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DECRETO N. 24.500, de 29 de
Junho de 1934
Approva novo regulamento para a
Imprensa Nacional e abre o credito necessário á sua execução.
O Chefe do Governo Provisório
da Republica dos Estados Unidos do
Brasil, usando das attribuições que
lhe confere o art. 1° do decreto numero 19.398, de .11 de novembro
d,e 1930, decreta:
Art. 1.° Fica approvado, para a
Imprensa Nacional, o regulamento
que a este acompanha, assignado
pelo Ministro de Estado da Justiça
e Negócios Interiores.
Art. 2." F' aberto ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores o
credito especial de duzentos e dois

contos setecentos e dez; mil réis
(202:710$ÓOO), para attender á difícrenga dfi despesa pessoal, no corrente exercício, e resultante da execução da presente lei.
Art. 3.* Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de ji
1934, 113° da Independência e
da Republica.
GJÍTÜLIQ VARGAS.

Regulamento da Imprensa
Nacional
CAPITULO I
DOS FINS; DA ORGANIZAÇÃO DO
ESTABELECI M ENTO
• Art. 1.° A Imprensa Nacional é
um estabelecimento industrial do Estado, directamente subordinado ao
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e que tem por fim:
a) editar jornaes e outras publicações ofíiciaes do Governo Federal,
usufruindo o privilegio da impressão
e publicação das leis e decretos, e o
direito de prioridade na publicação
dos actos officiaes, de accôrdo com
a legislação ~:m vigor;
b) vender jornaes e outras publicações officiaes editadas pelo esta-
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beleciniento ou a eíle consignadas
para este fim;
c) fornecer ás repartições e estabelecimentos públicos íederaes os
trabalhos graphicos de expediente
ou especiaes, mediante empenho 'da
despesa correspondente ao cuslo
es trabalhos, •usufruindo n piin
viiegio de exclusividade para úuis
fornecimentos, de accórdo com a
legislação CIB vigor;
d) executar quaesquef trabalhos
de artes graphicas <]ue lhe sejam
com.mett.idos pelos órgãos ou. repartições do governo, ou por tçrceiíos,
mediante índenmízação;
c) colligir, coordenar, redigir, e divulgar informações officiaes sobre
os negócios públicos e outros conhecimentos úteis á actv
cie do Governo ou á elucidação da opinião
publica.

Art. 2." A Imprensa Nacional terá
a seguinte organização:
a) Direcção geral, exercida pelo
director geral, auxiliado pelo secretario do estabelecimento;
b) Secretaria, sob a direcção do
secretario, constituída pela Seoção de
Expediente e Archivo, pela Portaria
e Zeladoria;
c) Divisão de Producção, dirigida pelo respectivo chefe de divisão, comprehendendo as secções de
preparação e execução; esta ultima
abrangendo: a revisão; as officinas
de composição do livro; composição
do jornal; gravura; lithographia; roto-impressão; plani-impressão; rotoestereotypia; plani-estereotypia; pautação; encadernação e serviços accessorios; fundição; electricidade;
mechanica; carpintaria, comprehendido nesta ultima os serviços de

obras e reparos; e serviços de
ceamento e costura;
d) Divisão do Controle, dirigida
pelo respectivo chefe de divisão.
comprehendendo as secções de: pessoal; contabilidade e estatística;
material; os serviços de expedição;
publicações e vendas;
c) Kedacção, dirigida pelo redactor-chefe;
/) Thesoitraria, exercida pelo thesoureiro, auxiliado pelos fieis.
Paragrapho único. A Divisão de
Controle será admittida, na p«ro;.i
de seus representantes, desiV". ••'•-,-,
pelo director geral, em outros órgãos do estabelecimento, cora o fim
especial de orientar a elaboração ?;
colíectar elementos contaveis e estatísticos relativos aos trabalhos em
curso; e proceder, mensalmente, ou
sempre que o dircctor gerai julgar
necessário, ao balanço de caixa da

thesouraria, e, trimestralmente, aos
dos depósitos de material e de productos e á verificação das existências no archivo, confrontando a contagem realizada com os balanços contaveis e estatísticos.
Art. 3." O director geral da Imprensa Nacional é o superintendente
de todos os trabalhos e serviços do
estabelecimento e o representante
exclusivo deste, em suas relações
com os poderes públicos e com terceiros .
Paragrapho único. Compete especialmente ao director geral, além
das attribuições previstas neste artigo e das instrucções que receba do
ministro da Justiça:
o) fixar os preços de publicações
nos jornaes ou periódicos officiaes,
e os de venda dos productos do estabelecimento, inclusive daquelles
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jornaes e periódicos, p. suas rtsv. ; í;t;;i
turas;
b) autorizar, por escripío, >::<
cada caso, a realização das dtsp<r
sãs orçadas;
c) designar os funcciotia.nos qi.i<
devam dirigir, em cotnmissão, quand<
não houver eífectivos, as varias s«:
ções ou serviços, ressalvados o,
princípios de hierarquia íunceíonal
e distribuir o pessoal, segundo a:
conveniências dos trabalhos;
d) manter a ordem, disciplina i
moralidade no estabelecimento ;
e) promover, em concorrência, -publica ou administrativa,, a juizo <i<
ministro da Justiça, a venda <:;<; materáes que se tcríiaai tornado ínui;. ou desnecessários ao estabelecimento, observado o disposto iv
regulamento approvado pelo decrete
n." 21.330, de 27 de abril de 1932:
/) recolher diariamente ao Baucc
do Brasil a importância da renda
arrecadada no dia anterior, de ac-

côrdq com os arts. 12 e 13 do decreto n. 20.393, de 10 de setembro
de 1931, feita a deducção das quotas devidas ao Conselho Nacional
do Trabalho e á Caixa de Aposentadoria e Pensões da Imprensa Nacional ;
g) apresentar ao ministro, até 31
de maio de cada anno, uni relatório
completo do movimento da Imprensa
Nacional, concernente ao anno anterior, discriminando as acquisições
feitas, os trabalhos executados ou
em andamento, as alterações dos
quadros, em summa, as principaes
occorrencias verificadas no estabelecimento ;
h) estabelecer tarifas para os trabalhos executados nas officinas.
Art. 4." Ao secretario do estabelecimento compete, além das attribuições previstas neste regulamento
e no Regimento Interno, de que trata
o art. 61, e das ordens que receba
do director geral:
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ti) coordenar e preparar os papei
sujeitos a despacho ou assigriaíur
do director geral;
&)• superintender os trabalhos (l
Expediente e. Archivo e d,emais sei
viços meucionad
tigo 2";
ç) coll ;ir e coi '> ' enar os elemcii'
tos para,
aiinual do d i
rector g< ai e', pafa sua elaboração
cumprir s ínstrticçí>es deste.
Paragi t>ho único . A. Secção di
Expediei ; e Archiim, dirigida p<>
um ofíic .1, e que te rá como serviçi
Protocolo, a cargo d
icial, compete : redigir i
expediente vindo das diversas se
ções, depois d.as necessárias annot
ções; dar sabida ao expediente e:
terno, pelos canaes < .'ipetentc
O Archivo ficará
idiata de um official, a< qual
f';-:: classificar e catalogar te
os livros e documentos, cooi
ndo-os de forma a serem fs

