) — Cr$ 100,00-

30	Dentista — Cr$ 150,00.
31	Desenhista — Cr$ 100,00.
32	Despachos em geral (despachante com ou sem escritório)

Cr$ 100,00.
33 — Eletricist q (com ou sem oficina) — Cr$ 50,00.
34 — Engenheiros e construtores (com ou sem escritório) —

^Cr$ 150,00.
35 — Engraxate (estabelecimento de), quando os serviços não

Ãorem executados exclusivamente pelo proprietário — Cr$ 50,00.

36 — Escolas de corte ou de costura (proprietário ou empre-.,

sário de) :
a) em localidade de mais de 30.000 babitantes — Cr$

100,00;
b)

em outra localidades — Cr$ 50,00.
37 — Escritório de contabilidade geral ou de perícias — Cr$

100,00.
38 — Fitas cinematográficas (locador de) — Cr$ de 2.000,00.
39 — Fotógrafos (com 

ou sem atelier):
a) em localidades de mais de 30.000 habitantes — Cr$ 100,00.

b) em outras localidades — Cr$ 50,00.
40 — Garages — lubrificação guarda ou limpeza de auto-

-móveis:
a) em localidades de mais de 30.000 habitantes -- Cr$ 300,00,
b) em outras localidades — Cr$ 100,00.
41 — Hotéis ou pensões — com apenas locação de apartamen,

to ou quarto:
a) em localidades de mais de 30.000 liabitantes, por dez

, quartos ou fração dessa quantidade — Cr$ 100,00;
h) em outras localidades, idem, idem — Cr^ 50,00.
Observação — Apartamento ou quarto com sala de banho pri-

-vativa corresponde a dois quartos simples.
42 — Jogos permitidos (casas de) :
a) em localidades de mai g de 30.000 habitantes — Cr$ ....

1. 000,00;
h) em outras localidades — Cr$ 500,00.
43 — Jóias (oficina de consertos de) — Cr$ 100,00.
44 — Lapidação em geral (oficina de) — Cr$ 150,00.
45 -- Lavanderia (proprietário 

ou 
empresário de)

a) em localidades de mais de 30.000 habitantes:
— a vapor — Cr$ 200,00;
— por outros processos — Cr$ 100,00;
b) em outras localidades — Cr$ 50,00.
46 — Leiloeiro (com ou sem estabelecimento)	Cr$ 100,00.
47 — Loterias (casas de venda de bilhetes de)
a) na Capital — Cr$ 1.000,00;
h) em outras localidades de mais de 30.000 habitantes — Cr$

500,00.
c) nas demais localidades — Cr$ 250,00.
48	Médico (com ou sem consultório) — Cr$ 150,00.
49	Modas e confecções (atelier ou casa de):
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a)
na 

C-^ipita1	Cr$ 200 00;
b) no interior	Cr$ 10,ó,00.
50 — Pintores (com ou sem oficina) — Cr$ 100,00.
51 — Serrarias que prestam serviços a terceiros (pro1)r!etár!o^

ou empresário de) — Cr$ 300,00.
52 -- Tinturaria (proprietário ou empresário de)
a)

em 
localidades (te mais de 30.000 habitantes — Cr$ 200,00;

b) cM outras localidades — Cr$ 100,00.
53 — Veterinário — Cr$ 100,00.

NOTA -- Os contribuintes lançados nesta tabela ficarão ainda
sujeitos à taxa na forma da tabela B, se exercerem atividade remu-
xerada por pessoa física ou jurídica.

José Magalhães Pinto, Secretário (Ias Finanças.
w

T A B E L A B

Atividades com remuneração determinada

Proveutos anuais, inclusive quaisquer gratifi-
cações ou outras vantagens	Taxa anual:

Cr$	Cr$	Cr$

1	De mais de	24.000,00 até	30.000,00 . . . .	50,00
2	De muis de	30.000,00 até	36.000,00 . . . . .	60,00
3	De mais de	36.000,00 até	42.000,00 . . . . .	75,00
4	De mais de	42.000,00 até	48.000,00	95,00
5	De mais de	48.000,00 até	54.000,00 . . . . .	125,00
6	De niais de	54.000,00 até	(;0. 000,00 . . . . .	165,00
7	De mais de	60.000,00 até	66.000,00 . . . . .	215,00
8	De mais de	(;(;. 000,00 até	72.000,00 . . . . .	280,00
9	De ma i s de	72.000,00 até	78.000,00 . . . . .	360,00

10	D e mais d e	78.000,00 até	84.000,00 . . . . .	455,00
11	D e mais d e	84.000,00 até	90.000,00 . . . . .	570,00
12	De mais d e	90.000,00 até	96.000,00 . . . . .	705,00
13	D e mais (te	96.000,00 até 102.000,00 . . . . .	860,00
14	D e mais d e 102.000,00 até 108.000,00 . . . . . 1.040,00
15 — D e mais de 108.000,00 até 114.000,00 . . . . . 1.245,00
16 — De mais de 114.000,00 até 120.000,00 . . . . . 1.475,00
17 — De mais d e 120.000,00 até 126.000,00 . . . . . 1.735,00
18 — De mais d e 126.000,00	 2.000,00

NOTA: — Quando uma mesma pessoa exercer mais de uma
atividade remunerada, ter-se-á em vista a soma de proventos de-
tódas, para efeito de aplicação desta tabela.

José de Magalhães Pinto, Secretário das Finanças.

TABELA C

Estabelecinientos de Crédito: Bancos — Casas Bancárias- Filiais
Agências

Soma do passivo exigivel com o passivo não exigível:
Até Cr$ 5.000.000,00, Cr$ 500,00.
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De mais de Cr$ 5.000.000,00, mais Cr$ 500,00 por Cr$

5.000.000,00 ou fração dessa quantia, até o limite de Cr$ 20.000,00.

José Magalhães Pinto, Secretário das Finanças.

TABELA D ,

Corupanhias de Seguro ou de CapitalizaÇão

Soma total dos prêmios comerciais:
Até Cr$ 400.000,00 — Cr$ 500,00.
De mais de Cr$ 400.000,00, mais de Cr$ 250,00 por Cr$

-200. 000,00 ou f ração dessa importância, até olfinitede Cr$20.000,00.

NOTAS:

1 -- Para a graduação da taxa, tornar-se-á a soma total dos
prêmios comerciais, recebidos no Estado pelos diversos Departa-
mentos (Ia Companhia.

11 — A taxa devida será recolhida na repartição arrecadadora
do município em que estiver localizado o principal Departamento
,da Companhia.

José Magalhães Pinto, Secretário das Finanças.

DECRETO N. 2.986, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1948

Abre crédito suplementar de Cr$ 3.372.000,00 a diversas verbas
da Secretaria de Saúde e Assistência

0 Governador do Estado de Minas Gerais de conformidade com
a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 3.', (Ia Lei n. 26, de

5 de novembro de 1947, resolve abrir um crédilo suplementar de
^Cr$ 3.372.000,00 (três milhões trezentos e setenta e dois mil cru-
.zeiros), às verbas abaixo mencionadas.

Cr$

	

010-03-8400	 260.000,4)0
	010-10-8400	 2.200.000,00

	

010-82-8404	 700.000,00

	

010-69-8994	 56.000,00
	010-74-8994	 35.000,0

	

012-07-8421	 2.000,C01

	

016-08-8460	 8.000,00

	

020-07-8410	 27,000,C0

	

020-08-8410	 60.000,00
	023-82-8434	 9.000,00

3.372.000,00

Os Secretários de Estado dos Negócios de Sat'Ide e Assistência e
,das Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 27 de de-
^zembro de -1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baeta Viana
José de Magalhães Pinto
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DECRETO N. 2.987, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1948

Abre crédito suplementar de Cr$ 20.106.248,40 a diversas repartições,
do Estado

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade com
a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 3. o, da lei n. 26, de 5,
de novembro de 1947, resolve abrir 

um 
crédito suplementar de Cr$.

