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Cumpro com satisfaçao as ordens de seiriço de v.sa./data^-

•da de 5 de outubDO -ultimo, na qual determina que seja coligido elementos necessários para o relatório anual desta píicul-ade^na se
guinte ordem cronologioa:

a) situação dos docentes;
b) situação do material;
c) estndo do edifício;
d) obras executadas;
©) ocur-encias e atividades realizadas no serviço de contabij.idade;

f) apreciação sobre o-rendinirtnto do serviço,, bem como das
deficiências encontradas;

g) ennuciação de um programa

. •

o atLO de 1938:

peço permissão a Y.Sa. para tratar na aline A da situação
do pessoal docente e dizer algo sobre o pessoal administrativo* de
vez que passam pela carteira da qual estou encarregado^, no corren

te exercido,documentos relativos aos refe -idos serventuários.
- SITUACAO DO PESSOAL

a) - DOCENTES:

Dando cumprimento aos dispositivos do art. 79 do Regulaaei
mento adotado nesta Faculdade -(Decreto ns 23.609,"de 20 de dezem

bro de^l933),- reuniu-se no dia cinco de fevereiro, p.passdo a con

gregação, era sessão ordinária,para tratar de assuntos concernen
tes ao ano le ^ivo de 1937 e verificar quais os professores que se
acJiavam prontos para .os serviços esoo_ares.

Compareceram a sessão e se declaram prontos para os traba
lhos os professores catedraticos: Drs. Thomas Lins Caldas Filho,

Odilon iJestor de Sarros Ribeiro, G-ennaro Lins de Sarros Guimarães.

Joaquim Inácio de Almeida Amazonas, Antonio Vicente de Andrade B^'

zerra, Alfredo Alves da silva Freyre, José Joaquim de Almeida,Jo

sé sorlano^de Souza Neto, Sérgio Loreto..^Filho. Compareceram tam
bém a sessão os docen-ces livres drs. João Aureliano Correia de araujo e Abgar Soriano de Oliveira.

Nao compareceram a referida sessão os professores catedr
ticos; Drs. .idgar Altino Correia de Araújo, Joaquim Guedes corre

Gondim Filho, Joaquim Guedes Correia GondimNeto, Mario de Almei
da Castro, Annibal Freire da Fonseca e o docente livre, com exer

cio na cadrira vaga de Direi o .Tudiciario Civil Dr.Pedro Lins pa

ca
rneira, os quais, no entanto, comuniaarain que estavam pronto^

para

03 tratJallios escolares.

Deixaram de comparecer os professores oatedraticos drs.

Francisco da Assis ctiaôeaubriaiid Bandeira de Melo, por estar em goso

de ferias na capital da Repub_ioa, Agamemnoii Sérgio de c-odoy Magalhães
em desempenho das funções de Ministro do Trabalho e Otávio Hamilton
Tavares Barreto, em estudo de especialização da mataria, que leciona.
I - O OMISSIONA M E N T O

O Dr, Francisco de Assis Chateubriand Bandeira de Mello,
professor Catedratico de Direito Romano, do 1? ano,^de ordem do Esmo.

Sr. presidente da Republica, encontra-se á disposição do Gabinete do
Ministro da Educaoão.
Dr, Otávio Hamilton Tavares Barreto - professor Catedra

tico de Direito Penna. No exercido de 1936 foi dispensado temporari

amente das obrigaç^s do magistério afim áe que se entregasse ao estu
do de especialização da matéria que leciona. No exercido expirante,
de acordo com o paragrafo único do art. 62 do D©c. 19851, de 11 de abril Ãe 1931, combinado com o ar .106 do decreto ns 23.609, de 2o de
dezembro de 1933, foi prorogada por mais um-ano a referida licença pa
ra continue no estudo que empreendeu no exercido anterior.
Dr. Annlbal Freire da Fonseca - Professor Catedratico de

Direito Administrativo. Em 28 de janeiro de 1-^37 foi convocado pelo

Exmo. sr.Jvlinistro da Educa ão para a instalação do conselho Nacional
de Educanao e tomar parte das suas reuniões até que s ja elaborado o
plano Nacional de Educação.
Dr. Odilon Nestor de Barros RibeiDo - professor catedra

tico de Direito Internacional Publico. Foi de conformeidade com o art.

106 do Decreto n? 23.609, de 20 de dezembro de 1933, comissionado pe
la Congregação para fazer estudo de especialização da matéria que le
ciona e representar esta Faculdade no ZVII Congresso internacional e
Arqueologia prehistorica,em Bucareste

II -AP O S -E N-T A D O S I A

Por decreto de 8^de março de 1937 foi aposentado nos ter

mos do art. 170 da Constitiuição da Republica o' Professor Catedratico
de Direito Comercial dr. Thomas Lins Caldas Filho.