cilmente consultados, quando necessário; passar as certidões referentes
a papeis findos, as quaes serão encerradas pelo chefe da secção; fornecer, mediante requisição escripta,
os livros e documentos que forem
requisitados ao Archivo.
Art. S." Ao Chefe da Divisão de
Producção, que deve ter conhecimento pratico e theorico de todas
as artes que se exercitarem na Imprensa Nacional, alem das attribuições especiaes constantes do Regimento Interno, de que trata o artigo 61, deste regulamento, e das
ordens que receba do director geral,
compete: dirigir, orientar, coordenar
e fiscalizar os trabalhos da Preparação e Execução, respondendo pelo
perfeito desempenho de todos os
serviços que lhe são subordinados.
§ 1." A Secção de Preparação, dirigida por um inspector technico,
cabe: organizar o archivo technico
de modelos; elaborar especificações,
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orçamentos e prescripções technicas
para a execução de quaesquer trabalhos de artes graphicas no estabelecimento, respondendo os faltosos
pelos erros, falhas, omissões e atrazos verificados nos serviços a seu
cargo.
§ 2." A Secção de Execução, dirigida por um inspector technico,
compete: superintender immediataniente, os trabalhos de revisão, artes
graphicas e annexos, nas oííicinas e
serviços, respondendo os faltosos pelos defeitos de qualidade ou excessos
sobre os preços de custo nos trabalhos elaborados no estabelecimento,
e paios atrazos tios serviços a cargo
da Secção; confeccionar as fichas
de mão de obra.
§ 3." Á Revisão, cujos trabalhos
serão dirigidos por dois revisoreschefes, um na industria do livro e
outro na industria do jornal, cabe:
rever as provas de composição icíías
para livros ou jornaes, ou outros
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quaesquer productos de artes graphicas, respondendo os faltosos pelos
erros de revisão, verificados nos
productos do estabelecimento, e pelos
atrazos nos serviços a seu cargo.
Art. 6.° Ao Chefe da Divisão de
Controle, alem das attribuições especiaes constantes do Regimento Interno, de que trata o art. 61 deste
regulamento, e das ordens que receba do director geral, compete:
dirigir, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos das Secções de:
Pessoal, Contabilidade e Estatística;
Material; e dos Serviços de Expedição e Publicações e Vendas; respondendo pela perfeita execução de
todos os serviços que lhe são subordinados .
§ 1." Á Secção de Pessoal, dirigida
por um official, cabe: elaborar as
fichas financeiras e de assentamentos; promover o expediente relativo
ás fichas e aos livros de freqüência;
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a confecção, periódica e opportuna,
das folhas de pagamento de vencimentos, salários, gratificações e consignações ; o processo e informação
que cjuaesquer memorando, oííieios
ou requerimentos relativos ao pessoal, respondendo os faltosos pelos
erros, fainas, omissões e atrazos verificados nos serviços a cargo da
secção.
§ 2." Á Secção de Contabilidade
e. Estatística, dirigida por um official, incumbe: a contabilidade1 do
estabelecimento sob sett tríplice aspecto; publica, comtíiercíal e ÍIKÍUStrial'; a estatística dos elementos e
productos da Imprensa Nacional;
o registro, processo e informação de
todos os documentos relativos á. receita, despesa e obrigações da repartição para com terceiros e viceversa, respondendo os faltosos petos
erros, falhas ou omissões e atrazos
verificados tios serviços a cargo d;>.

§ 3." Â Secção de Material, dirigida pelo almoxaníe, compete: a
requisição, exame e recebimento ou
devolução do material; a escripturação do movimento do matéria! e
execução dos balanços e estatísticas
pertinentes ao mesmo; previsão dos
niateriaes necessários aos vários serviços do estabelecimento, providenciando sobre a provisão dos "stocks"
a eiles destinados, a guarda e conservação, nos depósitos, do material
de consumo ou permanente, a ser
consumido ou utilizado; o processo
e informação de quaesquer documentos relativos a material, e respondendo os faltos
faltosos petos erros, falhas,
e at: azos verificados nos
a cai go da s ficção, sem
sabiliidade HUC
ou r esponsabil
alitioxarife. na íorma
o em vigor.
\o Serviço dft Publicações e
dirigido, em. commíssão, por
:ial, cabe, alétn das attribui-
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ções especiaes constantes do Regimento Interno a que se refere o artigo 61, deste regulamento: calcular
o custo de publicidade destinada aos
jornaes e periódicos officiaes; extrahir conhecimentos e guias, a serem pagos na Thesouraria; manter
rigorosamente em dia o registro de
entradas e sabidas das obras impressas e dos jornaes e periódicos
officiaes á venda.
§ 5.° Os Serviços de Expedição
do livro e do jornal, dirigidos, respectivamente, por um chefe e um
terceiro official, este em commissão,
se incumbirão, o primeiro: da remessa dos productos do estabelecimento; do acondicionamento, guarda
e conservação dos productos em
transito; da entrega, mediante guia
da Contabilidade e Estatística, dos
productos vendidos ou encommendados a credito; o segundo: da
distribuição e entrega dos jornaes,
respondendo os faltosos pelos erros,

í iilha s, omissões e atrazos verificados nesses serviços.
Art. 7." Ao redactor-eheíc, além
das attribuições especiaes constantes
do Regimento Interno, a que se refere o arí. 61, deste regulamento,
compete:
a) organizar o jornal oífictaí, de
accôrdo com o director geral., estabelecendo a ordem e precedência dos
originaes a publicar, resolvendo sobre a rejeição da matéria paga, t)ue,
no fundo e na forma, contrariar v
programma da folha official;
b) designar trabalhos aos auxiliares;
c) rubricar ou fazer rubricar' pelos
a.uxiliares todos os originaes que
tiverem de ser publicados nos jornaes ou periódicos of ficiaes;
d) requisitar do director, geral,
por eseripto, o material necessário
ao expediente e aos trabalhos da
Redacção;
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e) lavrar o attestado de freqüência do pessoal da Redacção, de conformidade com o livro de presença.
Art. 8.° Á Redacção, além das attribuições especiaes contidas no Regimento Interno, a que se refere o
art. 61, deste regulamento, incumbe : redigir artigos, notas ou noticias a publicar nos jornaes ou periódicos officiaes; proceder ao registro de decretos; organizar os
Oi'iginaes para os volumes das collecções de leis, decretos, actos, decisões e jurisprudência dos tribunaes;
respondendo os faltosos pelos erros,
omissões e atrazos verificados nos
serviços a cargo da Redacção.
Paragrapho único. Os serviços de
publicidade, não mencionados nos
arts. 42 a 45, serão organizados pelo
director geral com funccionarios especializados da própria repartição e
empregados contractados, nos termos do art. 13, §§ 5" e 6°.
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Art. 9.° A Thesouraria, dirigida
pelo thesoureiro, auxiliado pelos
fieis, além das attribuições especiaes
contidas no Regimento Interno, de
que trata o art. 61, deste Regulamento, compete: cobrar, receber ^
arrecadar os créditos do estabelecimento na sede deste, ou fora delle,
mediante autorização especial do
•.Lirector geral; guardar bens e valores pertencentes á. repartição ou ;\
cila caucionados, assim como os
productos destinados á venda; pagar despesas de qualquer natureza
autorizadas pelo direclor geral, respondendo os .faltoso» pelos erros,
omissões e atrazos verificados no
serviço da thesou.rana, sem embargo
da responsabilidade que cabe ao theioureíro. na forma da legislação era
vigor.
"agrapho único. Af'51'* de farsn- • o controle contavel (; estatístico do movimento da tiiesouraria
o thesoureiro observará as íorma-
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lidades adoptadas pela Divisão de
Controle, mediante approvação do
director geral.
Art. 10. Á Portaria, dirigida
pelo porteiro, além das attribuições
especiaes constantes do Regimento
Interno a que se refere o art. 61
deste Regulamento, cabe: receber
a correspondência, mediante recibo,
e distribuil-a; expedir ou fazer expedir, depois de registrado, em resumo, em livro apropriado e numerado, por ordem chronologica,
cada um dos actos, a correspondência official, por meio de protocollos
em que se possa verificar não só
a expedição, mas também o recebimento; fazer a policia interna do
estabelecimento; encaminhar a quem
de direito as pessoas que tenham
negócios pendentes de solução; respondendo os faltosos pelos erros,
omissões e atrazos verificados nos
serviços a cargo da Portaria, inclusive os da Garage.