20.106.248,40 (vinte milhões cento e seis mil e duzentos e quarenta
e oito cruzeiros e quarenta centavos), às verbas das diversas reparti-
ções do Estado, como segue:

Palácio do Govêrno
-	 Cr$	Cr$
001-03-8020	164.000,00
001-07-8020	 300,00
001-10-8020	90.000,00	254.300,00

Assembléia Legislativa
do Estado

Cr$	Cr$
002-10-8010 .. .. ..	8.000,00
002-20-8013	17.000,00	25.000,C6

Departamenlo Jurídico
do Estado

Cr$
004-03-8070
	

266.000,00
004-61-8074 .. .. ..	350.000,00
004-67-8074
	

2.100,00

Departamento Estadual
de Inforinações

Cr$
005-10-8070 .. .. ..	3.000,00
005-04-8071
	

5.000,00

Departamento
Geografico

Cr$
007-03-8070
	

204.000,00
007-10-8070
	

41.000,00
007-82-8074
	

7.000,00

Departamento de Águas
e Energia Elétrica

Cr$
025-07-8630
	

48.000,00.
025-08-8630
	

86.600,00
025-22-8633 .. .. ..	25.460,00
025-87-8634
	

740.400,00

— 835 ---

Departamento de Com-
pras e Fiscalização

Cr$
029-19-8093
	

3.000.000,00
029-28-8213 .. .. ..	410.000,00
029-44-8213 .. .. ..	119.000,00
029-70-8294
	

19.388,40
029-45-8693
	

3.500.000,00
	

7.048.388..4W

Rêde Mineira de Viação
Cr$

026-64-8614
	

9.800.,000,60

Navegação Fluvial do
São Francisco
027-63-8614..	 1.200.000,00

Cr$	20. 106.248,40
Os Secretários de Estado (Tos Negócios do Intei ,ior, das Finanças.

e (Ia Viação e Obras Públicas assim o tenham entendido e façam
executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Hor^zonte, aos 27 de
dezembro de 1948.

MILTON SOARLS CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra

DECRETO N. 2.988, DE 28 DE DEZEMBRO DE ^948

Abre crédito suplemenlar de Cr$ 26.944.000,00 as diversas verbas da
Secretaria das Finanças

0 Governador (To Estado de Minas Gerais, de conformidade com a
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 3.', oa lei n. 26, de 5
(Te novembro (Te 1947, resolve abrir uni crédito suplementar de
Cr$ 26.944.000,00 (vinte e seis milhões novecentos e quarenta e.
quatro mil cruzeiros), às verbas abaixo nienciona.,h^s:

Cr$
064-03-8040	 64.000,00
066-03-8100	 204.000,00
066-04-8121	 26. 000,00
066-03-8130	 11.000,60
067-94-8101	 5.00o,00
068-03-8100	 45.000^
069-03-8100	 o. 000,00
069-04-8101	 5.000,00
071-03-8100	 40.000,00
071-04-8101	 10.o00,00
072-03-8100	 96.000,co
073-03-8100	 6.000,00
073-67-8104	 1.000,o0
075-03-8070	 270.000,00

Cr$

618. 100 (»

Cr$

8. 000,Ç(

Cr^^

252.000,0(

Cr$

900.460,6e

k
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m
075-07-8070
075-10-8070
075-13-8901
075-14-8901
076-41-8073
076-68-8094
076-77-8924
076-74-8994
077-03-8070
077-04-8071
077-72-8774
078-03-8090
078-08-8090
078-72-8774
079-03-8110
079-03-8130
079-08-8110
079-12-8110
079-04-8111
079-12-8111
079-69-8994
080-03-8070
081-03-8070
082-04-8071
083-70-8134
084-04-8570
086-03-8690
086-04-8690
086-07-8690
086-69-8994
087-03-8370

50.000,6()
4.500.000,00
2. 100. 000,.'0

140.000,00
43. 000,60

1. 220. 000,00
300. 000,00
144. 000,h0
550.000,00
45. 000,00

2.000.000,00
30. 000,60
8.000,(-0

4. 000. 000,6 0
513.000,00
240. 000,06
140.000,00

7. 000. 000,^^0
50.000,00

700 . 000,(,,0
100.000,w)
140. 000,o6

6. 000,w)
27. 000,00
2. 500,G0
1. 500,fi6

900.000,00
720.000,00
330. 000,0(
17.000,00
75. 000,00

26.944. 000,(>0

0 Secretario de Estado dos Negócios (Ias Finançzs assim o te-
Iiha entendido e faça executar.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de dezembro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
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DECRETO N. 2.996, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1948

.Abre crédito suplenierlar de Cr$ 2.137.000,00 ao Deparlarnen lo de

Conipras e Fiscalização

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade com

a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 3.1 , da lei n. 26, de

3 de novembro 
de 1947, resolve abrir um crédito suplementar de

^Cr$ 2.137.000,00 (dois milhões cento e trinta e sete mil cruzeiros),

:às verbas abaixo mencionqdas:
Cr$

029-55-802,'4	 150.000,00

029-03-8070	 300.000,00

029-07-8070	 25.000,00

029-10-8070	 120.000,00

029-82-8074	 500.000,00

029-20-8093	 150.000,00

029-54-8243	 150.000,00

029-54-8293	 400.000,00

029-21-8323	 250.000,00

029-24-8323	 30.000,00

029-18-8513	 52.000,00

029-41-8693	 10.000,00

Crs	2.137.000,00

0 Secretário (te Estade (tos Negócios (Ias Finanças assim o tenha
,entendido e faça executar.

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

.dezembro (te 1948.

Mil,TON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinlo

DECRETO N. 2.991, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1948

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho o
crédito especial de Cr$ 600.000,00

0 Governador do Estado de Minas Gerais, de conformidade com

,a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 2. o, da lei n. 329,
-de 24 de dezembro corrente, resolve abrir um crédito especial de

-Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), para atender às despesas
com a instalaç^o de unia escola Agro-Técnica, no município de Mu-
zambinho, cai virtude (te acôrdo celebrado entre os Governos da
União e do Estado.

Os Secretários (te Estado dos Negócios da Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho e (Ias Finanças, assim o tenham entendido

^e façam executar.
Dado no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de

dezembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo René Gionnetti
José de Magalhães Pinto

DECRETO N. 2.989, DE 28 DE DEZEM13P0 DE 1948

,Reconhece o sr. Antônio Cabral Beirão como vice-eônsul hO1'^-rúrio
1	de Portugal eu? Belo Horizonte

0 Governador do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o ofí-
cio de 2 do corrente mês, em que o sr. Ministro cias Belações Ex-
teriores comunicou haver sido concedido, em 20 de novembro dêste
ano, o "exequatur" do Govêrno Brasileiro à nomeação do sr. An-
tônio Cabral Beirão para o cargo de vice-côn,3u1 honorário (te
.Portugal em Belo Horizonte, resolve reconhecê-lo nesse caráter.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 28 de dezembro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo -	 o



	

053-82-8214
	

4 (;0. 000,00

	

059-57-8994
	

6. 060,00

4.557.360,00

Secietaria das Finanças

Cr$

	

069-04-8101
	

13.600,00

	

073-67-8104
	

1.500,00

	

073-69-8994
	

1.700,00

	

074-67-8104	 1.500,00

	

075-10-8070
	

600.000,00

	

075-13-8901
	

800. 000»

	

076-74-8994
	

60.000,00

1.478.300,00

090-74-8994
094-08-8540
095-08-8320
101-03-8310
101-62-8314

111-07-8070
11 2-74-8994
113-07-8330
114-07-8330

110-74-8994

Secretaria da Agricultura

Secretaria da Educação

Serretaria da Via<,ão

Cr$
75.000,00
40.000,00
12.000,00

120. 000,0(^
30.000,00

277.000,00

10. Ooll'0o
120.000,00
350. 000,%
250.000,00

730. 000,%

Cr$

10.000,0o

Cr$	7.124.660,00

Os SecreUirios de Estado dos Negócios do Interior, das Finanças,
da Agricultura, Indúsiria, Comércio e Trabalho, de Saúde e Assistên-
cia, de Educação e da Viação e Obras Públicas, assim o tenham en-
tendido e façani executar.

