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Regulamento da Secretaria da Gamara dos DeDutados 

TITULO I 

DO PESSOAL DA SECRETARIA 

'!<o. - ' / ' : .:- . 

Art. l. o O pessoal da Secretaria da Ca· 
mar a dos Deputados 'é o ·seguinte : 

l director; 
4 cberes de secção; 
6 offic1aes .i. 
1 consÍilrv'ador da bibliotbeca ; 
1 a11xi!lar; 
2 porteiros, S'endo um do salão e outro da 

Secretu.rii..; .. _ . 
1 ajudante de porteiro; 
16 continuas. 

5406 . 
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TITULO II 

SECQÃO I 

Da organização dos serviços da Secretaria 

Art. 2. o A Secretaria fica dividida nas 
quatro secções seguintes : 

P, serviços legislativos ; 
2"r contabilidade e archivo; 
3a1 bibliotheca; 
4"'1 actas e expediente das sessões da Ca-

mara. 
A~'t. 3. o A 1 a secção se comporá de um 

chef? e tres officiaes; a 2a de um chefe e um 
offictal; a 3a de um chefe, um ofllcial, um 
conSI3l'Vador da bibliotlleca e um auxiliar, 
e a 4a de um cbefe e um ofllcrial. 

Art. 4. 0 A' 1a secção incumbe: 
1" 1 organizar, á vista das actas eleitoraes 

que forem remettidas á Secretaria, mappas 
da aruração geral de cada: um dos districtos 
eleitoraes dos Estados d.t Republica, com 
indicação das secções, numero de ele1tores 
que votaram, nome dos candidatos, numero 
de vptos recebidos e resultada tot.Ll apurado, 
para serem remettitl.o.s com o respectjvo 
procj3SSO á commissão de inquerito a que 
comfetir julgar da eleição ; . · 
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2°, o reg!stro e escripturação em livros 
especia,es de touos os trabalhqs das "com-
missões permanentr.s, mixtas e especiaes; 

3°, a escripturação dos livros de registro, 
· da apresentaç 10 de peojectos, pareceres, 

r equet'imentos, indicações e respectivo an-
da n.ento; 

4o, registro de todos os officios e docu-
mentos lidos em sessão da Camar:~.; . 

5°, remessa dos projectos e indieações ás 
' commissões, e escripturação do re.>pectivo 

protocollo ; 
· 6°, o processo e a remessa de guias para 
a publicação tle originaes no Diario do Con-
gresso e sua impres,ãu em avulsos para dis· 
tribuição pelos Deputados; 

7°, a organização coo;rdenatla ·dos docu· 
mentos . que devem ser impressos com os 
divet·sos pareceres das commissões; 

8°, a collecção e remessa á commissão de 
redacção de pro ·ectos, pareceres, emendas, 
.additivo; e alterações approvados e do-
cumento.; nece;;sarius para a ultima redacção; 

9°, todo o trabalho d .. L Secretaria, rota -
tivo ao andamento ue quaesquer assumptos 
sujeitos ao de ',ate da Cumara; 

lO, a organização li us autographos dos 
projedos de ;ei que, approvados pela Ca· 
mara, tenham lie ser remettidos ao Senado 
óu euviados á sancção presidenciu.l ; · 

lt , mensageni e omcios que devam acom-
pànhar os proj ectos e autographos mencio-
nados no numero anterior ; 
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12, o eegi:;tro da sahida dos projectos de 
lei e aut0graphos; 

13, a t•elação dos projectos remettidos ao 
Senado, dos que voltarem com emen,las, dos 
que não obtiverem solução, dos pareeere~ 
approvados, dos projectos que ficarem pen-
dente > e declaru.ção dos que obtiveram pa-
receres, dos parecere, e projectos da·> dilfe. 
rente~ commissões e sobre os quaes não 
houver solução dennitiva; ' 

I 4, a organização da Synopse de . todos 
os trabalhos de cada sessão legisla ti v a an-
nu~l; 

.l?l. a expedição das requisições das com· 
m1s~oes ; lp, todos os mais serviços que lhe forem 
designados prla Mesa da Camara e não 
forem da attribuição •las outrils secções. 

,o\rt. 5. 0 A' 2asecção compete: 
l q, a escripturação de todas- as despezas 

da Secretaria, segundo as rubricas orça-
mentarias ; 

2q, a organização do orçamento do pessoal 
e material da Secretaria para ser remettido 
ao Governo e á Cornmis~ão de Finanças; 
. 3°, .a orgll,nização do· balanço gemi da 
des peza feita em cada anno com os serviçps 
da ~ecretaria, com a demonstração circum-
iltanciada de cada uma das r espectivas par-
cell~Ls, para ser submer.tido á a .Jpr..,vação 
da iYiesa, nos termos do art. 235, do Regi· 
mento da Camara. 
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4°, processar todas as contas de despezas 
feitas com os serviços da Secretaria para 
ser ordenado o seu pagamento pelo 1 o Se-
cretario da Camara ; 

5°, o registro do auto de afll.rmação e posse 
dos empregados da Cam:tra; 

6°, o assentamento de todo o pessoal e 
notas a elle relativas ; 

7°, annotaçã.o das residencias e nomes dos 
Srs. Deputados e do ~e u comparecimento e 
faltas ás sessões da Camara, com ou sem 
causa justificada; 

8°, ·o registro das resoluções e ordens da 
Mesa; 

9°, a escripturação do livro de declarações 
dos Srs. Deputados para a ajuda de custo e 
organização da folha do .subsidio ; 

10, o registro, por extracto, da entrada 
no livro da porta, das petições, documentos, 
representações lidas em sessão , designando 
os nomes dos peticionarias, por ortlem alpha· 
betka, data da apresentação e do que a 
respeito tiver sido deliberado; 

li, o apuramento, nu intervallo das ses-
sões, de papeis que teem de ser presentes 
á, Camara na sessão immediata e dos que 
devem s~r archi.vados por se referirem a 
negocias findos ; 