III - NOMEAÇÕES
Para o preenchimento de duas cadeiras vagas -ciência das

Finanças e Direito Comercial - foram feitas as seguintes nomeações.
CADEIRA DE FINANÇAS-

Por decreto de 12 de julho xatimo foi

nomeado o dr. Luiz Sebastião Gudâes Alooforado para reger esta disci
plina.
CADEIRA DE DIREITO C0ME:íCIAL-

^
,
ato de 17 de julho ulti
mo foi
nomeado
para catedratico da citadapor
cadeira
o professor substi
tuto dr. ssbastiao do Rego Barres.

IV -

POSSE

E

EXERCIGrO

O Dr. LUIZ SEBASTIÃO GUEDES ALCOEORADO -reoem nomeado
para a cadeira de Ciência das Finanças tomou posse no Rio de Janeiro p£
rante a Diretoria do pessoal deste Ministério em 15 de julho de 1937,ten
do entrado em exercício nesta Faculdade a 2 de agosto do mesnx) ano#

O Dr. BSBÁSTIAO DO REGO BA:'R0S - nomeado para a cadei

ra de direito comeècial, tomou posse no Bio de Janeiro perante a

Direto^

rio do Pessoal desse Minis .erio no mez de julho do ano expirante.

Deixou d© assumir oexercicio por est^-? com assento na
Camara Federal.

V -

D

ESIGUAÇOES

1- CADEIRAS

VAGAS

No inicio do ano letivo se encontravam vagas nesta Faculda
de as seguintes cadeiras do curso de bachareladoi
-Ciência das Finanças
-Direito Penal
-Direito Judiciário civil

-âDireito industrial e Legislação do Trabalho.
Sm março vagou, em virtude da aponsentadoria do respe
ctivo catedraâico a cadeira d©

-Direito Comercial.

iForam designados para reger as referidas disciplinas,até
que se procedesse o preenchimento por meio de concurso, na forma da lei,
os seguintes professores:

CIÊNCIA DAS FINANÇAS - O Prof.Cat. de Economia Política Dr.Alfredo Al
ves da silva Freyre.
DIR ;IT0 PENAL

- O Docente LiVre dr. João Aureliano Correia de A-

rauQo.
DIREITO JUDICIÁRIO

CIVID

- O Docente Livre dr. Pedro Lins palmeira.

DIREITO INDBUSTRIAL E

.

•

LEGISLAÇÃO DO TRABALHO-O Prof.Cat. de D, Civil Dr. Antonio Vicente d©
Andrade Bezerra.

DIREITO COMERCIAL....f O Dipoente Livre dr. Abgar Soriano de Oliveira,

NOTA:- As cadeiras Ciência das Finanças e Direito Comer
cial foram preenchidas. (Vide titulo III).

2 - SUBSTITUIÇÕES

Pela Congregação e Conselho Técnico Administrativo foram
designi.dos para substituir os professores que se encontram afastados de
suas funções em comissão, os seguintes professores:
■íprQf.cat^

Dr.JOAQUIM GUEDES CORREIA GONDIM NETDvsíbTtituio o prof.
da cdedira de Direito Romano dr. Franclsvo d© Assis Chateaubriand.
#
«

m LUIZ SEBASTIÃO GUEDES ALCOFORADO - Prof. Cat. Substttuiúdo
O Catedratico da cadeira de Direito publico Constitucional Dr.
Agamemnon Sérgio de Godoy Magalhaes.

Dr.JOSÉ SORIAÍÍO DE SOUZA NETO ^ Prof. Cat.- Substituindo o ti
tular da cadeira de Direito penal dr. Otávio Hamilton Tavares Bar
reto.

Dr. JOSS RODRIGUES DOS ANJOS - Docente l.ivre - substituindo o
o pref. Cat. da Cadeira de Direito Administrativo, dr. Annibal
Freire da Fonseca.

Dr. ABGAH SORIANO DE OEIVEIRA - Docente Livre - Substituto dc
Dr. SebastÃa do Rego Barros, professor cat. da disciplina Direito
Comercial .

3 - CONSELHO

TÉCNICO

ADMINISTRATICO

pelo Sxmo. Sr. Ministro da Educação em 27 de abril ulti
mo foram designados nos termos do art.^29 do decreto n? 19.851,de
11 de abril do 1931, para exercer funções no Conselbo Técnico Admi:.istrativo os professores Drs. Odilon Nestor de Barros , ibeiro e
Edgar Altino Correia de Araújo.

4 - CURSO PR5-JURIDIC0

por deliberação do conselho Técnico Administrativo forai
designados para as cadeiras constitutivas da primeira e segunda se
rie do referido curso os seguintes professores: "
PRIME I

A

SERIE

Latim - Dr. Alfredo Freyre; Literatura - dr. Odilon Nestor; Histo
ria da Civilização, dr. Pedro Palmeira; Economia política e Esta
tística, dr. Luiz Guedes;. Biologia Geaal, Dr. Edgar Altino Correi!
de Arahjo; Psychologia e lógica, dr. Sérgio Loreto.
SEGUNDA

S E RIE

Latim - Dr. Alfredo Freyre; Literatura - Dr. Odilon Nestor; Geo

grafia dr. Murilo Guiinaraes(doo0ute _ivre) Sociologia,Dr. Andrade

Bezerra; e Hlsto.-ia da Filosofia Dr. Soriano Neto.