Dado tio Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, tos 31 de
dezembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinlo
Américo Renê Giannetti
Abgur Renault
José Rodrigues Seabra
José Baelo Wana
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DECRETO N. 2.992, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1948

-Àbre à Secretaria 
da Agricullura, Indústria, Comércio e Trabalho o,

crédito especial de Cr$ 400.000,00

0 (;overnador do Estado de Minas Gerais, (te conformidade com
a atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 2.', da lei n.9 330,_
de 24 de dezembro corrente, resolve abrir tini crédito especial de
Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), para atender às des-
pesas com a instalação de unia escola (te Iniciação Agrícola, no
município de Machado, em virtude do acôrdo celebrado entre os
Governos (ia ITni5o e (to Estado.

Os Secretários de Estw10 dos Negócios (ia Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho e das Finanças, a

ssim o tenham entendido e«
façam executar.

Dado tio lalácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte,, tos 29 de-
dezembro de 1948.

M11;roN, SoAms CANTI,os
Ainérico René Gionnetti
José de Magalhães Pinto

DECBETO	2.993, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1948

Abre crédito suplemenlar de Cr,^ 7.124.660,00 a diversos Repar-
lições (10 Estado

o (^,overnador do 1'-st,,;(Io de Minas Gerais, de conforinidade com
a atribuição que lhe foi conferida peio artigo 3.". da lei ti, 26. de-
5 de novembro (te 1947, iesolve ab rir iiiii crédito supleinentar de-

Cr I, 7.124.660.00 (sete milhões cento e vinte c quatro infl, seiscen-
tos e sessenta cruzeiros), i verhas das di—r-s RePartições (to Es,
tado, como segue:

Secretariu de Saúde e Assislência

( - 
rs

	018-04-8411	 m). om),00

	024-57-8994	 0oop)

72. 000,00-

Secretaria do.Interior

C r "^

	

031-10-8090	 2. 000 .. 000,00

	

031-67-8094	 40. 000,00*
	031-82-8094	 300. 000M0
	031-74-8994	 401). 000,00'

	

033-08-8070	 a o . o o ',), o ()

	

036-Q8-8290	 1 o. (mo,0o

	

037-08-8270	 (;(), 000,00
	044-03-8240	 1. 200. 000,00
	044-04-8241	 3. 300,00
	045-67-8264	 3.000,00
	0.53-70-3214	 25.000,00-

á,
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de 18-5—18 - - Aprova contas relativos a (lespes«s
a regularizar da Prefeitura Municipal de São Se-
bastião (to Paraiso (Publicado a 19)
de 18-5-48— Aprova contas relativas a despesas

11 
regularizar da Prefeitura Mun ic ip

a
l d e, Sete La-

911.1 (Publicado a 19)
(te 18-5-48 — Aprova contas relativas a despesas
o regularizar (Ia Pn4eiturn Municipal (te Sete La-
goas (Publicado a 19)
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regularizar (Ia Prefeitura Municipal ol 
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Sete La-

goas (Publicado a 19)
de 18-5-18 - - Aprova contas relativas a despesas a
regularizar (Ia Prefeittira Municipal de Sete La-
goas (Publicado 11 19)
(te 24-5-48 --- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Betim
(11ublicado a 25)
(te 24~5-48 --- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar (ia Prefeitura Municipal de Cordisburgo
(Publicado a 25)
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r(-gularizar da Prefeitura Municipal de Frutal
^PuhI!ca(jo a 25)
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(te 24-5-18 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Pequi
(Publicado a 25)
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Fazenda Santa Rita, situada nos municípios de
Sete Lagoas ' e Motozinhos, para a instalação das
Estações Centrais de Experimentação Vegetal e Ani-
mal (Publicado a 27)
de 26-5-48 --- Localiza na Fazenda Escola de Flo-
restal uma Escola Média de Agricultura e con-
téni outras disposições (Publicado a 27)
de 28-5-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Alvinópolis
(Publicado a 29)
de 28-5-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Alvinópolis
(Publicado a 29)
de 28-5-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Ouro Fluo
(Publicado a 29)
de 28-5-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Santa Bár-
bara (Publicado a 29) .. .. .. .. .. — — — —
de 2-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Bom Suces-
so (Publicado a 3)	..	..	..	..	..	..	..	..	..
de 2-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de	Itabira
(Publicado a 3)
de 2-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de	Perdões

DECRETO N.^ 2.726,

DFCRETO N.9 2.727.

DECRETO N. Q 2.728,

DECRETO 'N.- 2.729,

DECRETO N.- 2.730,

DECRETO N.- _9.731

	

DECRETO	2.732,

	

DECRETO	2.733,

DECRETO N. I> 2.73-1,

	

DECRETO	2,735,

DFCRETO N.' > 2.736,

DE(,RETO N. I> 2.737,

	

DECRETO	2.738,

51 
IDECRETO N. o 2.739,

	

^;1 DECRETO	2.740,

DECRETO N.- 2.741,

- DECRETO N.- 2.742,

DECRETO N. o 2.743,

DECRETO N. o 2.744,

DECRETO N.- 2.745,

]DECRETO N. O 2.746,

DECRETO N.- 2.747,

--- 868 --- 869
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regularizar da 1 refeitura	U	11
(publicado a 3)
de 2-6-48 — Aprova contas relativas a despesas aDECRETO N. ,> 2.749,	
regularizar da Prefeitura Municipal d(^ Pirdõe%

( publicado a 3)

DECRETO N.- 2.750, de 2-(;--18 — 
Aprova contas relativas a despesas a

regularizar da Prefeitura Municipal de Sacramento

(Publicado a 3)

DECRETO N., 2.751, 
de 3-6-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Monte

Azul (Publicado a 4) .. .. .. ..

DECRETO N.- 2.752, de 
3-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a

regularizar da Prefeitura Municipal de Nova Limu

(Publicado a 4)

DECRETO N.o 2.753, (te 9-6-18 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Ainiorés

(Publicado a 10)

DECRETO N.- 2.754, ( te g_(;_18 - - Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal (te Alvinópolis

(Publicado a 10)

DECRETO N.o 2.755, de 9-6-48 — Aprova contas relativas a 
despesas a

regularizar (til Prejeitura Municipal (te Antônio

Dias (Publicado 11 10)	 -a

DECRETO N.- 2.756,	(te ^j-(;-48 -- Aprov a contas relal,ivas a despesas
regularizar da Prefeitura Muni ipal de Antônio

Dias (Publicado	a 1 0)	..	..	..	..	..	..	..	..