12, a restituição do > documentos aos mi· 
nisterios a que perte11cerem, uma vez re· 
clamados; 

13, o inventario, classificação, cataloga· 
ção, conservação e guarda de todos os do-
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cumentos, decretos, or1gwaes das actas 
papeis, livros, mau uscr1ptos e tudo o que 
deva pertencer ao archivo ela Camara ; 

14, a busca de documento3 c a s11tisfação 
de r equis1ção de li vros e papei~ que forem 
ordenadas pelo 1 o Secretari o ; 

15, o registro, em livro especial, dos do-
cumentos, papeis e livros que sahirem do 
at'chivo, com a indieaçiio das pesscms que os 
receberam e do despacho que ordenou a . 
entrega ; 

16, extrahir as certidões que fore m or-
denadas, pelo despacho do lo Secretar·jo, dos 
documentos exi stentes no ar chivo ; 

17, a troca de documentos parlamentilres 
com o Senado e demai~ col'porações legis-
lativas do paiz e do estrangeiro. 

Art. 6. 0 A' 3" secção incumbe: 
I o, a organi zação e conservação de todo o 

serviço relat ivo á bibliotheca ; 
2°, a organização de um inventario com-

pleto df! bJbliotheca, j á no que respeita ao 
deposito litterario, já no que diz r espeito ê1 
mobilia, in~crevendo nelle tudo que tor ad-
qui r ido; 

3°, a organização completa do catalogo 
geral dos li vros, manuscriptos, impressos, 
ca1·tas geograpllicas, estampas e gravuras 
existentes na bibliotbeca ; 

4°, o enriquecimento da bibliotheca com 
as obras que se publicarem no paiz e no 
estrangeiro, que intel'essarem por qualquer 

<. 
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modo á Camara dos Deputados e convier 
adquirir, representando á Mesa por ioter.-
medio do director da SecrAtaria para provi-
denciar a respeito; 

5°, mioistrar os livros, impressos, revistas 
e folhetos que lhe forem pedidos pelos Srs. 
Deputados, afim .de serem consultados dentro 
da bi bliotbeca ; 

6°, caeimbar com o sinete da bibliotheca 
todos os impressos, cartas geographicas, ma-
nuscriptos, estampas e gravuras, logo que 
sejam adquiridos e antes de serem utilizados. 

Art . 7. 0 A' 4• secção incumbe: 
1 o, a redacção das act as das sessões ; 
2°, a fiscalização ~~ revisão das actas publi-

cadas no Diario do Congresso ; sa, a correspondenc1a sobre trabalhos da 
sessão que for ordenada pela Mesa ; 

4°, d índice das actas das sessões ; 
5°, a separação dos papeis, relativos ás 

actas no intervallo das sessões ; 
6°, o extracto de toda a correspondencia. 

lida ou enviada á Mesa, das petições e re-
presentações. 

TITULO III 

ATTRIBUiÇÕES E DEVERES DOS EMPREGADOI 

Art. 8. 0 Ao director da Secretaria com-' 
pete: 

1 o, receber e enviar ao Presidente e Se·_ 
cretarios a correspondencia e mais papeis 
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que lhe sejam endereçados, remettendo-lhes 
fecharia a correspondencia particular ou com 
indicação de confidencial ou reservada ; 

2°, receuer e enviar á.5 secções da Secre-
taria, conforme competir, a corre~pondencia 
e todos os papeis que forem devolvidos pela 
Mesa ou forem despachados pelo lo Secre-
tario; 

3°, conferir a acta com os respectivos do-
cumentos e distribuil-os · pelas differentes ' 
secções; 

4°, fazer cumprir todas as dispvsições do 
Regi r\lento, relativas ao serviço geral in-
terno da repartição; 

5°, 1nanter a ordem e a disciplina na Se-
cretaria; 

6°, fazer executar todas as delibe t·ações da 
Camara. exaradas nas actas das sessões, e 
todas as ordens da Mesa, do Presidente ou 
doe Secretaries ; 

7° , ~uperinteoder todos os serviços da Se-
cretaria; 

8°, prescrever, para regularidade dos tra-
balhos das secções, as regras nece<sarias 
para ip.strucção e expedição dos nPgocios e 
tomar a respeito delles as conveniwtes de-
cisões ~m casos previstos pelo Reg ulamento 
ou em resoluções da Mesa, designando e exa-
mimio~tndo a sua execução e solvendo as 
duvidas que lhe forem expostas pelos chefes 
de secção; 

go, cpn()sponder-se directamente, quando 
lhe cop:tpetir, com as repartições de qual· 
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quer dos ministerios e com as autoridades 
mu funccionarios de igual ou inferior ca,te-
goria; 

10, mandar executar todos os trabalhos 
que lh e forem ordenados pela Mesa ou pelo 
1 o Secl'etario, ministrando-lhes todas as in-
formações que forem exigi.las ; 

11, r.rear e rubricar os livros que forem 
necessarios para os m;ds serviços da Sect'e-
tari a, os quaes serão abertos pelo 1 o Secre-
tario; . 