5? COMISSÃO DE REDAÇÃO DA REVIS A ACADÊMICA

Em sessão de 5 de fevereiro a congregação designou a se
guinte comissão; Drs. Antonio "Vieen e de Andrade, Edgar Alji^no,

Sérgio Loreto Filho, e Genwfírr.»-.liij d.. Düiiu^ GúimfüUL.

(1

>
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6 _ TÜTMAS

DESDOBRADAS

De acordo com deliberação do Conselho Técnico Adminis
trativo fonflâT^deslgnados para reger turmas desdobradas na ano letivo
de 1937 os seguintes professores:

1? ANO - INTRODUCAÇÃO Á Cl ITCIA DO Dl "íEITO - Dr.jesé Joaquim de Almeida
prof. cat. da referida disciplina
•

- ECONOMIA POLÍTICA: Dr. Alfredo Preyre, prof. cat. da referida
cadeira.

- DIREITO EOMANO: Dr. Joaquim Guedes Correia Gondim Neto profi
cat. de direito civil.

3? ano - DIREITO INT.'JRNAOIO PUBLICO - Dr. Antonio Inácio da Barros Ri
beiro, docente livre.

Oi . "O - DIREITO PENAL - Dr. José Soriano de Souza Neto - prof. cat. de
• -

direito Civil.

- DIREITO CIVIL - Dr. José Soriano de Souza Neto - prof. catedratico da citada disciplina.
58 ANO - DIREITO JUDICIÁRIO PENAL - Dr. Genuaro Guimarães- ffttfllar da
mencionada disciplina.

VI - CURSO

D E

DOUTORADO

Sao so seguintes professores que ccanpeem o curso de dou

torado: Drs- Alfredo Freire, Odilon Nestor, Gannaro Guimaraes, Edgar
Altino, Andrade Bezerra, Joaquim Amazonas, Gondim Neto e aergio Loroto
Filho.

VII -EXTINÇÃO
DE
CARGO
Corrv
de D.Coroercial/
Fiii j/ i I i. iajse 41-nomeação do professor substituto/dr. seBaSti^o do Rego Barros para cate .ratioo âssAfesaCSasHESsâS da mesma

discip. ina,. em virtude ;dà aposentadoria do respeortvo

eitiít

to,na forma da legislação em vigor, o unioo cargo de substituto arrwia-w ~
que ainda existia nesta Faculdade.

VIII - ACRÉSCIMO

DE

VEITCIMENTOS*

a) - Em virtude da lei n8 284, de 28 de outubro de 1936, passaram os
professnoes catedratioos desta Escola a perceber os vencimentos
mensais de 2:3oo$ooo.

b) - por decreto de 26^de abril de 1937, foi na forma do art. 295 do có
digo das Disposições Comuns á Instituições de Ensino superior,apro
vado pelo dec. 1,139, de 1892, e mais legislação em vigor, concedi
do o acréscimo de 20^ sobre os vencimenlos do Prof. Catedratico dr.
Joaquim Inácio de Almeida Amazonas.

IX

- QUADRO DOS PR0F3SS0R-:S CATSD";A':TCOS

pela ordem de an-iguídade, tendo com basa a primeira nom^sação.
Dr.ODILtDN rrsSTOR DE SARROS RIBEIRO - (cat. de Direito intemaolc Pu

blico).- Nomeado em 10 de Abril de 1907. posse á 22/4/1907.
Dr.ANNIBAL PREIRE DA FONSECA - (Cat.Direito Administrativo).
Nomeado em 1907. Posse no mesno ano.

Dr. JOAQUIM GU:DES COIíREIA GONDIM PILHO. -(Cat, de "direito Civil.
Nomeado em 25 de julho de 1907. posse 19/8/907.
Dr,GENNARffl LINS DE BARROS GUIMARÃES -(cat.de Direrto Judiciário ©énal).

Nomeado em 17 de setembro de 1907. posse 19/8/90*.
Dr.OTÁVIO HAfLCLTON TAVARES BARRETO, (cat, de Direito penal)
Nomeado em 26 de novembro de 1906. posse em J/18/908.

Dr. JOAQUIM DTÁCIO DE ALMEIDA AIvíAZONAS. (^at. de Direito Comercial).

Nomeado em 26 de agosto de 1909. Posse bbdcSjéíÍ mesmo mez e an(

Dr.SEBASTIÃO DO REGO BARROS. (Cat. de Diretto Comercial).
Nomeado em 7 de outubro de 1914. posse em 27/10/1914.

Dr. ANTONIO VICENIE DE ANDRADE BEZERRA, (cat. de Direito Civil)

Nomeado em dezf 1915. Posse em 17/12/1915.
Dr,FRANCISCO DE ASSIS CHATEAÜBRIAND - (Cat. de Direito Romano).

Nomeado em 9 de dezembro de 1915. posse S/1/916
Dr. MARIO DE ALMEIDA CASTRO - (cat. de Direito judiciário Civil).

Nomeado em 9 de agceto de 1916. posse em 19/8/1916.
Dr. EDGAR ALTINO CORREIA DE ARAÚJO -(Cat. de Medicina Legal.