Art. 11. Á Zeladoria, dirigida
pelo zelador, além das aítribuições
..•apeciaes contidas no Regimento Interno, de que trata o art. 61, deste
Regulamento, cabe: promover a
•-•xccução de pequenas reparações
nos moveis; manter a hygiene e a
segurança em todas as dependências
do estabelecimento; fazer carga, a
descarga e o transporte interno de
materiaes e prediletos, respondendo
os faltosos pelos erros, omissões e
atrazos verificados nos serviços a
cargo da Zeladoria.
CAPITULO II

Art. 12. A Imprensa 'Nacional
tara o pessoal permanente constante
cio quadro annexo, o pessoa! sup-
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plente, e o pessoal contractado, admittido pelo director geral, de accôrdo com as necessidades dos serviços, observado o disposto no artigo 13, § 5°.
§ 1.° O pessoal permanente, de
accôrclo com a natureza das respectivas attribuições, se subdivide nos
grupos abaixo, cada grupo comprehendendo as cathegorias enumeradas :
Pessoal director •—• Director geral, secretario; Pessoal superior —
Chefes de Divisão, redactor-chefe;
Pessoal technico dirigente — Redactor, inspectores, ajudantes de inspectores, revisores-chefes, mestres, contra-mestres e chefes de turmas;
Pessoal administrativo — Officiaes,
auxiliares, com exercício nas varias dependências, porteiro, zelador,
contínuos; Pessoal exactor — Thesoureiro e fieis, almoxarife e ajudante de almoscarife; Pessoal technico — Redactores auxiliares, revisores, conferentes, compositores, pa-

amadores, gravadores, esíereotypistas, inipressores, lithographos, pauta.Vres, encadernadores, íundidores;
Pessoal technico de trabalhos annexos — Mechanicos, electricistas,
carpinteiros, pedreiros, encanador, e
motoristas; Pessoal technico auxiliar
— Auxiliares de offícina e aprendizes; Pessoal de serviços diversos —
Serventes.
§ 2.° Aos supplentes adinitíidos
até 31 de dezembro de 1933, fica assegurado o direito de ingresso na
ciasse dos empregados effectivos da
respectiva especialidade, á medida
íjue occorrerem vagas e por ordem
absoluta de antigüidade, observado
o disposto no art, 70 e no Regimento Interno de que trata o artigo 61 deste Regulamento.
§ 3." Não haverá supplentes na
industria do Livro.
Art, 13. Os cargos de pessoal
permanente mencionado no § l" do
artigo anterior, serão providos nos
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termos das leis era vigor; sendo os
de director geral, secretario, thesoureiro e almoxarife, por cidadãos
de livre escolha e nomeação do
Presidente da Republica e dos fieis
e ajudantes de alraoxarife, mediante
proposta, respectivamente, do thesoureiro e do almoxarife, encaminhada pelo director geral á approvação do ministro da Justiça e Negócios Interiores. Os cargos de
director geral e secretario poderão
ser exercidos em commissão.
§ 1." Serão providos por nomeação, mediante proposta do director
geral, de accôrdo com os resultados
de concursos regulados no Regimento Interno, de que trata o artigo 61, deste regulamento, os cargos de: auxiliar de 3a classe, redactor-auxiliar, motorista, serventes;
observado o disposto nos §§ 5" e 6°
deste artigo e no Regimento Interno.

§ 2." Os lugares de conferente da
revisão serão prehenchiclos, á medida, que as vagas occorrerem, pelos
stipplent.es respectivos, observado o
disposto, no § 3", letra c, deste
artigo.
S 3."' Serão providos por promoção,, nos termos das leis em vigor:
a) sótnente por merecimento, e
mediante a realização previa de pro.;.L; de habilitação, quando julgadas
necessárias pelo director geral, e
reguladas .no Regimento Interno, os
'•f.rgos de: chefes de Divisa;'
pectores, ajudantes de inspeetouis,
chefes de serviços, mestres, contramestres, du:Ees de turma, porteiro e
zelador;
fo) sórucHtt: por aniiyuidadt''. os
lugares de auxiliares de ofíictte,
com exercício nas varias
dencias;
r) altfníütírunínte, uma vaga por
antigüidade e outra por mereci-
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mento: todos os demais cargos do
pessoal permanente.
§ 4." Serão providos por nomeação, mediante proposta do director
geral, approvada pelo ministro: todos os cargos de classe única, do
Serviço de Obras e Reparos.
§ 5.° Serão prehenchidas por admissão, em portaria do director
geral: orf lugares de pessoal contractado, á medida dos recursos existentes.
§ 6." Os vencimentos e denominações dos logares de pessoal contractado serão os mesmos previstos
para o pessoal permanente.
Art. 14. As promoções de que
trata o § 3° do artigo anterior obedecerão ao seguinte critério:
Para chefe da Divisão de Producção, um dos inspectores; para
chefe da Divisão de Controle, um
dos primeiros officiaes; para redactor-chefe, o redactor; para redactor, um dos redactores-axiliares ou
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<; tn dos revisores-chefes; para ins*
nector, o ajudante respectivo; para
ajudante, um dos chefes de serviço
ou um dos mestres; para 1° QÍíicial,
iira dos segundos officiaes; para -revi>or chefe, um dos revisores; para
mestre, um dos contra-mestres; para
contra-mestre, um chefe
de turma,
um paginador de 1a classe, ou um
•s empregados de categoria imtaediatamente inferior, de accôrdo
cora a organização da officina respectiva; para segundo official, um
. r-rceiros oíficiaes; para terceiro
official, um dos auxiliares de 1°
dusse, mediante prova de habilitação
f' concurso, regulados 110 Regimento
Interno; para revisor, um dos conEerentes; para, auxiliares de l" classe,
um dos auxiliares de 2a classe; para
auxiliar de 2" classe, um dos auxide 3° classe; para porteiro ou
zelador, «n> dos contínuos; para continuo, um dos serventes r, para paginador de l* classe, um paginador de
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2a classe, emquanto existir; para
operário de 1a classe, um de 2a
classe; para operário de 2a classe, um
de 3° classe; para operário de 3a
classe, um de 4a classe ou um
aprendiz de 1° classe, de accôrdo
com a organização da officina respectiva .
§ 1° Nas officinas onde houver
supplentes, deve ser observado o
que dispuzer o Regimento Interno
de que trata o art. 61, deste regulamento .
§ 2° Os cargos de operários de
ultima classe serão providos por
promoção de aprendizes de 1a classe
da officina respectiva, nos termos do
art. 13, § 3°, letra c, mediante proposta do director geral, approvada
pelo ministro, e de accôrdo com as
provas de habilitação; quando não
houver aprendizes da referida classe, aquelles cargos serão providos
por concurso, na forma do art. 13,
§ 1°, entre os das outras classes,
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§ 3.° Os cargos de aprendizes de
1a, 2a e 3a classes serão providos,
respectivamente, á medida que as
vagas oc.corre.rem, por promoção de
aprendizes de classe immediatamentí:
inferior, que revelarem approveita•ncnto, observado o disposto no artigo 13, § 1°, letra c, mediante pror-ista do director geral, approvada
pelo ministro.
§ 4." Para os cargos íniciaes de
aprendizes, serão observadas as seguintes condições: metade das vagas
occorridas caberá aos filhos de empregados do estabelecimento, i1 as
restantes, em igual proporção, ficarão reservadas aos aluirmos das ésoolas proíissionaes, que se tenham
ú.-stinguido nos cursos, e aos menores de outras procedências, respeitadas, porém, as exigências impostas
pelo Regimento Interno.
Art, 15. As propostas de promoção, submettidas pelo director geral
á approvação do ministro da Justiça
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e Negócios Interiores, serão baseadas nas indicações feitas, por escripto, pelos responsáveis pela dependência onde occorrer qualquer vaga,
saívo quando lhe parecerem injustas
ou não correspondem ás conveniências do serviço.
Paragrapho único. Ás propostas
de promoção por merecimento encaminhadas á direciona geral, serão
apensadas, em original de próprio
punho, as notas que os mestres,
contra-mestres e chefes de turmas
hajam fornecido sobre cada um dos
indicados.
Art. 16. Os auxiliares de officina de l" clase, poderão concorrer ás
vagas de chefes de turmas, nas officinas em que trabalharem, observado o disposto no art. 13, § 3°,
letra a.
Art. 17. Serão substituídos, em
seus empedimentos e faltas:
a) o director geral, pelo secretario ;
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b) o secretario pelo chefe da Divisão de Controle;
c) o redactor-chefe, pelo redactor ;
d)o chefe da Divisão de Controle,
por um 1° official;
e) o 1° official, por um 2";
/) o 2° official, por um 3°;
g) o chefe da Divisão de Producção, por um dos inspectores;
h) o inspector de Preparação pelo
respectivo ajudante;
»') o inspector de Execução, pelo
seu ajudante;
/) o revisor-chefe, por um dos
revisores ;
k) o mestre, o contra-mestre e o
chefe de turma, por um empregado
de hierarchia funccional immediatamente inferior, no officina ou no
serviço respectivo.
§ 1." Para as substituições de que
tratam as letras c,, d, e, f, g, h, i,
i, e k, deste artigo, o director geral
\V
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baixará as competentes portarias de |!|
designação,
§ 2," Na falta das designações a ;|
que se refere o paragrapho supra,
a substituição se fará automática- ]
mente, pelo mais antigo dos serventuários de hierarchia íuncciònal immediatamente ínferior.
Art. 18. As nomeações, demissões, promoções, ferias, licenças,
aposentadorias e disponibilidades do
•d permanente serão feitas de
;. ou fonnidade com o presente regu-:-í-ivl:o e com as leis em vip/í.r,
:-vando-se, nos casos omissos, ac
disposições relativas vigentes para -..:
ial da Secretaria de Estado da
i íiça e Negócios I n ' < T
Paragrapho único. As
i •• •-..:.
licenças e ferias, do pessoal supplente e contrac.ta.do são da coüipetwv
. ;o director geral. A:: licenças
• icimentos, qijiando se.
:.'
. ; .!ilet!íc3, obedecendo-se