12, apresentar ao Presidente e Secretarias 
as proposições, mensagens, autographos e 
todos os mais papeis que devam ser expe-
didos com as suas assignaturas ; 

13, apresentar ·á Mesa, por intermedio do 
1 o Secretario, todos os papeis, documentos, 
representações e ofllcios que tenham de ser 

· preoentes á Camara ou devam ser lillos em 
sessão; ' 

14, assignar o expediente, certidões, cópias 
autnenticas e annuncios officiaes da Secre· 
taria; 

15, propor ao 1° Secretario a de üguação 
dos officiaes da Secre ar ia que de vem servir 
em cada uma das secções em que ella estêl 
dividida; 

16. conceder licenças, por motivo justi-
ficado, aos E>mpregados da Secretaria, no 
intervallo das sessões, até 60 dias, e até oito 
dias, estando a Camara aberta ; 

17, dar á Mesa ou ao 1 o Secretario infor-
mação escripta sobre pedidos de licença por 
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mais de oito dias, e apresentar-lhe o des-
pacho concedendo tae> licenças no intervi:l llO · 
das sessões , bem como os requerimentos que 
as fundamentaram ; 

18, attender ás solicitações das com missões 
e dos Sr s , lJeputados, fo1•neceudo-lhes os es-
clarecimentos e informações qtte lile forem 
·exigidos sobre objecto do serviço da Ca-
mar a ; • 

l\-1 , mandar organizar pela secção compe-
tente, para ser publicada e distribuída no 
-comepo da sessão do anuo seguinte, a Sy-
nopse ue todos os trabalhos de cada sessão 
da Ca,mara, com a declaração do estado em 
que ~e ac lt am, f,,zendo-a preceder de r ela· 
torio minudoso ; · 

20, receber do Thesouro Federal, mediante 
requi~ição do lo Secretario, as quant 1as vó-
tadas para as despezas ordinarj .~s e even-
tuaes da ::iecretaria, recolhendo-as em esta-
belec imento b.wcario em nome da Secretaria 
da C~tmara ; 

21, fazer organizar annualmente pela res-
p ecti va secção um balanço geral do que se 
h ou ver r ecebido e despr:mdido e do saldo 
verificado, acompanhado ue todos os neces-
sario~ llocumentos, pondo o seu visto e sub-
mett~l-o, nos termos do arL 235 do Regi-
,nento, á approvação da Mesa, no l o tri· 
mestr'e de ca 1a anuo; 

22, propor á Mesa, por intermedio do 
lo Seqretar10, ·quaesquer mellidas que forem 
necessarias á boa direcção, distribuição e 
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€conomia do serviÇo que lhes cümpre re-
gular, promover e inspeccionar; 

·23, receber dos em pregados, no acto da 
posse, o compromisso de bem desempenha-
rem os seus deveres ; 

24, ordenar as despezas que forem neces· 
sari..Ls ou que a Mesa resolver que se façam, 
mandando escriptural-as, tendo em ordem 
os documentos a que <se referirem ; 

25, nomear os serventes e demittil-os, 
quand.o entender conveniente a bem do ser-
viço, e com appt'Ovação do lo Secretario ; 

26, encerrar o ponto dos empregados, 
pondo-lhe as competentes notas ; 

27, designar, c11m a pprovação do 1 o Secre· 
tario, um dos officiaes da Secretaria para 
dirigir e iospeccionar o serviço de revisão 
dos debates. 

Art. 10. No impedimento do director, o 
1• Secretario designará dentre os chefes de 
secção quem o deverá subst1tuir. 

Art. ll. Aos chefes de secção compete, na 
respectiva secção : 

1°, di~tribu i r o serviço, dirigir o expe-
diente, examinar, fiscalizar e promover todo 
o trapalho da secção ; 

2°, de:,ignar ao director as providencias 
necessarias p rtra a 1·egularidade dos serviços 
confiados á sua secção ; · 

3°, aux1liar com os seus esclarecimentos, 
si lhe for Jm pedtdos, o desempenho dos tt·a-
balhos da Secretaria ; 
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4•, admoestar os empregados de sua secção 
que commet .erem faltas e dar parte dellas 
ao director ; 

5°, d.:Jsempenhar conjunctamente com os 
demais empregados da Secretaria, todos os 
trabalhos extraordinarios, não comprehen-
didus na sua secção, que lhe forem com· 
m ettidos pelo direckr ; 

6°, entregar mensalmente ao director nota 
das faltas dos empregados da secção, e infor-
mação sobre o modo por que desempenham 
as sua.1 runcções. 

Art. 12. Ao chefe da I"' secção com peta 
ainJa: 

§ I. P conferir cuidadosamente . com os 
originaes das ultimas redacções, os auto-
grapllo\> que devem ser enviados ao Senado, 
ou á sctncção presid dncial ; 

§ 2. o estas redacções devem -ser enca-
dernadas bi-mensalmente e remettidas ao 
archivq. 

Art. !3. Ao chefe da 2• secção incumbe : 
! 0 , t~r sob sua guarda a chave do ar-

ohivo; 
2°, n~Lo consentir que saiam do archivo 

papeis, livros ou documentos ahi existentes, 
a não ~er para exame na Secretaria; por 
ordem escripta do 1 o Secretario ou do di-
rector, pu em virtude de requisição de ai· 
gurna d~s commissões ; 

3°, n~o permittir a entrada no archivo a _ 
individlfOS estranhos á Secretaria ou quy'__.., 
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sejam membros da Camara ou do Senad u, 
sem licença do I o Secretario ou do director; 

4•, solicitar ou fc~,zer solicitar por inter-
media da 1• secção, das commissões e doe 
Deputados, a entreg;t dos documentos que 
lhes tenham sido confiados. 

Art. 13. Ao chefe da 3• secção compete 
especialmente : 

I o, propor ao director as medidas que 
julg"ar necessarias ao bom andamentu, orga-
nização e regularidade do serviço de sua 
secção; 

2°, presidir, auxiliar e fiscalizar todos os 
trabalhos bibliogmphicos da secção, de ma-
neira que as novas acquisições sejam inscri-
ptas nos catalogos o mais depress L e u mais 
perfeitamente que for possível, e proc11rar 
sempre enriquecer esses mesmos catalogos 
de notas bibliographi cas interessantes ; 

3°, apresentar annualmente á Me ,a, por 
intermedio do directo .·, um relatorio esta-
tístico do que hot1ver occorridu na secção, 
desenvolventlo as considerações que a este 
respeito julgar opport unas ; 

4•, reclamar do 1• Secretario, por inter-
media do director, a acquisição de livros, 
revistas, mappas e oublic<tções nacionaes e 
estrangeir·as mais recentes, que sBjam na-
cessarias á bibliotheca; 

5•, receber e encaminhar ao 1° Secretario, 
por intermedio do directur, todos os petlidos 
e indicaçõeg para acquisição de obras ou 
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publicações não existentes na bibliotb eca, que 
lhe forem apresentad<ts pelos Srs. Deputados; 

6°, prestar aos Srs. Deputados todos os 
esclarecimentos e in formaÇ'ões que lhe· fo-
r em pedidos sobre assumptos ua competencia 
da secção; 

7°, ter abertas as salas da bibliotheca, du-
rante os mezes em que fu nccionar a Camara, 
das lO iloras da manhã até as seis da tarde 
nos dia .; uteis, ainda que não haja sessão; e, 
emqm~nto houver, por todo o tempo que ella 
durar, além dcLqueLas hora~ . 

