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oa:rreira, o funoc!onario ou estranho que. êm commissão ou 
interinamente, estiver' exercendo na mesmà repartição cargo 
de. ·11atutjiu perma11ente ou vago . Attreliáno L~it~ 

N. · 292 .. ~ ..... 
· · Arf.. . • • • p~ -~u~ooionario!! aposentados oompulsoria.men

te._' por haverem attingido o limite de idade, na vigencia óa. 
I.:ei o: .. i83, de i3 de janeiro de i936, terão incorporada, aos 
seü's "éncimentos de iilactivos, quantia equivalente ao abono. instituído pela mesma lei, desde que contem trinta ou 
mais annos de effootivo serviço publico. 

. ·· ,. Sala da·s Sessões, 24 ·de setembro de !936. - De11iocrito 
.Rocha.. - ·Humberto , de Attdraàe. - Fernanda Tavora. -... 
PUni'o ']'opipeu • ...:.... "X.a·vie·r de Oliveira . 

: ... . N. 297 

No "Quadro I,I" ~ Tribuna! de Contas ~ Tabellas. 

Onde se lê : . . . 
Delegados ·nas repartições do Districto Federal - Gra~ 

tificação mensal de 500$000, 

Assistentes - Gratificàção de 300$000 . 

Leia-se : 
:":: ·.:()elegados a 600$000. 
· ·.Assistentes a 400$000 . 

... · Sala dàs Sessões, i5 de setembro de i936. - Democrito 
#.acha. - Humb e-l'to de Andrade . - Fernandes Tavom. -
Pli?,?fo Pomveu . 

Nas tabelias do Ministerio da Fazenda, Quadro I, The
s9ur.o N~cional , onde se diz : "6 adjuntos do Procurador Geral 
da ,Fazenda Publica (ord.) K, 20 quotas mensaes", diga-se 
"& , adjuntos do Procurador Geral da Fazenda Publica (ord.) 
L,. .~o quotas mensaes". 
. . Sala das Sessões, 24 de setembro da i936. - Paulo Ma1·
tins. - Pedro Lago. - Thcnnpson Flores . - Ban·eto Pinto. 
"""".' · C. 1Jraga. - Fernandes Lima. - Macario de Alm•ddai, 
- · Fut'tado de Menezes. - Polycm·po Viotti. - Nicolatt Verc 
guéiro. - Jair Tovar. - Bias Fortes. - AT.de Sampáii>. -
José de Borba. - Renato Barbosa. - Octavio Mangabeil'a. 
- Macedo Bitlenoourt. - Antero Botelho. - Baptis ta Lu
sarda. - Lontra Costa . - PedJ"o Ve1•uo1·a . - Ferna·ndes 
Tavo1'a. - Ped.,•o Calmon. - Barros Cassal. - L wi:. Via-rtna . 
- H·yppolito do Rego . - Ca·rlos Reis . - Be1·tha Lutz . -
J .. . J •.. Seabra . . - Daniel · Ca·rvalho . - Asdntúal Soal'cs . -
José Augusto. - Alipio Costallat. - Alves Palma. - Café 
Filho. - Acurcio Torres; - Amando Fonteis. - Austrl' 
/diatt de Oliveira. - Prado Kelly. - Silvio Pell ir:o Leitã, , 
- Bodofl'edo Vianna. - Alberto Roselli . . - Clai·o 'Godoi. 
- Carnillo ill i; i·cio .. - Delphim Moreira. - Jose Cassio do 
Macedo Soai·es. - Souza Leão. - Mames Paiva . - Salles 
Filho. - Figueiredo Rod1·igues. - Jorge Guedes. - Gome8 
Ferraz, 

N. 355 

JUSTIÇA 

Incluir os juizes federa.és do Di-tt.ricto F'éd.,.ral na elas~ 
. "1"';· com 6 :000- mensaes, visto havt-r manifesto equivoco 
na ta.bélla rêSpe<itiva. 

·Sala das Sessões, 24 ct'e setemoro de 1936. - Edmundo 
Barreto Pinto. 

N. 360 

Ar.t. O concurso de provas para a p·rimeira investidurà 
: no~ pos-tos · dé carreira das ~partições adm1nistrafiYas será 
.. ruliiado ao mesmo tempo e em todos os Estadds onde exis
,tirem uma ou mais dependencias des:;as repartições. 