sempre aos prazos legaes para as
do pessoal permanente.
Art. 19. A directoria communicará ao ministro da Justiça, dentro
do prazo de l S dias a contar da
data em que occorreram, todos os
fallecimentos de funccionarios e empregados da Imprensa Nacional;
dentro de igual prazo, e a contar da
data das respectivas portarias, as
licenças concedidas na conformidade do art. 4° do decreto n. 14.663,
de l de fevereiro de 1921, e os
actos expedidos de accôrdo com o
art. 18, paragrapho único, deste regulamento ,
Art. 20. O pessoal da Imprensa
Nacional está sujeito ás seguintes
Penas disciplinares, applicadas pelo
director geral e a critério deste,
conforme a gravidade da falta;
a) advertência;
b) reprehensão;
O multa, até o máximo de dois
dias de vencimento integral;

ií) suspensão de três a trinta dias,
com perda de vencimentos.
Paragrapho único. Nos casos clc
falta grave, devidamente comprovada em .inquérito administrativo, o
director geral poderá propor ao ministro da Justiça a sua suspensão
por mais de trinta dias ou a demissão do funceionario ou empregado
que nella incorrer.
Art. 21. O horário de serviço do
pessoa! da secretaria e da Divisão
de Controle será o mesmo estabt
lecido para o do pessoal da Secrc
taria de Estado da Justiça e Negr
cios Interiores.
Art. 22. Os serv< ites entran
os operaric
duas horas antes
r -\ s do serviç
segundo as necc
e organizad
•em turmas prev
pela Zcladoria,
Art. 23. O trabalho na iridustr
do íivro começará ás oito horas
terminará ás dezesseis, salvo a
«afobados, em <]ue terminará ás

horas. Na industria do jornal, porém, o horário de entrada e sabida
do pessoal, nas diversas secções, fi<ca condicionalmente ás necessidades
do serviço, cabendo aos operários
respectivos, quando o trabalho exceder de 48 horas semanaes, as mesmas vantagens asseguradas ao pessoal da industria do livro.
Art. 24. O pessoal do estabelecimento poderá ser chamado a serviço extraordinário, sempre que o
director geral julgar necessário.
§ 1." O pessoal em serviço extraordinário será remunerado de conformidade com o disposto nos artigos 399 e 400 do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, decreto n. 23.053, de 8 de agosto de
1933, e de acçôrdo com a respectiva
dotação orçamentaria.
Art. 25. Quando não houver recursos orçamentários para pagamento de serviços extraordinários,
as horas ou fracçóes de horas enl-
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•jjdas etn. taes serviços ser"!/, i
computadas pelo dobro, ptara fins de
promoção ou, aposentadoria,
Ai"t. 26. ; As vantagens estabelecidas no artigo supra, serão substituídas por folgas, quando os serventuários que howeretn prestado os
serviços "extraordinários, contarem
mais de 35 annos de serviço e occtiparem cargos a que só tenham cíireito de accesso por merecimento,
na forma do art. 13, § 3", letra a.
Art. 27, No$ domingos e
feriados o trabalho, quando houver,
será executado das oito ás doze
hara,í>, Quando se prolongar além
desse limite haverá um intervatlo
para almoço, de doze. ás treze horas;
desta hora etn diante o tempo será
coutado em dobroArt, 28. Serão chamados para
o»™;rni extraordinário somente- os

traordinario e aquelles cuja presença
for indispensável ; não haverá trabalho extraordinário sem ordem escripta do director geral ou de seu
substituto, precedida de requisição
do chefe de divisão, ao qual esteja
affecto o serviço.
Art. 29. Quando, por excesso de
serviço, o quadro da revisão se
tornar deficiente, passarão a revisores extraordinários tantos conferentes quantos necessários, e a conferentes extraordinários, os supplentes
de con f crentes.
Art. 30. Havendo recursos, o director geral estabelecerá tarifas para
pagamento de salarios-premio, baseados na producção industrial do
pessoal operário de artes graphicas,
e de percentagens estipuladas para
os respectivos dirigentes : chefes de
serviço, mestres, contra-mestres, e
chetes de turmas. Essas tarifas serão previamente submettidas á ap-