Conservar igualmente abertas as referidas 
salas aos domingos e dias de festa naciom~l, 
em que trabalhar a Camara e pelo tempo 
que durar a sessão; 

8°, fl'anqu ear, mediante ordem do 1 o Se-
cretario, a bi bliotheca, fóra das horas inui-
cadas no numero a nterior, aos Srs . Deputa-
dos qve o redarnarem ; _ 

9°, evitar que sejam emprestados ou reti-
rados sob qmdquer pretexto os livros e mais 
obj Hctos pertencentes á bibliotheca, salvo 
ordem expressa e escripta do l o Secretario ; 

I O, ordenar e fis calizar os trabalhos de 
arruq1ação e catalogação dos livros, revistas, 
joruaes e mais publicações existentes na bi-
'bliotbeca ou que forem adquiridas. 

Art. 14. Aoe offiches compete: 
1 o, su bsti tu i r os chefes de secção nas sua! 

faltas e impe liment"s por designação do 1 o 
S0C1'6fc1riJ ou do director ; 
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2°, desempenhar todos os trabalhos que 
lheo forem commettidos pelo c!tefe da seç:ção. 

Art o 15 o Ao olficial da 3a secção compete 
mais: 

1°, desempenhar todo e qualquer serviço 
bibltographico que lhe for indicado pelo cltefe 
do:~, secção; 

2°, l"isc.üizar o trabalho de arrumação e 
conservação confütdo ao conservador da bi-
bllotheca; advertil-o, quando se afastar de 
seus deveres e d<tr parte ao chefe da secção 
sempre que a falta for grave; 

3°, presidir a todo o se1•viço de leitura feito 
na b1 hliotlteca, fornecendo aos Srso Depmados 
todas as iuformações 4ue lhe for ,:m recla-
madas ; 

4°o organizar os eatalogos systematicos dos 
livros, revistas e mais publicações existentcJs. 
na biblioLheca ; . 

5", roeclam<tr do chefe da secção as pr ovi-
dencias que forem necessarias para a boq, or-
ganizaçào do >erv iço que lhe é commett odo. 

Art. 16. Ao conservador da bibliotheca. 
compete : 

I 0 , desempenhar-se dos trabalhos de copia,. 
arrumação e conservação que lhe forem de- · 
signados pelo chrfe da secção, incluin ..to o 
serviço da~ salas de Jeicunt ; 

2°, zelar a boa ordem e o regulamento do• 
serv iço das sa las de lettura, tendo especial 
cui ,Jado no~ object.o> coufiados aos leitores, 
para que não se extraviem ou se esLragnem; 
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3°, entregar no fim de cada mez ao chefe 
da secção a estatística das obras consultadas 
e das que tiverem sidu pedi :as, que não 
ex:istam na bibliotheca, dando conta de qual· 
quer occurt·enda importante que tenha ba· 
vido nas salas ; 

' 4°, permanecer na secção da bibliotheca 
durante todo o tempo em que estiverem 
abertas as respectivas salas. 

Art. l7. Ao auxiliar compete desempenhar 
todos os serviços que lhe forem commettidoa 
pelo } o Secretario ou pelo director. 

Ar~. 18 . Ao porteü·o da Secretaria in· 
eumqe es.pecialmente : 

1 o, cuidar da segurança da casa, da con· 
serva,ção dos moveis e mais objectos perten· 
centes á Cu,mara e do asseio de todas as 
depe udenci r1s do edificio ; 

2°, designae os serviços dos _continuas e 
serv~ntr.s, vigiando o respectivo serviço 
e P<rrticipando ao director as faltas ou. 
abuso que qualquer destes empregados com-
mett\)r ; 

3°, abrir as portas da Secretaria duas 
hora~ antes da designada para os seus tra-
balhqs ; 

4°, fechar e expedir a correspondencia q ua 
lhe for entregue pelo director . 

Arf. 19. Ao porteiro do salão compete: 
1 o, fiscalizar o trabalho dos continuas a 

serviço do salão e par ticipar ao director a,s 
falta!~ que encontrar ; 

'·' 
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2°, mauter e fiscalizar o serviço da policia 
interna, tanto no recinto como nas tribunas 
e ga!er ms; 

3•, receber e fazer entrega da correspon-
dencia dos Srs . Deputados e dos impressos 
e manuscl"iptos que, por ordem do direc t.or, 
devam ser entregues aos Srs. Deputados; 

4°, desempenhar qualquer sel'viço q11e diga. 
.respeito ao seu cargo e lhe seja incumbido 
pelo d n·ector. 

Art . ;cO. Aos contínuos incu nbe e.xecutar 
o se1·viço que lhes for de terminado pelu po.r.· 
teiro sob cujas ordens set'VIl'em, ou o que 
.directamente lhes for ordenado pelo director 
e mais empregados superiores. 

Art. 21. Os contínuos que servirem junto 
á Mesa substituirão os porteil'os nas suas 
falta~ o impedimentos e terão prefereocia 
para o prr.henchimento dos respectivos car· 
gos, quando vagarem . 