DECRETO N.- 2.757, <te 94-48 — Apro^a 
contas relativas a despesas a

regularizar da Prefeitura Municipal de Antônio

Dias (Publicado a 10)

DECRETO N.o 2.758, de 9-6-48 — Ap,r,wa contas relativas a despesas a
regularizar da P feitura Municipal de Banibui (Pu-

blicado a 10)

DECRETO N.O 2.759, <te 9-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Brumadinho

(Publicado a 10)

DECRETO N.- 2.760, de 9-6-48 --- Aprova contas relativas 
a despesas a

regularizar 
da Preleitura Municipal de Campos

Gerais (Publicado 11 10)

DECRETO N.o 2.761, de 
9-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a

regularizar da Prefeitura Municipal de CarandalP.blie	
10)

.
do a	

tivas a despesas a
DECRETO N.o 2.762, de 9-6-48 -- Ap cova contas reta

regularizar da PrIfeitura Municipal de Frutal (Pu-

blicado a 10)
DECRETO N.o 2.763, (te 9-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a

ul 
ari7ar da Prefeitura Municipal de Paraisópolis

r';^n
liĉ nd

( b	o a 10)
DECRETO N.o 2.764, (te 9-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a

re larizar da Prefeitura Municipal de Rio Espera(.̂ ,ûbIjrado 
a 10)

DECRETO N.- 2.765 de 9-6-18 -- 
Aprova contas relativas a despesas a

regularizar tia Prefeitura Municipal de Santa Cata-

rina (Publicado a 10)

DECRETO N.- 2.766
'
 de 9-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a

regularizar da prefeitura Municipal <te São Sebastião

do Paraiso (Publicado a 10)

DECRETO N.O 2.767, de 9-6-48 -- Aprova contas relativas a despesas 11
regularizar da Prefeitura Municipal de Sêrro (Pu-

blicado a 10)	 --s--

DECRETO N.- 2.768, de 9-6-48 — Aprova contas relativas a 
despesa a

regularizar (Ia Prefeitura Municipal de Tiros (Pu-

blicado a 10)
DECRETO N.- 2.769, de 9-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a

regulariza" (ta Prefeitura Municipal (te Tiros (Pu-

blicado a 10)

DECRETO N.- 2.770, de 
11-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a

regularizar da Prefeitura Municipal de Além Pa-

ralba (publicado a 12)

.DECRETO N.- 2.771, de 11-6-48 — A o contas relativas a despesas a
regularizar da Vreveultura Municipal de Além Pa-

ralba (Publicado a 12)
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DECRETO N.- 2.772, de 11-6-18 - - AproNa contas relaÈivas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Antônio
DIas (Publicado a 12)

DECRETO N.- 2.773, de 11-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar (ia Prefeitura Municipal de Dores de
Canipos (Publicado a 12)

DECRETO N. 11 2.771, (te 11-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar (ia Prefeitura Municipal de Ituiritalia
(Publicado a 12)

DECRETO N.- 2.775, (te 11-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Rio Espera
(Publicado a 12)

DECRETO N.- 2.776, (te 11-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar (Ia Prefeitura Municipal de Uberlândia
(Pliblicado li 12)

DECRETO NI .^ 2.777,	de 15-6-48 - - Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Formiga
(Publicado li 1 (;)	..	..	..	..

DECRETO N.- 2.778,	(te 15-6-48 -- Aprova contas r! ,lativas a despesas li
regullirizar (ia Prefeitura Municipal de Sabinépolis
(Publicado li 1(;)

DECRETO N.- 2.779,	de 28-6-48 ---- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura	Municipal de Aiuruoca
(Publicado a 29)

DECRETO N.o 2.780, (te 29-6-48 - Aprova contas relativas a despesas a
rV9,11arizar (til Prefeitura Municipal , de Bocaiuva
(Publicado a 29)

DECRETO N.- 2.781, de 28-6-48 - Aprova contas relativas despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Francisco
Sales (Publicado a 29)

DECRETO N. 11 2.782, (te 28-6-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
rvgularizar (Ia Prefeitura Municipal de Francisco
Sales (Publicado a 29)

;ECRETO N. ,, 2.783,	de 28-6-48 - - Aprova contas relativas li despesas a
r(-9ubirizar (Ia Prefeitura Municipal de Itabíra. . .

DECRETO N. ,> 2.781,	de 28-6-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar (Ia Prefeitura	Municipal	de Itabira.
(Publicado li 29)

DECRETO N.- 2.785. di, 28-6-18 --- Aprova contas relativas a despesas li
r( ,gularizar (ia Prefeitura Municipal de Itilintaio,
(Publicado li 29)

DECRETO N. ,, 2.786, (te 28-6-48 --- Aprova contos relativits a despesas li
regulitrizar (].i Prefeitura Municipal de Pirapora
(Publicado a 29)

DECRE.TO N. II 2.797,	de 28-6-18	Aprova contas relativas li despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Pirapora
(Publicado li 29)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

DECRETU N. — 2.788,	de	Ani,ovp cout—;	a
regularizar da Prefeitura Municipal (te Sã o Fran-

e 
is(-o (Publicado a 29)	.. ..	..	..	..	..	..	..	..

DECRETO N.^ > 2.7,8!^, te 1-7-18 - Aprova o plano (te uniforines para uso
,tos oficiais e praças da Polícia Militar (Ptibli-
cado a 2)

DECRETO N. 11 2.790,	de l~7-48	Aprova contas relativas li despesas a
regularizar (Ia Prefeitura MuDicipal de Conceição
(Ias Alugoas.	(1 , 111)Hcalo li 2)	..	..	..	..	..	..	..DECRETO 

N. ,, 2.7!H, (li , 1-7-48 Apro^a contas relativas li despesas a
regularizar (ia Prefeitura Municipal (te Conceição
(ias Alagoas (Publicado a 2)

DECRETO N.- 2.792,

	

	de 1-7-18 --- Aprova contas relativas a despesas a
regultirizar <til Prefeitura Municipal de Conceição
(ias Alagoas (11ublicado a 2) ..	..	..	..	..	..

DECREITo N. O 2.793, de 1-7-48 - Aprova contas relativas a despesas a
reguIarizar (Ia Prefeitura Municipal de Bocaiuva
(Publicado a 2)

DECRETO N. 11 2. 7! 11, (te '1-7-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar tia PrCI`Ci tilra Municipal de Dom Silvério
(Publicado H 4)

DEcRl,To N. ,1 2.795, de 3-7-48 - - Aprova Contas relatiVas a despesas, a
regularizar da 

> 
Prefeitura Municipal de Esmeraldas

(Publicado a 1)

	DECRETO N. ,, 2.7!)(;,	de :1-7- 18 - '
	

"""Ias 1.clat ' vz18 " despesas a
regularizar 

da 
Prefeitura Municipal de ltuiutaba

i, Publicado 11 4)

DEICRE,TO N. I, 2.797, de 3-7-18 - - Aprova eontas relativas 
i despesas a

regularizar (Ia prefeitilra Municipal de Ouro Fino
(II III)licado 11 1)

	Dl",CRETO X." 2.798,	li, 3-7-48	Aprovii contas V e l ativils a desPesas .1

;
l egularizar da Prefeitura Mililicipal de Pedro Leo-
>oldo (Publicado a 4)

	

DECB+,TO N. ,, 2.799,	(te 3-7-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Pedro Leo-
poido (Publicado a 4)

DECRETO N. , 2.800, (te 3-7-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de São Pedro
tios Ferros (Publicado a 4)

	

DECREITO N. ,, 2.801,	de 7-7-48 — Abre crédito suplementar de Cr$....
3.931.702,40, à vi,rba 076-77 (924), da Secretaria
(ias Finanças (Publicado a 8)

N. ,^ 2.81^2, de 7-7-t8 --- Abre à Secretaria 
de Saúde e Assis-

tência, o crédito especial de Cr$ 8.000.000,00 (Pu-
blicado 1 8)

N. ,1 2.80:^, de 9-7-18 -- Chama a exercício o prornotor de jus-
tica ' cili dispoilibilidade, (Ia coniarca de Barba-
e ena (Publicado a 10)

DECRETO N. 11 2.804, ( le 10-7-18 - - Aprova contas relativas a despesas a
i .cgolar^zar da Prefeitura Municipal de Ituititaba
(Publicado a 11)

	

N. I> 2.805,	de 10-7-18	Aprova contas relativas a despesas a
regularizar (

til Prefeitura Municipal de	Pirapora
iI I III)licado a 11)