Nomeado em 12/12/1917. posse 27,12.1917.
Dr.SERGIO L0RS'.'0 FILHO - Cat. de Direito Internacional privado).

Nomeado em 26 de agosto de 198o. posse em 6/9/920.
Dr. JOAQUIM GUEDES CORREIA GOITOBí NOETO (Cat. de

Direito Civil).

Nomeado em 18 de dezembrode 1933.posse 2/1/1934.

Dr.JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA, (cat, de Introdução á Ciência do Direito) \
Nomeado em 22/janeiro de 1934. posse9/2/1934.
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xÃx- Dr. AlfREDO ALVAES DA SILVA FREYRE (Cat. de Economia politica).

Nomeado em 14 de julho de 1934. posse 2/8/1934.

xlx- Dr.AGAMEMNGN SÉRGIO DE GODOY MAGALfllHÃES (Çata. de Direto Constitucional]
Publico), Nomeado em 30 de juihòro.de 1934.posse 3/8/934.

Dr. JOSE SORIANO DÊ SOUZA NETO. (Cat. de Direito Civil.)
Nomeado em 13 de janeiro de 1936. posse 27/1/1936,
Dr. LUIZ SEBASTIÃO GUEDES ALCOPORADO (Cat. de Ciência das Finanças
Nomeado em 12 de julho de 1937. Posse 2/8/937.

i

PROFESSORES BTglRITOS

Dr. Manuel Kedjo Carneiro Caiiç>ellD

Dr. Hercillo Lâperolo de Souza

Dr. Metoâio Maraniião
Dr. Thomaa Lins Caldas Filho

Dr. Adolfo Simões Bapbosa

PROFESSF .:BS HONORÁRIOS

Dr. ipitacio da Silva pessoa
Dr. Samuel da '-ama e Costa Mac-Dowell

DOCBNISS LIVRES

Dr. Antonio Inácio de Sarros Ribeiro

Dr« José Rodrigues dos Anjos
Dr. Arsenio Tavares da Silva .

Dr. A\igusto Lins e Silva
Dr. Samuel Mac-Dowell FÜho

Dr. Francisco Barreto Rodrigues Campello
Dr. Adolfo celso unhôa Cavalcanti
Dr. Pedro Lins Palmjira

Dr. Luiz Maria de Souza Delgado
Dr. Arthur de Souza Marinho

Dr, Abgar Soriano de Oliveira

Dr. João Âureliano Correia de Araújo
Dr. Lfurilo Humberto de Barres Buimaraes.
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b)

PESSOAL ADMINISTRATIVO,

Dispõe este instituto para o^ serviços^ iê administrais^
de eincoenta e um funcionários, os quaissestao distribaidos

nas seguintes secçõea:
(Secretaria

8

1- SECRETARIA -(Amfiteatros

_8_ 16

2- Tesouraria

3

3~ Biblio^.eca

*

10

4- Arquivo
(Portai'ia»

5
1

(Conservação do prediòo

11

5-P0RTARIA( Jardim

4

(Estafeta...

1

17

TotaTT. "5l"

Em virtude dos dispositivos da Lei n2 284, de 28 de outu
bro de 1936, e decreto ns 872, de 1 de Jmiiio do mesmo ano, o

quadro do pessoal administrativo fd)i desdobrado em dois, ten
do os respectivos serventurarios mudado de categoria de con
formidade com os dispositivos das ieis acima citadas.
Assim ficou distribuído o pessoal em apreço:
EFETIVO

Denominação do cargo

Denominação do cargo

anterior

atual

1 - S-cretario
1 -9 Amanuense

1 Secretario -classe
J
1 Escriturario -Classe F«

1 - Bedel

1 Inspetor de Alunos - Clas
se D

1 Tesoureiro

1 Tesoureiro de 4a.Elasse

1 Fiel/^ de Tesoureiro....

1 Fiel de Tesoureiro 5a.cias.

1 Bibliotecário

1 sub-Administ.de 4a. classe

1 Arquivista
1 Aux.Arquivista
(5 Amanuenses....

(3 Dactilografos
1
8
8
1

porteiro
Bedeis
Continues
Jardineiro..

16 serventes

1 Arquivista de 3a.classe
1 Adjunto arquivista 4a.cias.

)-— Q Auxiliares
de escrita de
Cc%• OX€lSS0e
1
8
8
1

continuo de 3a.classe
Auxiliares d:^ Ia. classe
Contínuos de 4a.classe
Artífice de 5a.classe

(14 serventes de 4a.classe
( 2 Trabalhadores de 4a. classe

1 Eletricista

1 Traba hador de Sa. classe.

r
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Relação dos funcionários administeativos d© acordo com os

quadros estabelecidos pelas disposições legais já citadas:
Secretario-Bààr©

J

^^''Bel* jayme Regueira Costa

Escriturario.Pad. F

.-^Miguel Campello d© oliveira

Inspetor d© Alunos padr. D....-^enancio de Caldas padilha
Tesoureiro de 4a. Classe
'^el. Diogo Cabral de Mello
Fiel de Tesoureiro de 5a.Cias.>^61. Paulo Cabral de Mello
Sub-Administrafior de 4a.cla8e '^Bel Joao Barreto de Menezes