TITULO IV 
DA NOMEAÇÃO, DEMISSÃO E DI SPENSA DE SER· 

VIÇO DOS EMPREGADOS DA SECRETARIA 

Art. 22. O di:vector, os chefes de secção e 
os empregados da Secrebria serã , nomeados, 
dlilmitti(Jo~ e d.ispensados d J serviço pela 
Camara, sob proposta da Mesa . Os uemais 
empregados se:uão n0meado , e dernittidos 
pela .vlesa, saho os que· tiverem mais de 10 
anno.; de s6lrvíço, as quaes só poderão ser 
demittidos, pela Camara, sob proposta da. 
Mesa. 

54C6 2-
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Art. 23. Os títulos de nomeação e dis· 
pensa de ~erviço serão lavrados na Secre-
taria e assignados pelo Presidente, I o e 2.0 

Secretari os. 
Art. 24 . Para o Jogar de director da 

Secret t. I'LL poderá ser nomeada qualquer 
pessmL, estr Lnha ao quadro do pessoal da 
Camari.L , que á Mesa pareça reunir as con· 
diçõe~ de c.;.pacidade para o bom desempenho 
do cargo. 

§ I. " o~ chefes de secção serão escolhidos 
dentre os officiaes da Secretaria pelo seu 
merecimento, serviços e habilitações, a juizo 
dal Mesa. 

~} 2·. o Os officiaes, o conservador da biblio-' 
thE,wa e o au·dliar serão nomeados por pro-

,po~ta da Mesa dentre os cidadãos que lhe 
parecerem par11 isso habilitados. 
. § 3 . o Os demais em pregados serão no-
·m(1ados pela Mesa. 

~rt. 25. O director, os chefes de S!lcção, 
os officiaes, o cunservador da. bibliotheca 
e q aux liar só poderão ser dispeusaclos do 
serviço LJ.Uand·o se acharem. impossibilitados 
poll in ,·ali dez, reconhecida pelo voto da 
Camara, mediante proposta da Mesa. 

A.rt. 26 . Na liquidaç.ão do tempo de 
sen'iço, para fixaçãu dos· vencimentos dos 
empregados dispeusados, se levará em conta 
o tqmpu de exercício. de quaesquer outras 
funpções publicas f'erleraes remunet•adas que 
o emprrgado, tenha exercido antes de sua; 

.nomeaç~o para a Secretaria da Camara. 
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TITULO V 

DO TEMPO DE SERVIÇO E JUSTIFICAÇÕES DAS 
FALTAS 

Art. 27. Durante as sessões da Camara, 
o seeviço da Secretal'ia começará ás 10 
horas da manhã em todos os dias uteis e nos 
de resta nacional e domi .1go;, em que fun· 
ccionar a Camara, e terminará depois de 
encerrada a sessão, e de tee sido ·executado 
o expedieutA ordenado pelo director. 

No intervallo das sessões, o serviço findará 
ás 3 horas da tarde. 

Art. 28. Si h mver sessão nocturna, o 
director designará os empregados que 
devem comparecer ao serviço. 

1\rt. 29. No intervallo das sessões poderá 
o d1rector, si as ;1m o permittír o serviço a 
executar, dividir e .n duas turmas os em· 
pregados, que alternadamente e por quin· 
zena farão todo o trabalho da Secretaria, 
lj.evendo, porém, todos comparecer no ul· 
timo J.ia util de çada mez, salvo caso de mo-
lestía provada. 

Art. 30. Nenhum empregado se reti· 
rará ou deixará o trabalho, chegada, a hora 
da sahida, sem que o director da Secretaria 
dechtre terminado o serviço. 

Art. 31 . O empregado que faltar a qual· 
quer serviço da Camara ou da Secretaria 
deve justificar a sua falta; para que não 
so.ffra desconto no respectivo vencimento • . 
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TITULO VI 

DAS LICENÇAS 

Art. 32. Os empregados da Secretaria 
poderão obter licença com ort.lenado por 
inteiro até um anno e com metade do' or-
denado por mais seis mezes . 

Art. 33. As licenças serão concedidas : 
até oito dias pelo director da Secretaria, 

com ou sem ordeoado ; 
~té um ano o pelo lo Secretario ; 
tJOr mais de um anno, ou pela prorogação 

al~m desse tempo, pela Mesa. 
-i\rt. 34. Ao empregado que substituir o 

Jic13nciado comp •te u seu vencimento 'nte-
gr(;tl e mais a gratificação do substituído 
até completar a impo l'taocia total dos ven-
cimentos deste ultimo. Si a substituição for 
e111 virtude de vaga, caberá a o substituto 
to(,lo o vencimento. · 

Art. 35. Os empregados da Secretaria, sob 
pepa de perda do emprego, não poderão 
sahir do Districto Federal, sem licença do 
director até oito dias, e por mais deste 
tempo sem licença da Mesa ou do I o Secre-
ta~·io. 

TITULO VII 
DISPOSIÇÕES DISCIPLINARES 

Art . 36. Todos os empregados são res-
popsav~is pelas faltas q_ue commetterem no 
exerciClO de sua;s funcçoes. 



Nos casos de negligencia, desobediencia, 
falta de cumprimento de deveres Otl au-
sencia sem causa justificada por oito dias 
consecutivos, ou por 15 dias interpolada-
mente dentro de um mez, ou em dous se-
guiuos, fl.carão sujeitos ás seguintes penas 
disciplinares : 

l, advertencia ; 
2, reprehensão ; 
3, suspensão ; 
4, demissão. 

Art. 37. Dd. s penas de que trata o. artigo 
anterior , serão applicadas indistinctamente, 
pelo director e lo Secretario, as de ns. l, 2 
e 3 e a de n. 4 pela Camara, sob proposta 
da Mesa, aos empregados cuja nomeação 
lhe compete, e pela Mesa nos demais casos . 