DE'CBETo N. ,, 2.806, oir 10-7-18 Declara li caducidade da concessão à
Conipanhia Telefónica Aliança Mineira S-A, para
a explortiç 7ko dos serviços telefónicos do município
(i,- Ponte Nova (Publicado li 11)

	DECRETo N. ,- 2.807,	de 13-7-18 — Declara feriado estadual o dia 14 de
julho (te 1918 (Publicado a 14)

DECRETO N.^ 2.808, de 21-7-18 - Aprova contas relativas a despesas a
regularizar (ia Prefeitura Municipal de Bambul
(ll tti)li"i(lo a 22)

N. ,, 2.809, di- 21-7- 18 - - Aprova contas relativas a despesas a
r( ,gularizar (til Prefeitura Mimicipul de Divino (Pri-

11 
icad,^ li 22)1 -	

a contas r

	

N. 11 2.810.	d! 1 2 — 18	Ap v,	elutivas a despesas a
i egularizar (ia Prefeitura Mil 

11 
icipal de Teixeiras

li 22^

	

DFCRETO N. 11 2.811,	
( 
le 22-7-t8	Aprova contas relativas a despesas a

i ^ ,,nhtrizar da Prefeitura Municipal de Belo Vale
(Ptiblica^]o a 23)

DECRETO N. — 2.812, 111 . 22-7- 8 Aprova contas i ,clati%its a despesas a
regularizar da Prefeituru Municipal de Belo Vale
(f l ublirado a 231

	

DECRETO N. ,, 2.813,	de 22-7-48	Aprova contas relativas a despesas a
regukIrizar k] Prefeitura	Municipal de	Itabira
(I > Ii lllica(lo zi 23

DECHETO N. ,, 2.811, (1( , 22-7-18 Aprova contas relativas a despesas a
regnlarizar da Prefeilura Munícipal (te ltuiutaba
(Publicado a 23^

DECREITO N. , 2.815, de 2-8-18 -- Aprova contas relativaN a despesas 11
r( ,gularizar da Prefeitura Municipal (te Paraisópolis

1 
Publicado a 3 1 . litivitinente li 21) .. .. . . .. ..

MECHETO N.- 2.81(;, de 2-8-18 Aprovii contas relativas a despesas li
regularizar ([li 1 1 1 . 1 . feitilra Municipal de Belo Vali,
P ublicado li 3)

	

DECBE'TO N. 11 2.817,	de 2-8-18	Aprovo ( , ontas relativas a despesas a
regularizar da 11 n4elilira Nlunicipul de ltufnirinl

DECRI.',To N. 11 2.818, de 2-8-18 - Apro%a contas relativas a despesas 
li

regulzirizar (Ia Prefeitura Municipal (te ltumirim
il^iil,licado H 3)

	DECREITO N. 11 2.819,	de 3-8-48	Cria o Serviço de Subsistència
Pessoal (Ia Polleia Militur (Publi.cado a 4)
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de 3-8-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Abre Campo

(Publicado a 4)
de 3-8-49 --- Aprova contas relativas a despesas a

regularizar da Prefeitura Municipal de Campo Belo

(Publicado a 4)
de 3-8-48 — 

Ap 
cova contas relativas a despesas a

regu 
1 

arizar (Ia Prefeitura Municipal de Guaranésia
(Publicado a 4)
(te 3-8-48 -- Aprova contas relativas a despesas. a

regularizar da Prefeitura Municipal de Manhumirini

(Publicado a 4)
de 3-8-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar (ta Prefeitura Municipal (te Nova Rezende

(Publicado ti 4)
de 3-8-48 — Aprova contas relativas a despesas ti
regi, larizar da Prefeitura Municipal de Nova Rezende

(Pilt)licado a 4)
de 3-8-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Nova Rezende
(Ptil)lieado a 4)
de 3-8-48 -- Aprova contas relat

i
va s a despesas -1

regularizar da Prefeitura Municipal (te Nova Rezende

(Publicado a 4)
de 3-8-48 -- Aprova contas relativas a despes" a
regularizar (ia Prefeitura Municipal 

de 
Parreiras

(Publicado a 4)
de 4-8-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal (te Camanducaia

(Ptil)licado a 5)
de 4-8-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regUlurizar (ia prefeitura Municipal (te Cardisburgo

(Publicado a 5)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
de 4-8-18 Aprova contas relativas a dCs1-sas^"
regularizar tia Prefeitura Municipal de Guanhães

(Publicado a 5)
de 4-8-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Manhumirim
(Publicado a 5)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
de 4-8-48 — Aprova contas relativas a despesas . a
regularizar da Prefeitura Municipal de Manhiunirim
(Publicado a 5)
de 4-8-48 -- Aprova contas relativas a despesas . a

regularizar da Prefeitura Municipal de Manhurairini

(Publicado a 5 e novamente a 25) .. .. .. .. ..

de 10-8-48 -- Revoga o Decreto ti.- 2.772, de 11 de

junho de 1948 (Publicado a 11)
de 21-8-48 -- Abre crédito suplementares à verbas
da Secretarias do Interior e de Educação (Publi-

cado a 22)
de 2 

1 
-8-48 Aprova contas referentes ao segundo

semestre de 1947, da Rêdc Mineira de Viação (Pti-

blicado a 22)
de 21-8-48 -- Reconhece 0 Senhor Jack Gordon Gro-
ver como Vice-Consill honorário da Grã Bretanha
em Nova Linja (Publicado a 22)
de 23-8-48 - - Reconhece o Senhor Augusto de Tole-
do Júnior como Cônstil honorário da Guatemala
no Estado de Minas Gerais (Publicado a 24) .. ..

de 23-8-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal 

de Almorés

(Publicado ti 24)

de 23-8-48 --- Aprova contas relativas a despesas_ii
regularizar da Prefeitura Municipal de Monte Sitio

(Publicado R 24) .. .. .. .. .. ..
de 23-8-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Santa Luzia
(Publicado a 24)
de 24-8-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Diwinantinft
(Publicado a 25)
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DECRETO N.- 2.844, de 24-8-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Senador
Firinino (Publicado a 25) .. .. .. .. .. .. .. ..	^4^&	DECRETO N.o 2.845, de 30-8-48 — Aprova contas relativas a despesas a	—
regularizar da Prefeitura Municipal (te Senador
Firmino (Publicado a 31) .. .. .. .. .. .. ..	747DECRETO N.- 2.846, de 30-8-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Senador
Firinino (Publicado a 31)	 747DECRETO N.o 2.847, de 1-9-48 — Fixa critério provisório para prom

	

1	

o-ções na Rêde Mineira de Viação Pub icado a 2) ..	747

	

DECRETO N.- 2.848, de 3-9-48 — Declara de festa cívica o dia 8-9-48	

Y

(, ai que se comemora o centenário do nascimento
(to Presidente Francisco Silviano de Almeida Bran-
dão (Publicado a 4)

DECRETO N.- 2.819,

	

. '

	
749^U

(te 3-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Coromandet
(Publicado a 4)	 7M),DECRETO N.o 2.850, de 6-9-48 — Ahre crédito suplementar de Cr$....
252.500,00 à verba 029-53 (8212), do Departamento
de Compras e Fiscalização (Publicado a 7) .. ..	750k

DECRETO N., 2.851, de 6-9-48 — Abre crédito suplementar de Cr$..
538.800,00, à verba 092-24 (8523), da Secretaria da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho (Pu-
blicado a 7)	 751DECRETO N. I 2.8;,2, de 6-9-48 — Abre crédito especial de Cr$ 10.017,00
à Secretaria de Saúde e AssistOincia (Publicado a 7)	751DECRETO N.- 2.853, de 6-9-48 — Abre crédito suplementar de Cr$ ......
160.000,00, à verba 029-20 (8213), do Departamento
(te Compras e Fiscalização (Publicado a 7) .. ..	751DECRETO N.I 2.854, de 6-9-48 — Declara de titilidade pública, para
o fim de desapropriação, terrenos e benfeitorias
iièles existentes, situados na cidade de Araguari,
município do inesino nome, neste Estado (Publi-cado a 7)	 75k