— 40 —

provação do minitro, dependendo
sua applicação da "necessária regulamentação do assumpto pelo ministro
da Justiça.
Art. 31. Na composição do jornal, as vagas de contra-mestre serão prehenchidas pelos paginadores
de l* classe, emquanto existirem, ou
pelos chefes de turtna, observado o
disposto no art. Í3, § 3°, letra a;
as de paginador de l" por paginador de 2", nos termos do § 3°, íetra
c, do mesmo artigo,
Art. 32. Ao thesoureiro será
paga annualmente, para compensar
quebras da caixa, a importância de
um conto e duzentos mil réis.
Art. 33. Os func.ciofiati.os de
qualquer secção ou serviço, na secretaria e na divisão de controle,
executarão os trabalhos que lhes forem distribuídos normalmente pelos
respectivos chefes, informando em
cada processo sobre todos os pontos
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indispensáveis para o completo esclarecimento do assumpto, observado
o disposto nos arts. 36, 37 e 38.
Paragrapho único. Os funccionaríos, em geral, coadjuvar-se-hão,
prestando informações reciprocas e
communicando uns aos outros o que
for adequado á perfeita execução
dos differentes serviços.
Art. 34. Os vencimentos annuaes
dos empregados do estabelecimento
são os constantes da tabeliã annexa,
observado, em relação aos descontos,
o disposto no regimento interno a
que se refere o art. 61 deste regulamento.
Art. 35. A excepção do director
geral e do secretario, que, todavia,
deverão comparecer regularmente á
repartição, todos os empregados estão sujeitos ao ponto.
Paragrapho único. As faltas contar-se-ão á vista dos livros de ponto
distribuídos pelas diversas dependências, de accórdo com o disposto no
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Interno de que trata o
lamento.
. No processo dos papeis,
xtracto ou resumo, quando
>, á vista da complexidade
• l,t matéria,,e das in<:• paveceres, nos qua.es se
.concluíra pela indicação clara e precisa do modo por que convenha resolver o assumpto, os empregados
referir-se-ão sempre aos precedentes
e estilos ou tradição da repartição,
juntando ciuaesquer papeis, ainda que
estejam findos,, para completo esclarecimento da questão.
;. Art. 37. Os pareceres deverão
ser claros, conscisos, isentos de prevenção ou aniraosidades pessoaes e
de incidentes estranhos ao objecto
em estudo, cabendo ao director geral canceltar, ou mandar, por despacho, cancellar os que forem oppostos a esta determinação.
Paragrapho único. São considerados secretos todos os actos em ela-

boração no estabelecimento até que,
completados, se lhes possa dar publicidade, se esta não for julgada
inconveniente pelo director geral.
Esta disposição deverá ser observada, no que lhe for applicavel,
quanto ás informações e pareceres.
Art. 38. Quando, por interessar o
assumpto a mais de uma, tenham de
ser ouvidas outras secções sobre os
respectivos papeis, cada uma se pronunciará apenas quanto á parte de
que competentemente haja de tomar
conhecimento.
Art. 39. O serviço de escripturação, em todo o estabelecimento, deverá ser feito de preferencia por
empregados da Divisão de Controle.
Paragrapho único. Deverá ser evitada tanto quanto possível a occupação de empregados da Divisão de
Producção em serviços pertencentes
á Secretaria e á Divisão de Controle .
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cações ofíiciaes, poderão ainda inserir :
a} documentos de interesse privado que acompanhem actos officia,es;
b) an.nuncios, avisos decku
d.e particulares — como publicações
ineditoriaes e pagas.
Art,, 47. O director geral fixará
os preços de assignatura, venda
avulsa e publicações particulares nos
jornaes ou periódicos officiaes, fazendo publicar taes preços em secçSo
apropriada dos referidos jornaes ou
periódicos.
Paragrapho unico. Os
venda avulsa e assígnatura 1 publicados permanentemente.
Art. 48. U .s jornaes ou |
cos ofíiciaes poderão ser vendidos
ou distribuído? pôr assignatura
gás adíantadatnente na thesouraria
•rabelecimemo ou ú ordem deste,
nas Delegacias Fisca.es, .
iJlectrias e Mesas de Rendas.

— 47 —

§ 1.° Aos militares ou funcionários públicos da União será concedido um desconto sobre os preços
das assignaturas, fixado annualmente
pelo director geral, podendo o pagamento das m.esmas ser feito mediante consignação em folha.
§ 2." A.OS militares ou funccionarios públicos estadoaes ou municipaes será concedido o mesmo desconto, mediante pagamento adiantado.
Art. 49. Devem ser directamente
encaminhados ás directorias competentes dos respectivos Ministérios, os
pedidos de assignaturas dos órgãos
officiaes de publicidade, destinados
ás repartições
federaes, estadoaes
ou municipaes e aos empregados
Que as solicitarem por intermédio
das repartições respectivas.
Art. 50. Os jornaes officiaes,
bem como as obras editadas por
conta da Imprensa Nacional, poderão ser enviados para venda avulsa

aos órgãos
..ires cio Governo j
Federal ou
'eritòs estadoaes
e municipaes, cume sejam: Delegacias Fiscaes, Cotlectorias, Alfândegas, Agencias do Correio e outros.
Art. 51. As publicações do Governo da União para a.s quaes haja
consignações orçamentarias especiaes em verbas do estabelecimento,
ou outras publicações ofiiciaes 'do l
mesmo governo ou de governos es- '
tadoaes e municipaes, editadas mediante pagamento, poderão ser vendidas conforme os preços autorizados pelo director geral, os* quaes
serão fixados mediante entendimento
com a autoridade que tiver mandado
fazer a publicação, e constarão de
tabellas publicadas no Diário OfficM.
Paragrapho único. As publicações
e as trabalhos executados para a
Caixa de Aposentadoria e Pensões
da Imprensa Nacional, terão uma
reducção de 50 % tios seus preços,

de. a
iam(
men
1932

rdo coir
approvaclo pé
í 1.330, de 27

A

52. A Imprensa. Nacional só
editar obras, independente
rnejf de pagamento, mediante autori: ío superior; ficando com os
exer ires sufficientes para indemDÍzação das despesas da edição, além
f
'os necessários para attender á distribuição determinada pelo decreto :
n. 20.529, de 16 de outubro de 1931,
" mais disposições iégaes.
CAPITULO IV
A EXECUÇÃO DE ENCOMMENDAS PARTICULARES DE TRABALHOS J3E ARTES
GRAPHICAS

Art. 53. A Imprensa Nacional
poderá, sem prejuízo do serviço relativo ás publicações officiaes, ac-
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ceitar encommendas de particulares i
para execução de trabalhos de artes
graphicas, mediante pagamento em
moeda corrente, da importância pré- :
viamente orçada para cada encommenda.
Art. 54. Na elaboração dos orçamentos será addicionada, ao custo
provável de cada obra, a percentagem
de 15 a 35 % sobre a respectiva
somma, conforme a natureza do trabalho .
Paragrapho único. Da importância correspondente á percentagem
de que trata este artigo serão especificadas para fins de escripturação:
30 % para as despesas geraes de
administração; 30 % para as despesas geraes de producção, incluída
nesta a depreciação de bens moveis
e immoveis; os restantes 40 % para
lucro industrial.