Arquivista de 3a. Classe

>^Bel« Alfredo Careneiro Campei ■ o

Adjunto d© 4qjiivista de 4.Glas>3el. Esmeraldo d© Albuquerque Henriques i'
(Sei. corbiniano Carneiro Campello
Bel. Alberto de Aguiar

Bel. Manuel Antonio de cast-''0 Cerqueira-^
Bel. Luiz Felippe ;onçalve8 Cabral d© -iUallo
^ Bel. Hidelbrando Barbosa de Lucena

Auxiliar de escrita de Sa.Clas
se

Luiz Fioravanti de pires Ferreira

Maria da penba Lins de Barros niroarais
Francisca Campello de oliveira —f
^Uscar de Paula joiaes

Continuo de 3a.Classe

-^'íAnaando Baptista de Yasconcellos

'

Zacharias Lourenço Bezerra <—•

Henrique Rino

sebastião d© Albuquerque Millet —'
Luiz Ferreira de França

Auxiliar de Ia. Classe

Paulo José de Souza

—

Francisco Salles d© All^uquerque Lins
José Izidio dos Santos Lima
Antonio Henrique pereira de Souza

Anizio Rodrigues Yianna"

_

José Francisco de Albuquerqi»
Salvador Tavares d© Araújo

Continuo de 4a.classe

Manuel Gomes de Freitas

Renato Américo de Figueiredo Caldas
Emiliano Herculano' da Silva

Joaquim João da Silva

Artifice de 5a.classe.

"(João Francisco de Souza Lima'
"(José Antonio dos Santos
(Antonio Francisco d© Barros

'(José Francisco de Souza
'(Arlindo chrispiniano da Silva

(Alexandôino José dos Santos
- (josé Calazans Correia
Servenxe d© ^a. Classe,

—-

r.(Jorge da silva

- (João pereira Rezende '
"(José Wenceslau da silva
'(José Franeisco Gonçalmes dos Santos
• (julio Baptista de Moura
(Mariano 7ictor dos Santos

(João Rodrigues de Lima
Trabalhador de 4a. Classe
(I

tt

n

Traba hador de 5a. classe.

—José Berto da Silva
Sizenando Correia d© Barros
.. Snzo Cavani.

X-FALEC IM E N T O

Faleceu

no dia 24 de março d© 1937 o continuo de 4a.classe

sr. Manuel Bezerra de Carlos Lima.
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II-COMISSIONAMSNTO

^Por deliberação do Conselho Técnico Administrativo,em

sessão de 15 de janeiro de 937, foi üeaissionado para ir
á capital da Republica taatar de enteresses deste Institu
to do Dr. Diogo Cabral de Me Io, tesoureiro deste Istaiseiecimento.

XII - DESIGNAÇÃO

por resolução do Conselho Técnico Administrativo foi
designado para substituir o tesoureiro o fiel Bel.Baulo CabBàà de

M llo.

XIII

-

L I C E N C A

Poi concedida pelo Exmo.^Sr. Ministro da Educação dez
mezes de licença, em prorogação a que já vinha gosando, ao
continuo de 4a. Classe Sr. RENA:O AMÉRICO DE FIGDSIl-EDO CAL
DAS, nos termos do art, 8f n®II do decreto n? 14.663 de 1
de fevereiro de 1921.

.X,

SITÜACAO

DO

MATS.^IAL

O estdo do material é sofrivel.

si em algumas

secções esiá bem conservado;^ em outras, como sejam:SaÍão No
bre, Sala das Congregações, Salas das Senhoras e

Reunião de

professores e Galeria dos proféssores precisa de^eesides re
paros.

'
Verifica-se por ezeiiqjio o rico mobiliário do Sa-

lao rTobre_^ser devorado pela polia} O mobiliario^da Sala das

Congreagçoes precisando de limpeza e substituições de peças}
As qHHEtzH as molduras dos retratos apostos no mesmo salao p-gyi
na sua maioria completamente daanificadas.
Por mais de uma vez a Diretoria desta .Escola Pez

santir ao Ministério a necessidade da distribuirão de credi

to suficiente para os dddâss reparos, ou pelo menos ordem pa
ra aplicar a produlõ dos ''juros das Apólices 'desta Facutdade

iKJ~a±XHâi5 em beneficio da conservação do prédio e seu material
sempre obtendo resposta negativa.

Todo esforço da Diretoria neste particular tem si

do improficuo. Vamos apreciando assim a destruição dazuiaxííttK
txfmwwtaz de um rico patrimônio.

11

ESTADO DO edifício

O e^íificio está carecendo de uma limpeza geral e concertos
generalizados,

A limpeza compreenderaá" caiação, pintura e envernisamento
e substituiqão do piso de algumas
dependência, e bem assim substituição do travajamento do forro,
da sàla das Congregações.
de portas e piso e o conce^-to

Trata-se de um se-viço indispensável dado o estado de rese
carnepto em çue se encontram as paredes, foros e portas, e
o

CAIAÇAQ

A fachada do prédio está a exigir uma caiação coapleta,sen
do a mesma fei a em tses de maõs, precedendo-se uma rapçagem da an
tiga e concerto no reboco.