Art. 38. ~· e1feito da suspensão privar 
o empregado, pelo t empo que ella durar, 
da anti guidade, do ordenado e da grati-
ficução. 

Art . 39. As penas de advertencia e repre-
hensão poderão ser verbaes ou escriptas, e 
neste ultimo caso se l'ão notadas nos assen-
tamentos dos empr.egados. 

TITULO VIII 

DOS DESCONTOS POR FALTAS 

Art. 40. Todos os empregados da Camara, 
com excepção do director, deverão assignar 
o livro do ponto. 
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Os que se retirarem sem permil'são do 
·director, antes de fiudo o expediente, e os 
.que não comparecerem e não justificarem 
a. falta, perderão toJo o vencimento ; os· 
.que comparecerem depois da horct mctrca<ia 
por este regulamento, perderão sómente a . 
. gratificação. 

Art. 41. São causas justificadas: 
a) molesti ct dd empregado: 
b) molestia de pessoa. da familia ; 
c) nojo; 
d) galct de casamento. 

Art. 42. O desconto por faltas inter-
poladas corresponderá sómente aos dia; em 
qlfe se derem ; si forem dnas ou mais su-
CCf3S; ivas, o Jesconto se esten<ierá aus dias 
qtte, embora <iomingo ou festa nacional, se 
cómnrehenderem no período dessas faltas. 
· Art. 43. Não soffrerão desconto os ernpre-
gq,dos que não compa•ecerem por estar em 
qejsempeuhando algum serviço da Secre-
taria, autorizado pelo. dil'ector ou 1 o S ·cre-· 
tario, uu qualquer outro gratuito e obr!ga-
torio em virtLtde de lei . · 

TLTULO IX 
OS VENCIME~TOS 

Art . 44. Os vencimentos dos empregados 
d~ Secretaria cunst ctrãu d,e ordenado e gra-
tipcação, conturme a tabella annex,a a este 
re.gulamento. 
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Art. 45. Além dos ordenados e gratifl.-
~ação, nenhuma outra remu le!'açãD terão 
os empregados como ret1'ibuiç1.o aos ser-
viços prest ados, sal v o si forem este~ extra-
ordinarios e ordenados pela Mesa ou pelo 
1 o Secretario. 

TITULO X 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 46 . O lo Secretario da Camar:1 su-
per in tenderá todo o serviço da ~eaetaria, 
de accôrdo com o art. 229 do Re;timeoto. 

Art. 47. E' expressamente veda L 1. a qual-
quer empregado a entrega, ás partes dos 
papeis em transito pelas secções, a nãJ ser 
por urdem escripta do 1 o Secrc>tar•o uu do 
direetor da Secretaria, não lhe sendo per-
mittido ainda tleixar consultar os livros 
confi<.LLlos á sua guarda ou e.;cdpturação, 
por pessoas estranhas á reparti 1,·ão ou á 
Carnara. 

Art. 48. Todo ~ os documentos qu11 tenham 
de ser remettidos ao archivo . deverão ser 
relacionados em protocollo, ass•g .ai.lo pelo 
official que os remette, passando recibo o 
éhefe da 2a secção . Esses documento.; só 
,poderão ser retirados mediantt' requisição 
por e;cripto rubricada pelo to Secr.Jtari.o, 
ou elo presidente da commissilo ' que es-
tejam affectos, sendo visada por aquelle e só 
serão entregues ás partes mediaute recibo 
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em petição despachada pelo lo Sem·etario, 
tendo aliás .em vista o n. 2 do art. 12 . 

Art. 49 . Os papeis ou documentos que 
instruirenl. as petições e rep1·esentações di-
rigidas á Camara poderão ser resti tu1dos a 
quem de direi to, mediante recibo pa8sado 
no proprio corpo do requerimento ou re-
presentaçã.o, precedendo despacho do 1 o Se-
cretar io. 

Paragrapho unico. No caso de se tratar 
d1e pape .s ou documentos que hajam ser vido 
de base a qualquer resolução ela Camara, 
o~ ref'eridos papeis ou document ·S serão 
r t3colhidos ao ar chivo, sendo perm iitido, 
porém, dar se a quem de direito certidão 
do teor cl . s me~mos. 

Art. 50. Nã' poderão os · empregados da 
Secretaria, sob pena de responsabilidade, 
dar conhecimento ás partes das informações 
prestadas pelo Governo em virtude de soli-
cJtação das cummissões sobre assum ptos de 
que tr·atam as petições em tra.nsito pelas 
s13cções . Serão fornecidas essas inl'ormações 
a qualquer uo~ Srs. Depntados, qua ndo por 
eUes forem pedidas da tribuna ou mediante 
rflquisição de, pachada pelo 1 o SeCJ·etario. 

Art. 51. Tod 1s os papeis envi ados á ca-
mara e que uevam ser devolvidos ~el-o-hão 
l~>go que os Srs. Deputauos ou as com-
missões que os requisitaram os tenll:.Lm res-
tituído á Secretaria. · 

Art. 52 . Ao chefe da la secção incumbe 
e:mpregar os meios convenientes para que 
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os papeis a que se refere o artigo anterior 
sejam com urgencia remettidos á S.\cre-
taria . 

Si, porém, acontecer que a ses,-ão legis-
lativa termine, ficando em poder de algum 
dos Srs. Deputados quaesquer papeis per-
tencentes ao archivo que devam ser devol-
vidos a quem competir, pela 2~ secção serão 
dadas providencias, afim de que sejam en-
tregues á Secretaria. 