DECRETO N.- 2.855, de 10-9-48	Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Alto Rio
Doce (Publicado a 11)	 755DECRETO N. 11 2.856, (te 10-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal ti(, Alto Rio
Doe(' (Publicado a 11)	 753DECRETO N.,, 2.857, de 10-9-48 — Aprova conta% relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Alto Rio
Doce (Publicado a 11)	 75:tDECRETO N. ,> 2.8.*,8,	de 10-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Delfinópolis
(Publicado a 11)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	753^

DECRETO N., 2.859,	(te 10-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Jequeri
(Publicado, a 11)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	754

DECRETO N.- 2.860, de 15-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Abre Campo
(Publicado a 16)	 754

DECRETO N. O 2.861, (te 15-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Bom Despa-
cho (Publicado a 16) .. .. .. .. .. .. .. .. ..	754

DECRETO N.- 2.862, <te 15-9-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipai de Bueno Bran-
(Ião (Publicado a 16) .. .. .. .. .. .. .. ..	175.>

DECRETO N.- 2.863, de 15-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal (te Caratinga
(Publicado a 16)	 755

DECRETO N.- 2.864, <te 15-9-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Ibiá (Pu-
blicado a 16)	 755

DECRETO N.o 2.865, de 15-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Paracatu
(Publicado a 16)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	756

DECRETO N.- 2.866, <te 16-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Curvelo
(Publicado a 17)	 755
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DECRETO N.- 2.890, 
de 2-10-48 - - Aprova contas relativas a despesas
a regularizar tia Prefeitura Municipal de Três Pon-
tas (Publicado a 3)

DECRETO N.- 2.891,	de 5-10-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar (Ia Prefeitura Municipal de Alfenas (Pti-
blicado R 6)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

DECRETO N .. 2.892,	le 5-10-48 -- Aprova, contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitur, Municipal (te Alfenas (Pti-

DECRETO N.( ,	de 5-10-48	Aprova contas relativas a despesas
a regularizar (Ia Prefeitura Municipal (te Alfenas
(Publicado a 6)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

DECRETO N., 2,894, (te 5-10-48 -- Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal (te Divinô-
polis (Publi"irlo a 6)

DECRETO N. ,, 2.895,	de 5-10-19	Aprova contas relativas a despesas
-1	 Municipal de Monte. regularizar da Prefeitura
Carinclo (Publicado a fi)

DECRE,rO N. 11 2.8^)(;, de 5-10-48 --- Aprova contas relativas ti despesas
,r regularizar da Prefeitura Municipal (te Paracatú
(11ublicado -,r 6)

DECRETO N. ,1 2.897,	(te 5-10-48 --- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal (te Sabará (Pti-
blicado a 6)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

DECRETO N., 2.898,	(te 6-10-48 -- Aprova contas relativas 
a 

despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Ainiorés
(Publicado a 7)	..	

..	..	..	..	..	..	..
	..	..	..

DECRETO N.- 2.899, (te 6-10-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar (ia Prefeitura Municipal (te Monte Car-
incio (Publicado a 7)

DECRETO N. 11 2.900, de 7-10-48 -- Aprova contas relativas a despesas a

regularizar (Ia Prefeitura Municipal de Alfenas (Pu-
blicado a 8)

DECRETO N., 2.901, de 7-10-48 — Aprovit contas relativas a despesas a
regularizar (ia Prefeitura Municipal de Caratinga
(Publicado a 8)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

DECRETO N.(I 2.902, (te 7-10-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar (ia Prefeitura Municipal <te Catadupas
(Publicado a 8)

DECRETO N. ,> 2.903, de 7-10-48 --- Aprova contas relativas ri despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Catadupas
(Publicado a 8)

DECRETO N. 1^ 2.904, (ic 8-10-48 -- Marca o dia 15-11-48 para a instalação
(Ias comarca% a que se 

refere 
o artigo 25 (to Ato

(ias Disposições Constitucionais Transitórias (to Es-
lado (Puldicado a 9)

DECRETO N. , 2.905,	(te 8-10-48 — Localiza rio inunicipio (te Corinto ama
(Ias Escolas Elenientares 

de Agricultura (Publicado

a 9)DECRETO N.- 2.906,	de 11-10-18	Aprova contas relativas a despesas
a regularizar ta Prefeitura Municipal de Pará (te
Minas (1 1ublicado a 12)

DECRETO N,1 2.907, de 12-10-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar (Ia Prefeitura Municipal 

de 
Alfenas

1 
Publicado a 13)

DEC13ETO N.- 2.908, ri(! 12-10-18 - - Aprova contas relaticas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Barbacena
(Publicado a 13)

DECRETO N.- 2.909, (te 15-10-48 -- outorga mandato -to Curso Normal
Regional "Coração (te Jesus", de Très Pontas, para
ministrar o ensino normal de 2.- ciclo (Publicado
a 16)

DECRETO N. o 2.910, <te 17-10-48 Dá .r denominação de "Petiro Pri-

rito" ao grupo escolar de Perdigão município de
Santo -Antônio (to Monte (Publicado a 20) . - . .. ..

DECBETO N. 11 2.911,	(te 22 10-48 -- Declara de testa civica o (lia 21 (te,
outubro (Publicado a 23)

DECRETO N.- 2.912, (te 26-10-48 --- Aprova conta ,.; relativas rt despesas
a regularizar (Ia Prefeitura Municipai de Caxani-
bú (Puldicado a 27)

pÁGS.

DECRETO N. o 2.867, de 16-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Ibiá Pu-
blicado a 17)	 756

DECRETO N. o 2.868 de 16-9-48 — Aprova contas relativas a despe-
sas a regularizar (Ia Prefeitura Municipal de Pa-
racatu (Publicado a 17)	 757

DECRETO N.- 2.869, de 17-9-48 -- Autoriza a emissão da 2.- Série das
Apólices do Empréstimo de Recuperação Econômi-
ca a que se refere a lei 29, <te 10 de dezembro de
1947, na importàricia de Cr$ 300.000.000,00 (Pu-

blicado a 18 e novamente a 21	 757
DECRETO N.o 2.870, de 20-9-48 — Aprova contas relativas a despe-

sas a regularizar da Prefeitura Municipal de Coro-
mandel (Publicado a 21) .. .. .. .. .. .. .. ..	758

DECRETO N.o 2.871, de 21-9-48 -- Aprova o Regulamento do Serviço de
Combate à Broca do Café (Publicado a 23) . «	758

V DECRETO N. , 2.872, de 22-9-48 — Reconhece o Senhor Valério Valeriam
como Cônsul da Itália em Belo Horizonte (Publj~
cado a 23)	 760

DECRETO N.- 2.873, de 22-9-48	Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Parreiras
(Publicado a 23)	 760

DECRETO N.- 2.874, de 22-9-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Barbacena
(Publicado a 23) .. .. .. .. ..	..	.. .. .. .. ..	761

DECRETO N.o 2.875, (te 22-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal (te Barbacena
(11 ublicado a 23)	 761

DECRETO N.- 2.876, (te 23-9-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal ti(! Alfenas (Pu-
blicado a 24)	 761

DECRETO N. , 2.877; de 23-9-18 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Borda da
Mata (Publicado a 24) .. .. .. .. — — — — —

	
762

DECRETO N.- 2.878, de 23-9-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Montes Cla-
ros (Publicado a 24)	 762

DECRETO N..o 2.879, de 24-9-48 — Declara de utilidade pública a Uniao
Estadual <tos Estudantes de Minas Gerais (Publi-
,ado a 25)	 762