O prédio tem quatüo faces e mede 4,58o ,00,
ra2

O PORAÕ do edifício mede aproximadamenis 3,000 , e está a
precisar para sua conservação de caiaçao a cal branca, em duas
demãos,

uma quarta parte esúá sendo utilizado com mu_to proveito.
O^restanie poderia se r adptado
para o almoxarlfado da

repartição, precisando-se apenas ligeira limpeza e concretização
d© um terço do pèso.

O Aro.uivo da Biblioteca é outra dependência que precisa ser
olhada.

A despeza com o mesmo será de pouca monta $or se tratar de

simples caiçao e pintura de l;8oo"^^ 00.
PINTITSA

Parece inadiável uma mão de tinta a zarca5,para conservação
na armaçao metallca dos alpendres, cáàraboias, zimborios e archibancadas i.ios amf1 leatros.

Nota-se que a ferrugem es .á atuando grandemen e nas cita

das armaQ5e*s o>í que poderá acarretar grandes despezas, com a fal
ta dessas medidas preventivas.

Outro serviço também urgente é a pintuÈa a duco da armaçao
metalica da Bilioteca e .espectiva escadaria.
Todos os-portoes e

grades de ferro das janelas nom

um total de 523^^00 urge que seja pintados, pois que a ferrugem
ja começa a damnifica-los.

O numero de portas e janalaa da fachada atinge a um total

de 102 com 856di^oo, Verifica-se que as mesmas estão muito ressoa

das e já atacas pela podrigão pela falta de conservação.
paredes.Temos a pintar a oleo em duas ou tres de mãos, de acordo

com a necessidade de cada dependência, a tinta fosca 11.555^2,94,
Forro. A met. agem de forros existentes nesta Repartição que está
a carecer de pintura é de 3,483m2,23,
O forro na sua maioria é esculturado.

12

Piso:-

Parece-me necessário a mudança do piso das salas da Congrega

ção, senhoras, biblioteca e Galeria dos profe sores.
O material está bastante estragado pelo cupim,
Glflrôboiôs *

o estado das Clarabois é péssimo,ctóvido está^í muito estra
gado a armação que as sustentam. A mudança de tal armaçao traria a
faculdade multas despesas e não remediava,© mal^^t^e estamos a apontai
aiariaraente. O mais pratico seria a substituição da meano, poderia
se adotar te..has de vidro tmpo marselha, o que daria muito luz,

A substituição das mesmas nada influe quanto ao arejamento
do tecto.

ZnSORIOS:

.

.

A Falculade tem forçosamente de aoar etar com grande despe-

zas anuais qm quanto não mandar forrar todos cincos eimborios a "er
ro galvanizado ou cobre, q^e
Afim de

„

^

nao vanhae mudar a estetica do predido

•ooderia ser assentado sobre o forre, prezo a ganghss, com atualmente
é sobre ripas de madí^ira, todas as louzas existentes.
Escadaria:

,, ;

. ,

A escadaria que dá acesso á Bib ioteca está ém çesso estadC
Afim de que desanareça a má impressão reinante parece-me
aconselhável a mudança da mesmo^ por uma de granito de narmore de
«Lü!

IwtC

ClC'

IA W

W

— — —

2.'-"^

íima só cor com iausel anal muldarado.

0B5SSXS

OBRAS EXECUTADAS

No período cie janeiro a novembro de 1937 fo am feitos os
seguintes serviços:

^

Hall )-Andai-Térreo} •
pintura a oleo com tres de mãos, sendo todo serviço feito com

?

a técnica exigida em:
688iii2.56 de

Paredes

437 , 76 de
85 , 2o de

Forro de ferro com escultura
gradil (em quatro faces

66 , 00 de

,

oolunas-

Hall - lí Andar-

507,m2 36 de

407,
85,
64,

— Paredes

76 de — Forro de ferro c/escultura
20 de — Gradil de ferro c/4 faces
eo de colunas.

SflT.AO 11 DE AGOSTO

,

^

j^evantaraênto e substituição de todo travajemanto do saàqo

com 80,' '» 700- e raspagem enceramento e envemizamento do mesmo.
sala onde funciona o SEI'.TINARI0 DF BFFtiZA DE TEZE
Foram pintados, raspados e envernizados:

10imÇ64 de— Pa-ede
27 ,60 de - Forro

27 ,6o de

Piso - Raspagem, encerramento e envemizamento.
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faculdade muitas despezas e não remediava..o maluque estamos a aponta
diariamente.

O mais pratico seria a substituição da mesmo, poderiá

se adotar te..has de vidro túpo marselha, o que daria muito luz,

A substituição das mesmas nada influe quanto ao arejamento
do tecto.