Art . 53. E' prohibida a permanencia de· 
pessoas estranhas no interior das secções da 
Secretaria, salvo para objecto de serviço 
publico, 

Art. '54. As despesas com o expediente da 
Secrotaria e serviço ordinario serão auto-
rizadas pelo I o Secretario. Pela Mesa, sob 
proposta do Presidente, todas as outras que 
sejam relativas á segurança, asseio e com-
modidade do edificio da Camara e orna-
mento de suas salas, ou acquisição de obras 
para a bibliotheca, ou a gratificação de 
empregado por .3erviço extraordinario de 
que trata o al't. 45. · 

Art . 55 . Nenhuma compra se fará para 
o expediente da Secretaria sinão em virtude· 
de contracto celebrado em coocurrencia pu-
blica, no começo de cada sessão legislativa, 
para o fornecimento do material de que 
carece a Cam.tra para o respectivo serviço. 

Paragr<tpho nnico. A concurrencia ficará 
'llberta llurante 15 dias por edital a~signado 
pelo director, que será publicado nos 1°, 5° 
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e 14° dias nci Diario do Congresso e em dous 
·orgãos da im orensa diaria dentre os de 
maior circulação. 

Art. 56. Os serviços de tachygraphia, 
redacção dos debates e dos Annaes da Ca-
mara Llo3 Deput11dos, bem como o de re-
visão no :'Jiario do Congresso, ficam sob a 
immediata Jirecção e fiscalização da Mesa. 

Art. 57. O trabalho de apanhar os debates 
s$rá executi:LdO por um corpo d · tacllyg·ra-
pfws, em numero de 10, que funccionarão 
d]-ariamente, segundo a ordem estabelecida 
er, t .1bella reguladora do ser viço. 

Art. 58, us discursos e apartes serão 
apanhados simultaneamente uor dous ta-
ciJygraplJOs para o fim de confroutal'em as 
respectivas notas, completando-as onde hou-
v13r lacuna. 

Art. 59. Dentre os tachygraphos, a 
Mesa indicará aquelle que devel'á ser o che· 
ff'J do serviço, o qual, além do trabalho 
ordinario, exercerá immediat <~. superinten-
dencia. . 

AJ't. 60. Só poderão ser abonadas até 
.tres falt IS por mez aoj tach.vgrapl:ws, ex-
C!jpto o caso Je moiestia provada. 

Art. 61, Os tachygraphos deverão indicar 
h~ts suas notas as leituras a que procederem 
o~ oradJres. 

Ar-t . 62, O trabalho de extractar e redigir 
.os debates ou de rever, corl'igtr e completar 
.a~ nutas .achygrapbicas , antes tle ,gubmet · 
tilfas a exame dos oradores, assim como o de 
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..coordenar e rever a publicação dos Annaes,, 
cabe ao t:orpo de redacção. 

Art. 63. Os extractos e resumos dos dis-
cursos serão feitos diariamente e impressos 
.no dia i1nmediato, obt'igados os redactores a 
r.emetter á Imprensa Nacional os respe-
ctivos originaes a tempo de se· fazer a pu-
blicação. 

Art. 64. Para proceder a() apanhado ha-
vera um corpo du redactores, em numero 
de 01to, dos quaes um será o chefe do ser-
viço e incum h ido de acompanhar e fiscalizar 
,todos os trabalhos do dia, coordenando-os. 

Por sds des;Ps r eclact()res ser;j, distribuído 
o serviço mediante tabella movel, havendo 
mais um substituto e>·entual do redactor 
.que pol'ventura faltar. designado diaria-
mente para e ,se fim dentre o~ ·sete 1 eda-

.'ctores. 
Art. 65 . Além do serviço de extractar 

.e r esu mir, o 'redactor se encarregar á de 
rever as notas t achygl'aphicas do diSGUl'SO 
.que ti ver resumido ou extrac 1.ado, corrigin-
do-as e completa.tdo-as com as citações, da-
tas e nomes que ~olic itará do ora·lor. 

Ar ·,. 66 . Para esse tim recebe L' á d.o tachy-
,grapho, 48 horas depoi ; do discu;r.su prure-
ridu, as re~:~pectivas notas, assi!{nando carga 

,.e podendo conserval-as até quat ,·o dias pt~réJ. 
.conclusão definitiva elo trabalho, findos os 
.quaes submetterá ao orador, ue autorizará 
.a pub 'icação com <1 declaração de que foi 
por elle :·e•isto, se asBim tiver succedido. 
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Art. 67. Si o autor quizer rever o dis-
curso, assi)!nará a respectiva carga e po-
derá conservai-o, até oito dias, find os · os 
quae::~ u redactor ped irá a restituição, afim 
de publicai-o. revisto ou não com ou sem a 
nob acima. Si nesse prazo não se re iüizar 
a r esti tuição, figurará nos Annaes o resumo 
ou extracto q_ue h ou ver sido feito. 

Art. 68. Todos os di<cursos proferidos 
durante um mez de sessão deverão estar 
e~n resumo ou por extenso, de accôrdo com 
a~ disposições acima, na, Imprensa. Naçional, 
a~é ao d1 a 15 do mez seguinte, afim de que 
a publicação se faça, de modo que o volume 
dos Annaes correspondente ao mez ante-
rior, seja distribuído no fim do mez subse-
ql,lente. 

Art. 69 . Os discursos profer-idos puderão 
SEJ L' publ icados na integra no dia immediato, 
Ujlla vez que o orador ass uma a respon-
sa,bilidade dessa public,1ção, med'iante .,eu 
- .. Vi sto- escripto no começo 011 fim das 
notas tacbygrapbicas. 

Art. '70. Na Imprensa Nacional será 
assignada carga de re~epçào de todos o; tra-
b~lhvs remettidvs, de accôrdo com as dis-
posições indicadas. . 

Art. 71, O chefe da redacção do ; de '•ates 
terá a seu cargo a or :a n.zação e publi· 
c3tçã.o dos Annaes, que apparecerào no prazo 
indicado no art. 68, e, tendido a dous mezes 
o do v ,lume do ultimo mez dos trabaltros 
legislativos . 
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Art. 72. Nas substituiçõe~ ou ansencias 
dos redactores, exceptuados os casos de 
molestia provada, só poderão ser abonadas 
até tres faltas mensaes . 