DECRETO N.o 2.880, de 27-9-48	Localiza nos municípios de Pirapora
e Governador Valadares duas Escolas Médias de
Agricultura e contém outras providèncias (Publi-
cado ri 28 e novamente a 1 de outubro de 1948 .. .	763

9J^ DECRETO N. 11 2.881, de 29-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Monte Car-
meto (Publicado a 30)	 764

—DECRETO N. <^ 2.882, de 29-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura -Municipal (te Nova Lima
(I`Ublicado a 30)	 764

DECRETO N. ,> 2.883, de 29-9-48 -- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de São Pedro
<]os Ferros. (Pciblicado a 30)	 764

DECRETO N.- 2.881, de 29-9-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de São Sebastião
do Paraíso (Publicado a 30)	 765

DECRETO N.- 2.885, de 2-10-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Baependi
(Publicado a 3)	 765

DECRETO N.- 2.886, de 2-10-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Divinópolis
(Publicado a 3)	 761

DECRETO N.- 2.887, de 2-10-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de João Pi-
cheiro (Publicado a 3)	 766

DECRETO N. ,, 2.888, de 2-10-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Leopoldi-
na (Publicado a 3)	 766

DECRETO N.- 2.88% (te 2-10-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Leopoldi-
na (Publicado a 3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	766
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DECRETO N.<, 2,913, de 27-10-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal (te Pitanguí
(Publicado a 28)

DECRETO N. ,, 2.914, de 27-10-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Santa Maria
(to Suassuí (Publicado a 28)

DECRETO N. ,^ 2.915, (te 27-10-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas
(Publicado a 28)

DECRETO N., 2.916, (te 30-10-48 -- Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Rio Novo
(Publicado a 31)

DECRETO N.-2. q16-A, de 3-11-48 — Declara de utilidade pública Para o
fim de desapropriação de terrenos e benfeitorias
iièies existentes, situados no município de Ponte
Nova, neste Estado (Publicado a 4)

DECRETO N.- 2.917, de 4-11-48 — Outorga mandatt-) ao Curso Normal
Regional "Nazareth", de Arassual, para ministrar o
ensino normal de 2.- ciclo (Publicado a 5)

DECRETO N. 11 2.918, de 4-1 
1 
-48 — Outorga mandato ao Colégio Batista

Mineiro, desta Capital, para ministrar o ensino
normal de 2. 11 ciclo (Publicado a 5) .. .. .. .. ..

DECRETO N., 2.919, de 5-11-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Caxam-
bú (Publicado a 6)

DECRETO N.- 2.920, de 5-11-48 — Aprova contos relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Caxam-
hú (Publicado a 6)

DECRETO N. o 2.921, <te 5-11-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Pomba.

(Publicado a 6)

DECRETO N.I 2.922, de 5-11-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Mimicipal de Sabará.

(Publicado a 6)

DECRETO N. ,, 2.923, de 5-11-48 --- Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Santa Bár-

bara. (Publicado a 6)

DECRETO N. I- 2.924, de 8-11-48 — Transfere cargos, funcionários e par-

te de verbas do Departamento Estadual de Estatis-
tica. (Publicado a 9)

\j DECRETO N.-- 2.925, de 8-11-48 — Exclui áreas declaradas de utilidade
pública pelo decreto 11.- 2.611, de 3 de março do

corrente ano. (Publicado a 9)

DECRETO N.I> 2.926, de 10-11-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Guanhães.

(Publicado a 11)

DECRETO N. ,, 2.927, de 10-11-48 — Aprova contas relativas a despesas a

regularizar da Prefeitura Municipal de UberlAndia.

(Publicado a 11)

DECRETO N.o 2.928^ de 11-11-48 — outorga mandato ao Curso Normal
Regional "Nossa Senhora Aparecida", de Brazópo-

lis, para ministrar o ensino normal de 2. 1 cicio.

(Publicado a 12)

DECRETO N. ,, 2.929, de 11-11-48 — outorga mandato ao Curso Normal
Regional "linaculada Conceição", de Itapecerica,

para ministrar o ensino normal de 2.- ciclo. (Pn-

blicado a 12)

DECRETO N. , 2.93(), de 13-11-48 — Aprova o Regulamento das Escolas

Vocacionais de Aprendizagem Industrial. (Publi

cado a 14)

de 13-11-48 -- Aprova o Regulaniento da% Escolas
Médias (te Agricultura. (Publicado a 14) .. .. .. ..
de 13-11-49 — Aprova o Regulamento (ias Escolas

Elementares de Agricultura. (Publicado a 14) ..
de 

16-11-48 — Abre crédito suplementar de Cr$
743.800,00 à verba 102-002-08-8000, da Assembléia
Legislativa. (Publicado a 17)

de 19-11-48 -- Aprova contas relativas a despesas

a regularizar da Prefeittira Municipal de Aluruoca.

(Publicado ti 20).

de 19-11-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeiflint Municipal de Bonfim.

- (Publicado a 20)

de 19-11-4X --- Aprova conta,% relativas a despesas

a regularizar da Prefeitura Municipal de Cássia.

(Publicado a 20)

de 19-11-48 — Aprova contas relativas a despesas

a regularizar da Prefeitura Municipal de Elói Meti-

des. (Publicado a 20)

de 19-11-48 — Aprova contas relativas a despesas

a regularizar da Prefeitura Municipal de Itajubá.
(Publicado a 20)

de 19-11-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal <te Tombos.
(Publicado ti 20)

de 19-11-48 -- Aprovti contas rvIativas a despesas
ti regularizar (Ia Prefeitura Municipal de Vnrginlia.
(Publicado ti 20)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

de 19-11-48 --- Aprova contas relativas a despesas

ti regularizar (lu Prefeitilra Municipal de Barbacena.
(Ptiblicudo a 20)

ti(- 23-11-48 — Abre crédito especial de Cr$
100.000,00 à Secretaria de Saúde e Assistèiieia.
(Publicado a 24)
(li- 24-11-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Sacramen-

to. (Publicado ti 25)
de 24-11-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar tia Prefeitura Municipal de Pequí.
(Piffilicado a 25)

de 24-11-48 — Aprova contas relativas a despesas

R regularizar da Prefeitura Municipal de Itajubá.

(Publicado a 25)

de 24-11-48 — Aprova contas relativas a despesas

a regularizar (Ia Prefeitura Municipal de Novo Cru-

zeiro. (Publicado a 2,5)

de 2(;_ 11-48 -- Aprova contas relativas ti despesas

a regularizar da Prefeitura Municipal de Caratinga.
(Publicado a 27) ..	..	..	..	..	..	.. ..	..	..	..
(te 26-11-48 — Aprova contas relativas ti despesas

a regularizar da Prefeitura Municipal de Grão Mo-

gol. (Publicado a 27)
de 26-11-48 — Aprova contas relativas a despesas

a regularizar da Prefeitura Municipal de Mutuni.
(Publicado a 27)
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DECRETO N. 11 2.950,	de 26-11-48 -- Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Mutuni.
(Publicado a 27)
	

sis
DECRETO N. I - 2.9.51,

	

	de 26-11-48 -- Aprova contas relativas a despesas
. regularizar (ta Prefeitura Municipal de Nova Li-a
ma. (Publicado a 27)
	

818

DECRETO N. 11 29 . 9;,2, (te 
2 
7-11-48 — Declara de utilidade pública para

fim de desapropriação terrenos situados nos muni-
cipios de Ferros, Guanhães e Mesquita, necessários
à construção (ia Central Hidroelétrica. (to Solto
Grande. (Publicado a 28) .. .. .. .. .. .. .. ..	819 «

I/DECRETO N. I - 2.953, (te 1-12-48 -- Renova declaração de utilidade pú-
823blica. (Publicado a 2)

