
•DECRhTO N Q J.., 4 ~ DE /PfiJ DE

Aprova o Regiment'a do Serviço do
Patrimônio do Estado.

O GOV~RNADOR DO EST DO DE LAGOAS; na conf,ormidade do dis -
posto no artigo 56~ incfso I da Constituição do ~stado~

D E C R E T A:

Art. l~ - Fica aprovado o Regimento do Serviço do Patrimônio
do stado, reorganizado pelo Decreto-lei n, 3 300, de 4 de julho de
1947" que acompanha o presente Decreto.

~rt. 2Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Maceió, c2.(J de At ~ 'fvcde 1 947.-

------

REGIMENTO DO ~HVIÇO DO Pi\. i'RIMôNIO DO l;,,::)'l'ADO
( S.P.E. )

CAPíTULO I
rt. lQ - ~o serviço do Patrimônio do Estado compete:

a) cadastrar e fiscalizar o~ bens patrimoniais do
Est do, que tenham relaçao con terras devolu -
tas,. engenhos, fazendas, sítios e outras pro -
priedades rurais e similares que pertençam ou
venh m pertencer ao Estado; .

b) providenciar junto ao Chefe do Executivo, a expe
dição de todos os tftulos Erovfsórios e defini ~
tivos referentes à concessao de propriedades,lo-
tes de terra, et~ •.



~===----_/_-:-~J3

cr) ter sob ~ua uarda um cadastro completo de to-
da~ a~ terra~ pertencente~ ao ~staÓ0;

,e) empreear o~ meios nece~uario~ no sentido devi
tar ocupaçao ou e trugo~ na nata~ de propried.a.
de do E~tado.

f) promover prose~so~, propor açõe~ e intervir ~em-
pre ·m que~toes que tenham por objeto ter'Y>usd -
volu a~ perteneente~ 'ao stado.

g) ree;ularizur a cone .são, exploração, "uso e tran~
mi~~ao de terras devolutas. "

t 2Q - '-r • inda da conpetencia do erviço do Patrimônio do
E tado:

a) expedir guias, devidamente autenticadas,a tod s
as exatorias para efeito da cobrança do~ foros,
laude~ios e outras quai~quer taxas existentes
ou futJr rente criada~;

,b) aprese nt r em qualquer epoca do cpo, planooS d,
serviço ou medidas que vi em ben ~1cios ou van-

t'gens aos erviços a seu cargo;
, ,c) fazer ate 31 de março d c da ano, um relataria

das ativid des do S.P•• ao Govêrno Bstadu 1.

.t rt. 3Q - O
~, ,

.P .• , quando for n ces""ario, soliei tara ao Che
fe do Ioder ~xecutivo E tadual, ~uas provid~ncias junto ao Dep rtanento

, ...de Obr s Publicas ou Conissao de stradas de Rodaeem, no sentido de ser
determinado ao se" pe soal especializa o, a execuçüo de trabalhos t'cn:!.
cos ne ce , .arlO ,

cl finalidade do • P.-,,-,.
, , , "r r fa unico. Igual m dida po~era ser adotada junto a

, .Procuradoria da Fazenda Est dual, qU8..L"ldon c ssarlO
cia juridic •

torne a3~istên

rt. 42 - Irovisoriamente, fica o qu dro do seu ssoal a~sim
com~ tituido:

...
I - Car o de provire nto em corr.i ao
) - Chef de Serviço, padrão K

11 - Isolado d provirrento efetivo.
b) - st tlstico "propriador, padrão I ------------

rt.·5Q - O cargo de Chefe do Servif'o do Â atrL ônio, será de
livre nome ção do Cr~fe do ~xecutilo ~ tuuu 1 e er' exerc ~ em c

..•
s o.

rt. 6 ~ nropost~par adMissão e recondu0ü~ do p so 1
, ... .extram .•.merario, ",erao fe ita~ ria fonnà da le i~la ção vieent • ,



/

ser' de 33 hor ~ seM nai
,

usim prestadas: de 7 horas e 30 minuto~ as

13 hor s, diariamente.

..rt. 8
,

Chefe do S ••• , podera, em ca~o de nece~sidade,

re uis: tar ao Chefe do xecutivo, força policial, COMo fim ~ 4f zer

respeitar as deteT'I!I{l'"Iações das leis vigentes e direitos de pr pried de

concedidos pelo Go

rt. 912 - O
,

•P. ., podera lote r, quand o achar c<>r.venlente,

terra ~ volutas ced r po~se5 o interessados que . e conprometerão
/

ben f 0i _la dentro de 1 me -a contar do data da concessao •.. ino-

se "n~ia d"ste di positivo, anulará a conce.lsão •

do IJ.

.•rt. 109 - Em ca o de ordem purar:lente aLlMinistrativa, o C'l ~c

po erá baixar por ....ari as, lnstI'uções, oI'd ns de ,~eI'viço, etc.,• .o.J. ,

desde ue não afe"-e 05 pI'il Cí",~ le[;ais eM vieoI'.

-rt. 112 - Os casos omisso~ ne,-,te R girJento, seI'ao re,-,olvi -
, .

dos pelo no eI'nador do .w t do, faz ndo, quando necess I'lo, baix r leis

ecreto
,

jul ado~ indi pens vei oa ordem dos seI'~iços.

I~aceió, /:J.. "gas t de 1947, 5)2 da República.
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