Art. 55. O preço total orçado
para cada obra será accrescido da
"Quota de Previdência" de que traf a m : o s decretos ns. 20.455, de l
de outubro de 1931, e 21.330, de 27
de abril de 1932,
Art. 56. O pagamento de ençomniendas particulares poderá ser feito
cm duas prestações de 50 % cada
uma, e effectivadas, respectivamente,
a primeira, antes do inicio da execução, e a segunda, no acto da endas encomrnendas aos committentes.
Paragrapho único, Quando o com'niíteate for militar ou furiccionarió
Publico, da União, o pagamento da
•sncotnmenda poderá ser feito mediante consignação em folha, dentro
'-'"'S limites» legaes, por prazo f[ue
^urnca excederá de 12• mezes sobre a
'lata da entrega da eneornmenda.
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Art. 57. A Imprensa Nacional
não se responsabilizará pela devolução, extravio ou inutilização dos
originaes de encommendas particulares .
CAPITULO V
DA RECEITA E DESPESA

Art. 58. A receita do estabelecimento provirá:
a) da venda de periódicos ou outras publicações officiaes editadas
pela Imprensa Nacional;
6) da assignatura de jornaes ou
periódicos officiaes ;
c) da execução de encommendas
e quaesquer trabalhos de artes graphicas para outros órgãos de governos, ou terceiros, mediante empenho
prévio ou pagamento em moeda corrente ;

d) da publicidade paga nos joríiaes ou periódicos ou em outras publicações pfficiaes;
i?) da vencia de machinas, utensílios e quaesquer outros objectos
•|ue se tornarem inúteis ou desnecessários ao estabelecimento, observado o disposto no regulamento aprovado pelo decreto n. 21.330.
<le 27 de abril de 1932;
/) de outras fontes não previstas
nos itens acinia.
Art,' 59. As despesas do estabelecimento serão custeadas na forma
legislação em vigor.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES

GERAES E

TRANSITÓRIAS

.Art. 60. Tendo em vista as respectivas funcçõcs, o pessoal, da Itn1'rensa Nacional obedecerá á seguinte
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escala de subordinação, que não modifica a hierarquia dos cargos,
nem os equipara: 1°, Director geral;
2°, secretario; 3°, chefe de divisão,
redactor-chefe; 4°, inspectores, revisores-chefes, officiaes commissionados na chefia de secções ou serviços;
5°, mestres.
Art. 61. O director geral organizará, no prazo de 120 dias, o regimento interno, contendo attribuições especiaes do pessoal, e disposições sobre a organização, tempo e
processo dos serviços do estabelecimento, e que só entrará em execução depois de approvado pelo ministro da Justiça.
Paragrapho único. O regimento
interno a que se refere este artigo,
após a respectiva approvação pelo
ministro, ficará fazendo parte irtegrante do presente regulamento.
Art. 62. As funcções attribuidas
neste regulamento a quaesquer fun-

•oionanos ou secções não exclu iri
outras não enumeradas, v ••
•em de ícus fins ou forem j u i :
• 5.

Art. 63. Os c: In: f es (!e si
;
.são também responsáveis pel<rnibalternos habitualmente dês; '
ou incapazes, se contra r l l . / í não
representarem por eseripto. iudicanüs defeitos e apontando sna.i
faltas.
Art. 64. Nenhu
empregado opderá
[iromovido ou con
yrensa Nacional, s
requisitos de ido
profissional, julgados indispensáveis
ao bom desempenha das respectivas
funcções, observadas as prescripções
legaes.
Art. 65. Nos concursos para os
cargos de direcção comprehejxlidos
ah. 13, § 3°, letra a, ou para

— 56 —
os iniciaes, só se poderão inscrever
os candidatos de idoneidade moral
comprovada ou reconhecida pela directoria.
Art. 66. Sempre que seja necessário, o director geral poderá, com
anntiencia do ministro da Justiça,
contractar técnicos estranhos á repartição, nacionaes e estrangeiros,
para installar, modificar ou aperfeiçoar quaesquer serviços.
Art. 67. Na Revisão considerase inicial a classe de supplentes e o
director geral proporá a nomeação
dos mesmos para as vagas de conferentes, verificadas, na forma do artigo 13, § 3°, letra c.
Art. 68. Ninguém será admittido
como supplente sem se submetter a
provas de habilitação da respectiva
especialidade. O modo pratico de
proceder-se ao concurso para os differentes casos será regulado no
Regimento Interno de que trata o
art. 61.

Art. 69. São considerados ef'•r-ctivos todos os empregados da
-.^prensa Nacional constantes, do
guadro annexo, com excepção dos
wendizes que permanecem como
nensalistas.
Art. 70.A antigüidade de classe
•revalecerá para o ef feito de promoção por antigüidade, recorrendose á antigüidade d.e casa somente
marido houver absoluta igualdade de
condições no primeiro caso.
Na apuração da antigüidade de
• lasse serão descontadas as licenças
sem vencimentos.
Art. 71. São condições indispen- veis para o ef feito de promoção
Por merecimento: assiduidade, capacidade profissional, bom comportamento e quaesquer outras notas pelas quaes se possa afferir da idoneidade moral e intellectuaí do empresado.
\*
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Art. 72. O director geral providenciará, no mais breve prazo pôssivel, para a execução de um ser-'í
viço de assentamentos geraes do
pessoal, baixando instrucções afim:l
de que os lançamentos dos empre- f
gados sejam feitos de conformidade
com o dos funccionarios da Secretaria de Estado.
Art. 73. A partir da data da pu- j'|
blicação do presente regulamento só li
poderão ser admittidas na Imprensa"
Nacional, como funccionarios ou
empregdos, as pessoas que, mediante attestado medico, provarem não
soffrer de qualquer moléstia conta- |||
giosa e estarem em gozo de perfeita
saúde.
Art. 74. Nenhum funccionario ou :f
empregado poderá ser proposto para
promoção se não estiver occupando
ha dois anos pelo menos, e sem
qualquer penalidade, o cargo res-

;; resatvados, quanto ao tempo,
,'•-, casos em yüe todos os funccioaarios ou empregados da classe não
iverem, ainda, o necessário inter•-••.tcio.
Art. 75. Na composição do Livro e do Jornal, as vagas de pagi•adores e compositores especiaes se!'ã'o transformadas, á medida que
iccorreretn, em logares de compoatores de l* classe, de accôrdo coni
:i critério estabelecido no Regimento
internoArt. 76. Na Offkiita de Ética'.'ternação, as vagas de encadernado'•es especiaes serão transformadas,
á medida que occorreretn, em Io:=;ares de «ncadeníadores de l* classe,
"bservado o critério estabelecido no
í-íegimento Interno.
Art, 77. Nas Of fiei tias d
f;í~Ijnpressão e Litho-InapreSiiáo,
''agás de impressores especiaes
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rão transformadas, respectivamente,:;]]
e á medida que se verificarem em:'|
plani-impressores e lito-impressores .j
de 1a classe, observado o critério;
estabelecido no Regimento Interno, •,
Art. 78. Na Officina de Gravura;
os lugares de gravadores especiaes
serão transformados, á medida queí
se vagarem, em gravadores de 1° j
classe.
Art. 79. Aos supplentes, quando 'j
em exercício, será paga diária igual!
á dos funccionarios effectivos da
respectiva especialidade.
Art. 80. O accesso dos empregados da Divisão de Producção, que •
servirem na Secção de Preparação,
se fará dentro da própria Secção,
até a 1a classe, nos termos do artigo 13, § 3°, letra b, observado o
disposto no Regimento Interno.
Art. 81. Para ef feito de accesso
dos mensalistas, mandados incorpo-