4ECRETO N*11 2.954, (te 2-12-48 -- Declara (te utilidade pública, para
fins de desapropriação ou aquisição, a ponte, "Quin-
ca Mariano", no município de Araguarí. (Publica-

824<to a 3)
DFCRETO	2.955, de 2-12-48	Aprova contas relativas a despesas a

regularizar da Prefeitura Municipal de Pirapora.
(Publicado a :I)
	

825
—DECRETO N. ,, 2.956, (te 2-12-48 — Aprova contas relativas a despesas

a regularizar da Prefeitura Municipal de Tupaci-
guarfi. (Publicado a 3) .. .. .. .. .. .. .. ..	825

DECRETO N." 2.957, (te 3-12-48 — Dá nova redação ao artigo 74 do Re-
guInn)ento de Coletorias do Estado. (Publicado a 4)

	
826,

DEC11r.,To N.-

	

	de 6-12-18 — Declara extintos os cargos de Procu-
rador Fiscal e Assistente Jurídico do Departamento

826->	 Estadual dr Estatística. (Publicado a 7)
'/DECRETO X. 1^ 2A)59, de 7-12-18 Abre crédito suplementar de Cr$

506.520,00 a verbns <te diversas Repartições (to
826-Estado. (11ublicado a 8)

DECRETO N., 2.960, de 7-12-18 -- Autoriza o funcionamento de cursos
na Escola Normal Oficial "Nossa Senhora das Lá-
grinias% de Uberlândia. (Publicw1.o a 8) .. .. ..	828

DECRETO N. 11 2.961,

	

	(Iv 9-12-48 - - Aprova contas relativas a despesas
a, regularizar (Ia Prefeitura Municipal de Bom Des-
pacho. (Publicado a 10)
	

828'

DECIfi-TO N. 11 2.962,

	

	de 9-12-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Campo
Belo. (Publicado a 10)
	

828

DECRETO N.- 2.963, (te 9-12-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Muzam-
binho. (Publicado a 10)
	

829,

DECRETO N. ,, 2.9(;4, de 9-12-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Palma.
(Publicado a 10)	

.. .. .. ..

	829

DECRETO N.- 2.965, de 9-12-48 --- Aprova contas relativas a despesas
a regularizar (Ia Prefeitura Municipal de Passos.
(Publicado a 10)
	

829

DECRETO N.- 2.966, (te 13-12-48 — Aprova o Regulamento do Serviço
de Subsistência da Polícia Militar. (Publicado a 14)

	
830

DECRETO N.- 2.967, (te 14-12-48 -- Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Campo
Belo. (Publicado a 15)
	

837-

PÁGS .

DECRETO X.- 2.968,	<te 17-12-48	Aprova contas rulativas a despesas

a regularizar da Prefeitura Municipal de Mantena.

(Publicado a 18) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
	837

DECRETO N.- 2.969, de 21-12-48 — Declara a utilidade pública dos ter-

renos onde se acha edificado o grupo escolar "He-
lelia Pena". (11 ublicado a 22)
	

83j

DECRETO N.- 2.970, de 22-12-48 -- Abre a Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial (te Cr$ 1.000.000,00.

(Publicado a 23)
	

838

DECRETO N.- 2.971, de 22-12-48 — Abre crédito suplementar de Cr$

295.000,00 à verba 102-002-08-8000 da Assembléia

Legislativa do Estado. (Publicado a 23) .. .. ..	838

DECRETO N.o 2.972, de 22-12-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Buenó-

polis. (Publicado a 23)
	

839

DECRETO N. o 2.973, de 22-12-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar (Ia Prefeitura Municipal de Buenô-
polis. (Publicado u 23)
	

839

DECRETO N. , 2.974, de 22-12-48 — Aprova contos relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Conceição

do Mato Dentro. (l>iiblicado o 23) .. .. .. .. .. ..	839

DECRETO N.- 2.975, de 22-12-48 --- Aprova "ntas relativas a despesas a
regularizar da Prefvitura Municipal de Jacui. Wu-

blicado o 23)
	

840

DECRETO N.o 2.976, (te 22-12-48 — Aprova contas relativas a despesas a
regularizar da Prefeitura Municipal de Parreiras.

(Publicado a 23)
	

840

DECRETO N.- 2.977, (te 22-12-48 -- Aprova contas relativas a despesas
a regularizar (ia Prefeitura Municipal (te Pouso
Alegre. (Publicado a 23)
	

840

.DECRETO N.o 2.978, de 22-12-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da. Prefeitura Municipal de Tarumi-
rim. (Publicado a 23)
	

841

DECRETO N.- 2.97 9 1 (te 22-12-48 — Aprova conta% relativas ti despesas

a regularizar (ta Prefeitura Municipal de Tarumi-
rim. (Publicado a 23)
	

841

DECRETO N.- 2.980, de 22-12-48 — Aprova contas relativas a despesas
a regularizar da Prefeitura Municipal de Uberlân-

(lia. (Publicado a 23)
	

841

DECRETO N. o 2.981, de 23-12-48 — Abre crédito suplementar à diversas

verbas da Secretaria do Interior. (Publicado a 24)
	

842

DECRETO N.- 2.982, de 23-12-48 -- Abre crédito suplementar de Cr$

5.909.000,00 a diversas verbas da Secretaria de

Educação. (Publicado a 24)
	

843

DECRETO N. o 2.983, (te 24-12-48 — Abre crédito suplementar de Cr$
1.298.000,00 a diversas verbas da Secretaria da

Viação e Obras Públicas. (Publicado a 25) .. ..
	844

- DECRETO N., 2.984, de 24-12-48 -- Abre crédito suplementar de Cr$
24.900.000,00 a diversas verbas tio Secretaria da

Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho. (Pti-

blicado a 25)
	

844

-DECRETO N.- 2.985, de 27-12-48 — Aprova o Regulamento da Taxa de

Assistência Hospitalar. (Publicado a 28) .. .. ..	845



880

DECRETO N.- 2.986, de 27-12-18 — Abre crédito sUplementar (te Cr$ 

PÁGS.,

3.372.000,00 a di
v
ersas verbas da Secretaria de

Saúde e Assisténcia. (Publicado a 28) .. .. .. ..	853-DECRETO N.11 2.987, de 27-12-48 — Abre crédito suplementar de Cr$
20.106.248,40 a diversas repartições do Estado.
(Publicado a 28)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	

854DECRETO N.- 22 .988, de 28-12-48 -- Abre crédito sUplementar de Cr$
26.944.000,00 a diversas verbas da Secretaria das

DECRETO N.11	
Finanças. ( Plli) l ica(lo a 29)	 855,

	

2.989,	(te 28-12-48 - BCcOnilcee o senhor, Antônio Cabral
Beirâo corno vice-eônsui honorário ( te Portugal em

DECRETO N.- 2.990,	
Belo Horizon[e. ( PUblicado a 29) .. .. .. .. ..	856
dC 29-12-18 -- Abre riédito suplementar de Cr$
2.137.000,00 Ho Depurtamento dv Compras e Fisca-
liza ÇãO. ( Publicado xi 30)	

857DECRETO N.,^ 2. 991,	de 29-12-48 — Abre à Secretaria (ia Agricultura, In-
dústria, Comércio e Tral)HIli o (> crédito especial de
Cr$ 600.00(yu) .	a :30)

DECRETO N. ,, 2.992,	de 29-12-48 ^-- Abre à &-Cretaria da Agricultura,	
857

Indústria, Cornércio e Trabalho o crédito especial

DECRETO N.-	
de Cr$ 400.000,00. ( PUblicado a 30) .. .. .. ..	858'

	

2.993,	de 31-12-48 -- Abre crédito suplementar de Cr$
7.124.660,00 a diversas repartições (10 Estado. (Pn-

	

blicado a 1-1-49) .. .. .. ..	..	.. .. .. .. .. ..	
858

No-