Quu.ndo o .discur ;o fur além da hora que 
compete ao redactor, passará e' te o extracto 
feito ao que se lhe seguir na tabella, o qual 
devtJrá completai-o , indo as notas hcbygra-
phicas para a revisão do !;ii scur~o manuscri-
pto ao que tiver abrangido maior extensão 
de trabalho. 

Art. 73. Pela Secretaria serão fornecidos 
aos r ellactores com os escl<Lrecimentos que 
forem precisos, e mediante e<tr ga, os do-
-cumentos relativos a cada sessão diaria, os 
quees serão restituídos, no e.stado em que os 
r eceberem os redact ores , no dia seguinte, 
meia hor a antes de começar a sessão. 

Art. 74 . Haverá um encarregado e um 
ajudante para o serviço de redacção da acta 
nu Diario do Congresso. 

Art. 75 . A Ca.rnar a poderá ter junto á 
Impreasa Nacional um corpo de revisores 
seus, em B.umero maximo de seis, desi)! na-
dos e dis ')ensado; pela Mesa ,, ao qu u.l incum-
birá diarLLmente a correcção das provas 
typogr a phicas de todo o trabalho da Camara 
desti nado a ser publicado em avulso, no 
Diario áo Congresso e nos Annaes,. 

Art. 76. Peraute a Mesa serão os revisores 
immedi at ..t merJte respunsaveis pelas incor-
recções, erros e fa ltas que se derem no .t r a-
balho da revisão. 
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Art. 77. Serão tidos como faltas não jus-
tificadas os erros graves commettidos na 
revi.são, -perdendo o revisor o direito á 
metade do venci menta respectivo. 

Art. 7!3. Para a revisão dos discursos e 
trabalhos na integra, cada revisor terá. o 
prar.o maximo de 48 horas da data da en-' 
trega , hmçada por elle em liVl'o e~[!ecial,. 
po·Jendo ser prorogado esse prazo, a juizo 
da Mesa. 

Art. 79. Si o revisor não entregar as pro-
vas lno fim do prazo marcado, assim como, 
si o~ redactores não fornecerem os origmaes 
do discurso aos autores dentro do periodo 
de c~uatro dias, acima mdicados, ser-llles-ha 
marcada uma falta não justificada por dia 
que exceder, salvo proroga.ção, a juiw da 
Me~a. 

Art. 80. Si houver prorogação de hora; 
da ;sessão ou serviço nocturno,- serão obser-
vadas, sem accre~ctmo de remuneração, as 
disposições contidas no.s arts. 56 a 79 in-
clusive. 

Art. 81. Todo o prssoal da tacbygraphia, 
da redacção de debates e da acttt pa .·a pu bli-
caç~o no Diario do Congresso será. de .ignado 
e díspensatlo pela Mes tt , com approvação da 
Carpara. 

Q de revisão no Diario Official será livre-
mep.te indicado e dispensado pela Mestt. 

A .. rt. 82 O corpo de tachygrapllia e de 
redacção de debates será admittitio medi· 
ant.e concurso. 
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Art. 83. 0> vencimentos de torlo o pessoal. 
1 da Secretaria serão os da tabella annexa, 
J ficando e ' tincta a classe dos correios. rt Art. 84. Os actuaes contínuos addidos. 

' serão conservados emquanto bem servirem, 
sendo no111eados por antiguidade ou por 
merecimento a juizo da Mesa pct ra as vagas 
que occorrerem, não sendo permittida, sob 
pretexto algum, a nomeação de novos 
addidos. 

Paragr<tpho unico. Serão pagos como até 
aqui pela verba- Material- sob a rubrica 
-Conservação. 

Sala das Commissões, 30 de junho de 1908. 
- Carlos P eixoto Filho, Presi·deote. -Mil-
ciad es Mario de Sd Freire, l 0 Secretario .-An· 
tonio Fetil<lo de Souza Bastos, 2° Secretario. 
-Luiz Antunio Fe1·reira Gualberto, 3° Se(Jre-
tario. - Antonio S.imeão dos Sa11tos Leal~ 
4° Secretario. 

Tabella dos vencimentos que competem aos 
funccionarios da Secretaria da Camara 
dos Deputados, a que se refere o art. 44, 
deste regulamento, e deliberação de 27 de 
dezembro de 1907 

Pessoal Ord, Grat. Total 
Director ...... 10:000$ 5:000$ 15:000$ 
4 chefes de sec-
ção ..•..••••. 8:000$ 4:000$ 48:000t 

6 officiaes •••• 6:400$ 3:200$ 57:600 . 
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1 conservador 
da bibliotheca 4:8001 2:400 ' 7:200$ 

1 auxil iar .... 2:400. 1:200$ 3:600$ 
1 porteiro do 
Secretaria ... 4:000 2:000$ 6:000$ 

1 porteiro do 
salão ........ 4:000$ .2:000$ 6:000 

1 ajudante de 
porteiro ...... 2:640 1:320$ 3:9601 

.16 contínuos ... 2:640 1:320. 63 :36 ) 

OBSERVAÇÃO 

Em virtude da deliberação da Camar;;, 
de 17 de dezembro de 1904, os funccionarios : 
que contat·em mais de lO e mais ele 15 annos 
de serviço teem direito á gratificação addi-· 
cional de 15 % e 20 %, respectivamente, 
sobre seus vencimentos . 

Em 30 de junho de 1908.- Carlos Peixoto 
. de llfello Filho, Presidente.-Milci·,des llifario 
de Sá Freire, 1• Secretario. - rlntouio Fe-

. linto de Souza Bastos, 2• Secretario. - Luiz 
A11 tonio Fer1·eira Guatbe1·to, 3• Secretario.-
Antonio Simecío dos Santos Leal, 4• Secr.e-
tario. · 

.5406 - Rio de Janeiro - Imprensa Nacional - igos 
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