Arl. Fica está1:>elecido o limite · maximo de trinta. 
(30) annos de idade pa.ra. a, _inscrlpção ne>s concurso" de pro
vas, é 35 annos para a pri:rhéira notneacão de cargos iniciaes 
daS rep&rttQÕes administrativa.s. . 

Art. Não pré·wd~erá. o limi~ ettabeléeldo no artlg<> 
i'ntetioY' para' a ineótipção, quando o candidato jã exercer 
~t>~go publfoo, 'seja quar ·tôr a fo~a de pagametrto, desde 
que tenha alguma l~gacão ou dependencia com o cargo a ®e 
ee destinar o concurso . 

Art . . Prescreverão dentro de cinco aI\nos da data ua 
app.rovacão os concursos de que trata este der.reto. 

Art. -Os concurws de provas ou ti tulos, de que t.nü&. u 
numero 2, do a.rLigo i 70 da Co~titiuicão .Federal, serãc validos 
p~ra as. respeetivais nomtações, em qualquer parte do terriLo-
r10 nao10na.l. . 

Art. A :çnateria dos concursos de provas, considerados 
de primeira entrancia., não oornpreht-nderá nenhuma disci..:· 
plinà dos cursos su~el'ioras ou de espP.-Cializacão, e será des
envolvida em um progratl1ma incluido nas instrur.çúes que 
forem baixadas para esse servioo . · 

Paragrapho unico . Nenhuma alLeracão se f:l.rá ness.ti pro
giramma depois de aberta a inscripcão para o concurso • 

' . · A..>rt. 7.º A prova. de e51)ooializa.clo ou capacidade defi-
nitiva será feita depois do f'Unooionario eõm,pletar o pr imeiro 
a.nno de exeroicio. 

§ !.º Uma segunda nrova. 5€.rá aberta aos funi-oionarios 
inhabilitados na primeirã, oom um illtérvBl!o minimo de seis 
mezes, e antes d'e se com;Pletar o segundo anno de exercioio. 

§ 2.º O funooionario inhabilitado na segunda prova .será 
afastado do cargo · que estiver ex:eroendo . . 

Art. Fioa assegu.rado aos candidatos Sipprovados eni 
concurso para qualquer funcção admüust.."'a.tiva realizados do 
!931 a 31 de março de 1935, o dir-eitõ a nomoo.~ão dentro ·dos 
;5 (cinco) annos de que trata o artigo 4~ desta lei, sem qual
quer ·restriccã.o de idade . 

Art . Aos funcciona.rios inte.rinos, salvo os ca·sos de 
substituição, aos oontractadôs, diaristas, que na data desta 
lei confarem mais de do.is (2) ainnos de continuado exeroicio, 
sem nenhuma nota que os desabone, será assegtJrada a effe
etividade no cargo, exped.indo-sa o respectivo tiLulo. 

Parag.rapho unico. Esses funocionndos p~sarão a figu
r ar num quadro annexo ás Repar tições em que servirem, cor
:-endo as despesas pela verba do pes7oal variavel, ató a. or
ganização dos quadros respectivo.;;. 

Art. Revogam-se as dispo~i cões em contrario 

Sala d~s Sessões, em 23 de setemlbr o de 1936. - Café 
Filho 

N. SíH 

Onde convier : 

Art. . Fica elevada á o~tegoria de 2& elu8e a Dire-
ctoria Regional dos Correios e Telegraphos do Rio Grande do 
Norte " 

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 1936. - Calo 
Filho. 

N. 370 

JuSTIÇA FEDERAL 

Onde se diz "Juizos 8eccionaes - São Paulo ~ f Juiz 
P. 1 substituto O. 2 escriyã68 l; 

Díga-s'1 ~ 

2 Julzes - Q. 
2 Substitutos .- O, 
3 Escrivães - J. 
ô Ofiiciaes de Justka. - E. 

H11ppoiito do Reu() • 

N. 37:{ 

' ôndé se diz : ! . 409 - Juiz Eleitoral (grati-!icação à razftu 
de i00$ mensaes a cada um) diia-se: 

i. 409 - Juiz Eleitoral (gratificação á razão de 30•1$ 

mensae.s a· cada um) • 

Onde se diz: f. i09 - Escrivão Eleitoral (grátif'tcacão <'\ 
razão de 50$ mensaes a cada urh) dlia...se: 

t. 409 - Escrivão Eleitoral (rratificaoão á razão d ~: 
200~ mensaes a cada uin) • · 

H11pp.tJlito do Rego, 

,, 


