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PRESIDENTE DE HONRA E FUNDADOR

Dr Manoel Vitérbo de Carvalho e Silva

Aclamado na sessão realizada
em 18 de J u n h o de 1937

DIRETORIA

PRESIDENTE

Fernando Francisco de Oliveira

1° SECRETÁRIO

Dr. Alberico Bulcão Vianna

2° SECRETÁRIO

Álvaro Fernandes

Machado
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MEMBROS DÁ GUARDA PATRIMONIAL
EFETT-VOS
Antônio Ferreira Mendes
Fernando Francisco de Oliveira
A Ibérico B u/cão Vianna
A/varo Fernandes Machado
Sylvio dos Santos Cardoso
Henrique Gonça/vesBuímarães
Júlio Padi/ha de Lima

SUPLENTES
José da Costa Guimarães
Nestor Medeiros da Silva Leal
Aristides Carlos da Costa
Xavier Afonso Paris i
José Domingues de Oliveira
Ormindo da Rocha Santos
Oscar Ribeiro do Vai l e Azevedo

REGULAMENTO
DA

ArL.

1°. A "Guarda Patrimonial", creada pela portaria

n. 39, do 29 de abril de 1937, d'o Sr. Diretor da Imprensa
Nacional, é uma agremiação permanente, cuja finalidade ó
individualizar, reunir e coordenar os elementos necessários
à organização da história da Imprensa Nacional; instituir o
Museu do trabalhos que se recomendem, manufaturados no
Estabelecimento; comemorar as datas e cultuar a memória dos que mais ^o esforçaram pelo seu desenvolvimento.
ArL. 2". A "Guarda Patrimonial" será composta de yuatorzo funcionários que contem, no mínimo, quinze anos do

,

serviço, eleitos por sufrágio direto do pessoal, sendo sete
efetivos e sete suplentes.
Art. 3°. Os funcionários eleitos, em sua primeira reunião
elegerão entre si a respectiva diretoria, que será composta
de: presidente, l" secretário e 2" secretário.
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Ar L. 4". O mandalo da diretoria será de dois anos P o
da 'Guarda" de quatro, sondo cm ambos os casos p e r m i t i d a
a reeleição.
Parágrafo ú n i c o . O funcionário eleito para a "Guarda
Patrimonial" 6 devedor, ao pessoal do Estabelecimento, de
uma elevada distinção, motivo pelo qual não serão admitidas
renúncias.
Art. 5°. A eleição para a renovação da "Guarda Patrimonial" far-se-á nos primeiros dias do mês de maio. afim

3") convocar o suplente mais votado, nos impedimentos
dos .membros efetivos;
4") levar ao conhecimento da Diretoria do Estabelecimento as resoluções tias reuniões, si dependerem de providências da mesma;
5") solicitar e propor à Diretoria da Casa os elementos
pessoais e materiais necessários à plena eficiência da "Guarda
Patrimonial";

de que a posse se efetue no dia 13.
Art. 6°. Ficará a cargo da "Guarda Patrimonial" a or-

-ô") dar solução ou resolver os casos omissos que se apresentarem, submetendo-os, posteriormente, à "Guarda Patri-

ganização o conservação do Museu, que se denominará 'Museu D. João VI", bem como a biblioteca da Repartição.

monial";

Art. 7". A reunião da "Guarda Patrimonial" será semanal e as d-eeisões tomadas por maioria d'e votos.

7") observar e fiscalizar os serviço? e tudo quanto se
referir à "Guarda Patrimonial".
Ar),, 10. O 1° secretário é o substituto do presidente, e,
corno tal, deve auxiliá-lo no cumprimento do Regulamento.

DA DIRETORIA
Art. 8°. A diretoria, eleita na forma do a r t . 3°, prestará
o compromisso de executar fielmente o Regulamento, tendo
sempre em vista a alta finalidade da "Guarda Patrimonial".
Art. U". O presidente da "Guarda Patrimonial", em qualquer circunstância, é o seu representante, e lhe compete:
l") convocar e presidir as reuniões com direito de voto;
2°) submeter a discussão e votação as propostas apresentadas.
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competindo-lhe ainda:
1°) redigir e assinar a convocação das reuniões, de ordem do presirfente;
2") organizar os protocolos e as fórmulas do m a t e r i a l de
expediente;
3") redigir e expedir a correspondência, depois de assinada pelo presidente;
4") lavrar as atas das reuniões, discriminando todas as
occorrências e o que ficar resolvid'o, fazendo .sua leitura na
reunião seguinte;
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5°) em casos urgentes, a lavratnra da ata e a sua leitura
serão feitas no próprio dia fia reunião;
6°) incumbir-se dos demais serviços de secretaria, bem
coíno dos distribuídos pelo presidente.
Art. 11. 02° secretário é o substiluto do ^° secretário
e seu a u x i l i a r em todas as funções respectivas