ZniBORIOS:

A Falculade tem forçosamente de acar atar com grande despe

zas aiiuais qm quanto não mandar forrar todos cincos aimborios a "er
ro galvanizado ou cobre,

Afim de axaiaâaBaçaxiia naõ vèahae mudar a estetica do predido
poderia ser assentado sobre o forre, prezo a ganghes, com atualmente

è sobre ripas de madeira, todas as Ipuzas ezlstentes.
Escadaria:

A escadaria que dá acesso á Bib ioteca está em pesso estadi
Afim de que desapareça a má impressão reinante parece-me
aconselhável a mudança da mesmo^ por uma de granito de mármore de
uma só cor com Jausel aml muldarado.

0ES3ÍSXS

OBRAS EXECUTADAS

No período de janeiro a novembro de 1937 fo am feitos os
seguintes serviços:

Hall )- Andar•Térreo)
pintura a oleo com tres de mãos, sendo todo serviço feito com
a técnica exigida em:
688m2*56 de

Paredes

437 , 76 de
Forro de ferro com escultura
85 , 2o de — gradil (em quatro faoes
66 , 00 de — oolunasHall - 1? Andar-

507,m2 36 de

407,
85,
64,

— Paredes

76 de — Forro de ferro c/escultura
20 de — Gradil de ferro c/4 faces
eo de colunas.

SÂLAO 11 DE AGOSTO

levantamento e substituição de todo travajemanto do sààao
com 80,'^', 700- e raspagem enceramento e envemlzamento do mesmo.
SALA ONDE FUNCIONA O SEMINÁRIO DE DEF'?ZA PB TEZB

Foram pintados, raspados e envernizados:

10l°iÇ64 de— Pa"ede
27 ,60 de - Forro

27 ,6o de piso - Raspagem, encerramento e envernisamenío

V
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5ALAQ PB LEITÜHA DA BIBLIOTECA

Foram ezeoutados os seguiu es serviços
m2

pintura a tintae oleo de: 431 ,36 de paredes

173 ,,

de forro o/esoultura

m2

Foram substituídos 173 ,00 de piso pu^o serviço foi o seguinte:

Construção de uma estrutura em concreto armado apoiada
nas vigas de ferro já existentes.
Assentamento de tacos em duas cores,

Colocada uma porta que dá acesso á claraboia

Substituição de todo material elétrico.
Foi ' envernizada as seguintes peças depois de lavada a soda caustiea
e devidamente raspada.

3 por^èig

também /

5o cadeiras- ( foaanymudados os encostos
13 mezas pequenas
4 mezas grandes
2 col\inas para ohapees

1 porta chapeo - grande ( todos os tornos foram nikelados
3 portad capeps - pequenos -idem,ideqi
1 Relogio
1 meza de filtro

Secretaria

Foi raspado envérnizado a mmassdõeéodo o piso das duas seccões,

OCtm. ENCIAS 5 ATIVIDA^^RSALIZADAS NO S5RVIÇ0 DE CONTABILIDADE
á lastimável que a administração desta Sscola esteja privada
de apresentar um relatório circunstanciado sobre o movimento fènanceiro nos moldds da Contabilidade adotada em todas as Repartiçaos

por falta de uma organização perfeita.
Indica o proprio regulamento desta Escola ám seu titvilo IV" art.

147 a ^istencia de uma secção de contabilida^a qual até hoje ainda
flaõ f«sife-1lel sôsr organisada.
Causa

pasmo que laraa Repartição com qem anos de ezistencia, um

vultuoso patrioraino, e um movimento de credito de mais de Ml contos

líOOO:000§000) por exercício, continue a executar emptricamente a
escrituaçao de seu movimento de eoonomico-financeiro, quando o Códi

go do Contabilidade publica estatielece normas para esse fim e o regu

lamento adotado determina no art? já citado uma escrituração zk^h^hz.
em ordem.

Nao se pode fugir ao im perativo de se afirmar que a contabili

dade é auxiliar de alta valia paia uma boa administração. Ela com
seus inscj-umentos registradores indica o caminho segura paia o conse-

guimento dos fins a que se propoe: defez^tífe conservação do patrimô
nio da Repartição e o rigoroso cumprimen ojè as leis de natureza finan
ceira.

para conservação deste patrimônio é condição essencial o conheciijiento exato de todos os seus elementos e bem assim acompanhar as
suas variações.
"V

.*
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Os orgaõs administrativos de um departamento tem necessidade
de conhecer a situação de seu patrimônio, o andamento da receita e

*

clespeza, o es ado --•os créditos votados para seu^ousteio e os saldos
das verbas existentes. Estes informes só poderão ser colhidos xm±
rigorosamente, a qualquer momento,qqando ha uma contabilidade bem
organisada.

Ela concorre para fortalecer os créditos de um Instituto e

indica a boa ou má direção do administrador.
Em todas as atividas da administração ha aplicaçao desta dis

ciplina. '::la é a luz que aclara o estado de um periodo financeiroi
congrega todos elementos da obra dirigida; anallza todos os seus fa
tos e indica o caminho^a seíjuir pelo aâminsitrador.