;:r por este regulamento, se lhes
••••itará antigüidade da data de infusão no quadro de titulados, reativado, , destarte, o direito dos
:ctuaes serventuários do refeerido
adra,
Art. 82. A differença de vencimentos resultante da transformação
os paginadores e officiaes especiaes
'ificinas da mesma industria,
:n officiaes de Ia classe, prevista
'o art. 76, será applicada na criado de lugares de aprendizes de 3"
;
:íasse.
Paragrapho único. As vagas de
apprendizeà de 4* classe, promovidos
-ia virtude deste artigo, serão ex' metas.
Art. 83. Aos auxiliares de officinas é facultado submettcrem-se
•i provas de habilitações technicas,
reguladas no Regimento Interno,
para o fim de serem incorporados

•^
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á classe correspondente do quadro"!
de sua officina.
Paragrapho único. Para deseni- <
penho dos serviços a cargo dos au-,1
xiliares, de que trata este artigo, oui!
de outros quaesquer que se tornem j
necessários, o director geral fará.
designação em portaria.
Art. 84. Afim de normalizar as j
promoções dos roto-estereotypistas [
de 3" classe, será criada a 2a classe,
aproveitada, para esse fim, a differença de vencimentos resultante da
transformação dos officiaes especíaes dessa officina em officiaes de
1a classe, prevista no art. 82.
Art. 85. Para todos os effeitos
os dactylographos são equiparados
aos auxiliares da Secretaria e Controle de iguaes ordenados.
Art. 86. Os actuaes funccionarios
interinos, que tenham revelado aptidão, disciplina e assiduidade po-

derão ser eífectivados mediante proii.a do direcíor geral.
Art. 87. Aos funccionarios de
i-iu-gos extinctos ou de vencimentos
Meios pelo decreto n. 20.902-A,
•-;' 31 de dezembro de 1931, aproveitados em outros de venci i,
inferiores, é assegurado c,
• da diiferença de vencitnentos, a
da vigência deste regulamento,
igualmente a transferen'os saldos das respectivas ver'•'Ms, relativos ao pessoal incluído no
Muadro effectivo,
Art. 88. Ficam revogados: o
•:.;creto n. 20.902-A, de 31 de de•ímbro de 1931, o art. 121, e seus
ri
".ragraphos da lei n. 4.242, de S de
janeiro de 1921, e mais disposições
• ''i contrario ao presente regula-), que vigorará a partir de
i" de julho de 1934, — Francisco
Maciel.
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NACIONAL

IMPRENSA

de vencimentos annuaes

Quadro do pessoal e tabeliã
Sub-ConsignaJ)

cão de 1 a 25

1 — Direcção geral:
l
l
l
l

director (gratificação)
secretario (gratificação)
chefe da Divisão de Producção.
chefe dá Divisão de Controle..

J
íl
À
i|

11 :200$
11 :200$

5 :600$
5 :600$

36 :000$
18 -.000$
16 :800$
16 :800$

2 — Secretaria e Controle:
l almoxarife
,[]
l ajudante do almoxarife
l thesoureiro
Para quebras ao thesoureiro....
3 fieis
3 prime"iros officiaes
8 segundos officiaes
39 terceiros officiaes
9 auxiliares de 1a classe
15 auxiliares de 2* classe

9 :ol)U$

7 :200$
9 :600$
S :600$
9 :600$
7:600$
6 :400$
4 :800$
3:600$

14 :400$
«00*
10 :80U$
3 :600$
4:800$ f 15:600$
1:200$ 1
25 :200$
2:800$
43 :200$
4:800$
91 :200$
3 :800$
374 :400$
3 :200$
64 :800$
2:400$
81 :000f
1 -.800$
4.
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S auxiliares de 3a classe
1 auxiliar technieo de contador,,,,'!
6 dactylographos. . . ............ ,J|

1 :200$
2:400$
1:800$

18 :000$
7:200$
32 :400Ç

10 :000$
10 :000$
6:480|

5 :000$
S :000$
3 :240$

15:000$
15:000$
19 :440$

9 :600$
6 :400$

4:800$
3 :200$

28 :800$
19 :200$

6 :400$
6 :000$
5:000$

3:200$
3:000|
2:500$

9:600$
90 :000|
90 :000$

:1
l

3 — Redacção :
1 redactor chefe
1 redaetor
2 redactores auxiliares

2 :400$
4 :800$
3 :600$

....... .li
«H
••

Artes grapMcas e trabal.
•

•

annexos:

4 — Inspeciona technica ".
2 inspectores. , .
2 ajudantes de inspector

.:«-x. !l
..... 1

INDUSTRIA DO LIVRO:
II

S — Revisão :
1 revisor chefe
10 revisores - . .
12 conferentes. . .

'•
•
1
:•
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ontrá-tnesitre, , .
4 ehelcs de turma
7 compositores especiacs ....
3 paginadoíes de l* classe....
19 compositores de l* <A\
37 compositores de
25 compositores'de 3* ciasse..
35 conipositores de 4" classe..
l 'auxiliar de ofíidna, de l",
l auxiliar de offidna de 2°.
ixiliar de officina, de 4*.
: .jrendizes de l*
12 aprendizes de 2*
• '•"nHJizeí, de y10 aprendizes de 4"
.

6 :200$
5:800$
5 :200$
4 :800$
5 :280$
4:320$
3 :840$
3 :360$
2 :880$
4 :320f
3 :840$
2:880$

3:100$
2:900$
2 :600$
2:400$
2:640$
2:160$
1 :920$
1 :680$
1:440$
2 :160$
1 :920$
1 :440$
260$
220S
****<•' «|P
160$
100$

9:300
8:700
31 :200
50 :400
23 :760
123 :120
213:120
126 :000
151 :200
6-.480Í
5:760
4 :320S
12 :480!
31 :680í
11 :520í
12 :000!

6:200$
6 :200$
S :280$
4 :800$

3:100$
3:100$
2:640$
2:400$

9:300$
27 :900!
15 :840!
14 :400í

jrarvwa:

êspeciaes

de' 1a ciasse,
de 2* fiasse..
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2 gravadores de 3* classe....
3 gravadores de a 4* classe.,.
l aprendia: de 1
l aprendiz de 2*
—
1 aprendiz de 3"
2 aprendizes de 4*

3:360$
2:8

1:680$
1:440: l
260$
220$
160$
100$

10:0
12:960$
3:120$
2:640$
l :920$
2:400$

6:200$
4:800$
4:320$
3 :840$
3:360$
2:880$
3:360$
2:8

3:100$
2:400$
2:160f
l :920$
l
1:
l
l :440$
260$
220$
100$

9:3
14:400$
12:960$
17 :280$
25 :200$
21:600|
10:080$
8:640$
3:120$
2:640$
2 :400$

6:200$
5:8

3:100$
2:9

9:300$
8:700|

8 — Lito-impressão:
1 mestre. . .
2 litographos especiaes
2 litographos de l*
classe..,
3 litographos de 2a classe
5 litographos de 3* classe,...
5 litographos de 4* ciasse...,
2 auxiliares de officina de 3*.
2 auxiliares de officina de 4*.
l aprendiz de l"a
1 aprendiz de 2
2 aprendizes de 4a
9 — Plani-impressãd:
l mestre. . . ...
l contra-mestre.