Ari. 16. Serão presidentes de honra da "Guarda Patrimonial" o Ministro da Justiça e Negócios Interiores e o Diretor da Imprensa Nacional.
O presente Regulamento, aprovado em sessão realizada em
8 de outubro de 1937, entra,
vigor

imediatamente em pleno

DISPOSIÇÕES GERAIS
ArL 12. Os membros da "Guarda Patrimonial", afim de
que possam comparecer 'às reuniões, serão dispensados do
serviço às 12 horas. (Portaria n. 39, de 1937, da Imprensa
Nacional).
Art. 13. O material necessário ao pleno funcionamento
da "Guarda Patrimonial" será fornecido pela Imprensa Nacional, mediante pedido do presidente ao Diretor do Estabelecimento.
Art. 14. O presidente da "Guarda Patrimonial", por propôs! a aprovada em reunião, convidará pessoas que, pelos
seus conhecimentos, possam trazer eficiente colaboração à
"Guarda Patrimonial".
Art. 15. O presidente, mediante aprovação da "Guarda
Patrimonial", proporá ao Diretor do Estabelecimento a designação de funcionários para se incumbirem dos serviços
acarretados com a organização do "Museu D. João VI" e com
o desenvolvimento da Biblioteca fio Estabelecimento •
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PORTARIA N. 39
DE 29 DE ABRIL DE

1937

INSTITUIÇÃO DA GUARDA PATRIMONIAL
DA IMPRENSA NACIONAL
Considerando que a Imprensa Naciunal, como componente,
que é, da estrutura administrativa do país, deve ler seu patrimônio histórico devidamente organizado;
Considerando que os bens desse patrimônio, quer os de
natureza técnica, quer os de aspecto burocrático, embora
constituindo um acervo bastante apreciável, carecem de uma
coordenação inteligente, que lhes evidfencío os valores;
Considerando que a tarefa de semelhante coordenação
deve ser cometida precisamente àquels que têm suas atividades e seus interesses definitivamente ligados aos destinos da Repartição;
Considerando que a fôrma prática de articular essas atividades será a criação de um i n s t i t u t o interno que tomo a
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si ü encargo de organizar o patrimônio histórico-administrativo da Casa;
Considerando, por fim, que o contingente pessoal da
formação desse instituto deve ser escolhido, por sufrágio,
entre todos os funcionários do Estabelecimento, enquanto que
os elementos materiais devem ser fornecidos pela Administração;

l

4) Os funcionários eleitos organizarão, entre si, a respectiva Diretoria, e, bem assim, a necessária regulamentação.
5) Para os trabalhos de organização será concedido à
Diretoria eleita meio dia de folga, por semana.
« ..v •-'. • .
VlTÉRBO DE

Diretor.

Resolvo:
1) .Fica criada, com a denominação ife "Guarda P a t r i m o nial da Imprensa Nacional", uma agremiação permanente,
composta de funcionários da Repartição, destinada a individualizar, reunir e coordenar os elementos necessários à
organização da história da mesma Imprensa, bem como a instituir um musèo dos trabalhos realizados na Casa, e a fôrma
de comemorar as datas e cultuar a memória dos que mais
se esforçaram pelo seu desenvolvimento.
2) A "Guarda Patrimonial" será composta de quatorze.
(14) funcionários de tempo de serviço nunca inferior a q u i n z e
(15) anos, eleitos por sufrágio direto de seus pares, devendo
ser sete (7) efetivos e sete (7) suplentes.
3) A eleição efetuar-se-á no dia 13 de Maio próximo
vindouro, às 14 horas, em trôs (3) secções, compostas de seis
(0) membros cada um, e que funcionarão na Biblioteca, na
Revisão do Livro e na Revisão do Jornal.
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