Este tem obrigação imposta por leis ^e regulamentos de apre
sentar no termino do exercício sua_^prestaçao de contas, na qual de

monstre com precisão em que situação recebeu o patrimônio e o esi. ado dos créditos e como se encontuaç.

A ausência dest e serviço viverá sempre o administrador no
obscurantismo completo e a^mercer dos caprichos dosfuncionarios

encarregados de escrituração de método incerto, inimiga da boa or
dem administrativa.

Assim, cabe-me sugerir que seja adotada nesta Faculdade um

sistema de escrituração porcneBO partidas dobradas, creando-se
a secção de contabiliââde, imposta pelo ar-? 147 do Regulamento adcj
tado nesta Sscora (Dec. 23.609, de 20.12,1933).

Foram distribuídos á Üelegaoia Fiscal do Tesouro Hgcional nes;^e
estado para custeio desta Facíilday^üo corrente exercicio os seguin
tes Créditos:

^rba 3a.
Sub-consignaços:

8 - Efetivo...

588:000f000

9 - Ao Diretor pel funcção do caig

6:000ç000

10 - Aos prox", do curso de doutora

do
11 - Gratificações adcionaess......
12 - Gratificaçõs s por serviços
especiaes
13 - Diarias etc,-.,..

........

RS.

84:000f000
24:360^000
59:oooÃooo
T

:uuus^uuu
15:000^000

796;360'|qÕÕ

Por conta dessa verba e respectivas sub-consignaçoes foram fei
tas as seguintes despezas:

s/c
s/o
S /o
s/c
S/o

- 8.
- 9.
-10.
-11.
-12

10
10
Io
10
8

folhas....
folhas
folhas
folhas
folhas

490:000^000
SrOOOÉOOO
70:000;;^000
' 20:300,:;000
38:909r;>900

s/o -13. em
Rs.
Vfir3DELx2a2

te ,

'
616;aoafgÕÕ"
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Verba 2a.

<C—

^

PESSOAL EXTRAITOMISRARIO

s/o - 1 credito

246:000$000

D3SPE21AS realizadas:

12 folhas de pagamento

223;957$300

MAITSBIAL PamUIfENTE

s/c - 1 credi.-o
s/o - 2 credito.
s/c - 3 credito

I0:e00;^000
05:OOOí?OOO
25:000,3000

40;800èoOO
MAT :rial de cohstjmo

s/o - 4 Credito

14:000:':000

DIVERSAS DBSPEZAS

s/o - 5 Credito

5:000^000

s/c - 5 Credito

8:0005000

s/c - 7 Credito
s/c - 8 Crádito

10:000á000
2:0003000

s/O - 9 credito

. 30:000;|000

s/c -10 credito

8:0003000

57:000^000

I

ENCAROQS DIVEREOS

s/c - 1...credito

12:000#000

por conta das rubricas acima foram assaiat feitas as seguintes
despeza:
MATERIAL PBRÍáANEiíTE

s/c

í

3 Despezas empenhadas

to

24;994;j^600 Pag , reqí 23:919i?000

MATE.KEAL de GOKSÜMO
to

s/c - 4 Despezas empenhadas .11:963:5100 - Pag «req? I0:511$3oo
DIVERSAS DESPEZAS

s/c- 5 Jaspezas empenhadas..

5:000$000 - Peig.re^f

s/c- 6

"

"

1;440|000 - "

tf

s/c- 7

"

"

4:9313500 - "

tf

n

s/c- 8

•»

»

BiOOoioOO - "

S/C- 9

"

"

29:5983500 - "

tf

S/c-10

"

"

7:531$^00 - "

ft

3:067$500
9383O00
2;931$5oo
1:440$000
29:598|500
6:031$600

ENCARGOS - DIVERSOS

s/o 1 Despezas empenhadas 12:000^000 Pag.req?

12:000 000

5^' *
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APRECIAÇÃO SOBBE O R-TÍDIÍÍENTO OERAL DO SE VIÇO DS COIÍTABILIDADai

f

BEM COHO DAS DEFICIEííCIAS SNCOI'TTR--.nAS.

I

*

O presente item deixa de ser respondido |ibx em virtude da explicaçac
dada ao intera anterior.

i ■ ■

aOTTCIACj^O de TOJ PROGRAigiA PARA O ANO DE L$gS.

^OBRE o assunto cifado aó poderei falar quanto ao movimento de
credito da Faculdade, e

âo meu ver o que mais se impoê é a oreação da Secqão da Conta
bilidade dessa Faculdade na forma do art. 147 do seu regulamento,
tando- se o

ado

sistema inticado na contabilidade publica.

Eis tudo o que pe foi possivel reunir para a organisaçao do rele

torio Geral desta Repartirão.
Saso v.s.a encontre alguma deficiência nas informações presta
das,bsShh com muito prazer poderei ãhi dentro das meus TOgiroig-i-miritrerg

parcos conhecimento ísfHzmx esclarecer mais algum assunto que deixe

de ennumerar nesta suscinta relação de serviço.

Secretaria da Faculdade de Direito do Recife, 11 oe novembro
de 1937.
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Sscriturario - Clas.F.

^