3 chefes de turma
4 impressore s especia.es , . .
11 impressorc s de 1* classe.
23 itnpressore s de 2" classe.
14
vssores de 3" classe 1 7 irnpressore s de 4a classe

aiixiliares de 2" classe .
auxiliares de officína de
auxiH
de oíficina de
auxiliares de officina de
auxil.v
de ofíicina de
aprendizes
aprendizes
11 idizcs

i
H

5 :200$
4:800$
4:320$
3 :840Í
'3::36íí:f,
2:880$
3 :600$
4 :320$
3 :840$
3 -360$
2 ;880$

viernaçãa e se)

chefes de'

•

ores especsnes
• e 1" cia

ores de 2* da

23 :400$
28:800$
71 :280$
132 :480$
70:560$
73 :440$
10 :800$
12 :960$
17 :280$
10 :080$
S :640$
1S:480|
3 :S40$
7 :2QO$

•

10 —

2 :600f
2 :400$
2:160$
1 Í920$
1:680$
1 í440$
1 :800$
2 :160$
1 :920$
1 :680$
1 :440$

.'•• sorío s :
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43
3
5
l
4
12
5
9

encadernadores de 4" classe.
auxiliares de officina de l"
auxiliares de aofficina de 2a.
auxiliar de 2 classe
aprendizes de l*
aprendizes de 2*a .,
aprendizes de 3
aprendizes de 4*

2 :880$
4 :32p$
3 :840$
3 :600$

1 :440$ 185 :760$
2:160$ ,
i :920$
!8
1 :800$
S:«0^
i1 '.1.,: -i
260$
220$
31 :680$
160$
9 :600f
100$
10 :800|

6 :200$
4:320$
3 :840$
3 :360$
2:880$

3:100$
2:160$
1 :920$
1 :680$
1 :440$
260$
220|
100$

9 :300$
32 :400$
23 :040$

6 :200$
5 -.800$
4 :320$
3 :840$

3:100$
2 :900$
2:160$
1 :920$

9 :300$
8 :700I
19 :440$
17 -.280$

11 —Pautagão:
1 mestre
S pautadores
4 pautadores
3 pautadores
5 pautadores
2 aprendizes
2 aprendizes
3 aprendizes

de 1a classe.
de 2aa classe .
de 3a classe..
de 4 classe..
de 1aa
de 2 a
de 4

15:120$
21 :600$
6:240$
5 ;280$
3 :600$

12 — Fundição:
1
l
3
3

mestre
contra-mestre
fundidores de l* classe.
fundidores de 2a classe..

- 76 9
7
l
3
l
3
4

fundidores de 3* classe
íundidores de 4° classe
auxiliar de officina de 2 a ...
auxiliares de officina de 3*..,
aprendiz de 1°
aprendizes de 2aa
aprendizes de 4

3:360$
-

1 :•:,:•

1 :44Ü$
i :!Í2Ü$
1 :<580$
260$
220$
100$

45 :36«

3 :760;
15; 1201

3:320;
7 :920l

4:800:

13'—' Estereotypia:
l
l
3
l
l
l
l
l
l

mestre
contra-mestre
estereotypistas de 1a classe.
estereotypista de 2aa classe.
estereotypista de 3 classe.
estereotypista de
4a classe..
aprendiz de 1a a
aprendiz de 2
aprendiz de 4a

6:200$
S :800$
4 :320$
3:840$
3 :3óO$
2 :880$

3:100$
2 :'-'00$
2 ', 1 60$
1:9;
l ::68Ü$
1 :440S
260$
220$
100$

9 :300S
8 :700<
19:440?
5 :760i
5 :040f
4 :320í

6 :400$

3 :200$
3:000$
2 :.500$

9 :óüQí

3:120!
2 :640!
1 :200Í

INDUSTRIA DO JORNAL:
14 — Revisão:
l revisor chefe
12 revisores. . . .
46 conferentes. .

5 :.000$

345 :OOí'K
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15 •— Composição :

l
l
l
1
2
S
74
30
2
2
4

mestre
contra-mestre
chefe de turma
compositor especial
paginadores de 1° classe
paginadores de 2" classe
compositores de l*
classe....
compositores de 2a classe
auxiliares de l"a classe
auxiliares de 3 classe
auxiliares de officina de 2° classe.;

f: -:2

5 :800$
5:200$
4:800$
5 :280$
4:800$
4:320$
3:8
4:8
2:400$
3:8

3:100$
9:300$'
2:900$
8:700$
2:600$
7:800$
2:400$
7:200$
2:640$
1S :840f
2:400$
36:720$
2:160$ 479:520$
l :920$ 172:800$
2:400$ • 14:400$
7:200$.
l :200$
23;040f
i:920$

16 — Roto-estereotypia:
l
l
7
3
3
l
4

mestre
contra-mestre
estereotypistas especiaes .....
estereotypistas de l* classe..,
estereotypistas de 3a classe..
estereotypista de 4a classe.
auxiliares de officina de 4 a ..

6:200$
5:8
4:320$
3:360$
2:880$
2 ;880S

3:100$
2:900$
2:400$
2:160$
l :680$
l :440$
l-A

9:300$
•
SÓ :400$19:440$4:320$17 :280$:
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l
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17 — Roto-impressão:
l
1
2
5
8
2
3

i;
mestre
contra-mestre
'
impressoras de l*
classe
a
impressores de 2 a classe
impressores de 3 classe
l
auxiliares de officina de 2" classe, i
auxiliares de officina de 3* classe.

6:200$
5:800$
4 :320$
3 :840$
3:360$
3 :840$
3 :360$

3:100$
2 :900$
2:160$
1 :920$
1 :680$
1 :920$
1:680$

9 :300$
8 :700$
12 :960$
28 :800$
40 :320$
11:520$
15:120$

4 :800$
3 :600$
2:400$

2:400$
1:800$
1 :200$

28 :800$
5:400$
36 :000$

5 :200$
4 :320$
3 :840$
3 :360$
2 :880$

2 :600$
2:160$
1 :920$
1 :680$
1 :440$

7:800$
19 :440$
11:520$
65 :520$
4 :320$

18 — Alceamento e Costura:
l
4
l
10

chefe (exercido por 3° oííicial).,',;
auxiliares de l* classe
:i
auxiliar de 2* classe
i!
auxiliares de 3* classe
l
19 — Mechanica de L^notypia í

1
3
2
13
l

chefe mechanico
mechanicos de l* classe
mechanicos de 2* classe
mechanicos de 3" classe
mechanico de 4' classe

_ 83 —
SERVIÇOS GERABS:

6 :200$
4 :320$
3 :840$
3 :360$
2 :880$

3:100$
2:160$

1 :920|
1:680$
1 :440$
260$
220$

100$

6:200$
5 :800$
4:320$
3 :840$
3:360$
2:880§
3 :360$

3:100$
2:900$
2:160$
l :920$
l :680$
l :440$
l :680$
260$

9 :300$
32 :400$
11 :520$

15 :120$
21 :600$
3:120$
5 :280$
2:400f

9:3

8:700$
25 :920$
34:560$
5 :040$
8:640$
5 :040$
3:120$
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22 — Carpintaria:

l
l
3
l
l
l
l
l

chefe carpinteiro
carpinteiro
pedreiros. ,
encanador.
auxiliar de oííkina de 3* cia
aprendiz de l*
aprendiz de 2" .,
aprendiz de 4"

•l chefe. .
3 auxilíarc
l auxiliar

:200$
3:360$
3:360$
2:8f?0$
3:360$

2:600$
l :6SOff
1 :{>80.1;
1 :440í>
1 :680S5
260; i
220!
100!

7 :800$
5:040$
is :120$
4 ,320$
5 :040$
3 .120$
2 :640$
:200$

3 :200$
1 :800$

9 500$
16 :200$

1 :800$

S ;'500|;
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25 — Portaria e Zeladoria:
l porteiro
1 zelador
13 contínuos
2 motoristas
43 serventes. . .
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