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MINISHRIO DA JUSTI~A E NtGOCIOS INTERIORES 

N. l -EM 17 DE MARÇO DE 11!06 

Sobre o pagamento de sei! o Pm processos crimes 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria da 
.Justiça- lR Secção- Rio de Jan·.·iro, 17 de março de HJ06. 

Declaro-vos, em resposta ao telcgramma de 12 deste mez, 
qno os processos instaurados nos termos lo art. 137, § 1°, da 
lei n. 1269, de 15 de novembro de 1904, estão isentos de sello, de 
accôrdo com o art. 15, n. 6,do Regulamento n. 3564, de 22 de 
janeiro de 1900, devendo, porém, ser· pagos, afinal, pelos réos, si 
forem condemnados, o sello c as custas dos mesmos processos. 

Saude e fraternidade.- J. J, Seabra -Sr. Procurador 
da Republica na Secção das Alagôas. 

N. 2 - EM 21 DE MARÇO DE 1906 

Sohre magi~lrad•H em disponihiliclarl~ 

Ministerio da Justiça e· Negocias Interiores - Directoria da 
.Justiça- 1" Secção- Rio de Janeiro, 21 rle mar~·o de l\l06. 

A disponibi !idade dos magistrados, concedida nos termos do 
art. 6° das disposicões transitarias da Constituição, cessa defi
nitivamente, quando elles são aproveitados em cargos vitalicios 
e, temporarhmento, si nomeados para empreg-os ou commis
sões; continnam, porém, neste ultimo caso. a pt.Jrceber o respe
ctivo ord.enado. Mas, si depois de aposentados, aceeita.l'em empre
gos federae~ ou estadoaes, suspentl«:"m-se os vencimonLs dur.mte 
o exercício, de accô:do com o art. i" do d('cretu n. 117, de 4 do 
novembro de 181!:!. 

O que vo; declaro, para. vosso conl1r nento, convindo que 
inforrn!liS a este Ministerio I(Uaes os jur .. us que deram mtus;l á 
consulta constante rio vosso teleg,·amma. de 19 de fevereiro 
findo. 

Saude e fraternill:tde.- J. J. Seabra.- Sr. Delegado Fiscal 
do Thesouro Federal no Estado !lo MaranMo. 
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N. 3- KM t5 DB ABRIL DB lOOtl 

Sobre nomeaçlo interiaa, quando licenciados oa eervPntuari o< (lo Ofi
cio• de Justiça do Diatricto l<'edoral. 

Ministarlo da. Justiça. e Negocias Interiores- Directoria da 
Jost.iça.- 1• Secção - Rio de Janeiro, 25 de abril de 190n. 

Declaro-Tos, em ret;~posta. ao omcio de 4 do corrente mez, 
que o ar~. 60, ns. lj a. 10, do Regulamento a.nnexo ao decreto 
n. 5561, de 19 de junho do anuo passado, de.,..e ser entendido de 
a.ccôrdo com o art. 2ü3 do decreto n. 9420, de 28 de abril de 
1H85, e não póde ter a latitude que pretendeis da.r, porquanto, 
noR termos do citado art. 263, desde que a licença fô1· por mais 
de seis mezes, como na hypothese vertente, a nomeação in
terina cabe a.o Governo, unico competente para interpretar, na. 
parto administrativa, o regulamento por elle expedhio.- De· 
V!Jlvo, pois, a. portaria. para os fins convenient.es. 

Saude e fra.\ernidade.- J. J. Seabra.- Sr. Juiz de Direito 
da 1• Vara. Chol do Districto Federal. 

N. 4- EM 31 DE MAIO DE HIOO 

Q'llal o doc11.mell'O que dMe ••r exigido pelo tabelliáo, quando tínr 
de la n-a r unL• escriptura. 

Ministerio da. Justiça e Negocias Interiores- Directoria da 
Justiça.- l"' Secção- Rio de Janeiro, 31 de maio de 1906. 

Communico-Tos, afim de que o fa.çaes constar ao serventua
rlo do g• ofHcio de t&beUião de notas, em re!'posta á consulta 
constante Ido seu ofHcio de 2 de abril do corrente anuo, que, 
desde que se ache em cobrança o impostoo, rleve ser exigida a. 
apresentação da prova do respecth'o page.tnentQ, sem o que não 
IJ8 pódfl lavrar :\ escript.ura, sob pena de ficar o t.abellião sujeito 
4 multa a que se refere o art. 18 do regulamento n. 4769. de 
O de t'eTereiro de lW:l. 

B&ude e fraternida.de.-Felã$ Gcupar cU Barro• e Almeida.
Sr. Juiz de Direito da 1• Vara. Civel do Districto Federal. 
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N. 5 - EM 19 DE JULHO DE 1006 

Sobre competencia dos supplentes dos substitutos dos juizes fede
raes. 

Ministerio da Justioa e Negocias Interiores- Directoria da 
Justiça- I• Secção- Rio de Janeiro, 19 de julho de 1906. 

Communico-vos, afim de que o façaes constar ao 1• supplente 
no município de Juiz de Fóra, em solução á consulta constante 
do telegramma de 6 de junho findo, que, competindo ao vosso 
substiluto a formação da culpa nos crimes mencionados na lei 
n. 515, de 3 de novembro de 1898, apenas lhe cabe auxiliai-o nas 
diligencias que lhe forem commettidas para descobrimento dos 
mesmos crimes e seus autores, como é expresso no art. 3°, e 
que a nomeação de ajudante ad hoc, no caso de falta ou ausencia 
do rrspectivo funccionario, é da vossa alçada, ad instar do que 
está detei·minado no art. 121, parte l", secção 2•, do decreto 
n. 30S4, de 5 de novembro de 189H, com relação aos procura
dores da R.epublica. 

Saude e fraternidade.- Felia: Ga1par de Barro1 e Almeida. 
-Sr. Juiz Federal na Secção de Minas Geraes. 

N. 6- EM li DE AGOSTO DE 1906 

Aoa juizes de districto no Territorio tlo Acre compete nomear pessoa 
idonea para substituir os s"rventuarios de justiça. 

Ministerio da Justiça e Negocios Intet•iores- Directoria da 
Justiça- I• Secção- Rio de Janeiro, 6 de agos'o de 1906. 

Declaro-vos, em re3posta ao officio n. 873, de 25 de abril do 
corrente anno, afim de que o façaes constar ao prefeito do Alto 
Acre, que, si o ta.bellião daquelle districto judiciario incorreu 
em crime de responsabilidade pelos actos praticados no exerci
cio de suas funcções, só poderá ser demittido, 8i fOr condemnado 
em processo instaurado pela autoridade competente; e que, nos 
tE>rmos .do art. 339, § 2°, do dect·eto n. 9420, de 28 de abril de 
1885, compete ao respectivo juiz nomear pessôa idonea para sub
stituir aquelle serventuario, emquanto se achar ausente ou es-
tiver respondendo a processo. 

Saude e fraternidade. - Fslia: Gaspar de Barros e Almeida. 
-Sr. Delegado do Governo Federal no 1'erritorio do Acre, no 
Amazonas. 
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N. 7- EM 6 DE OUTUBRO DE 1906 

Pro'fi<lencia "obre as r<•galias de que ~ozam os ofliciaes e inferiores 
<la Guarola Nacional. 

Ministerio da. Justiça. e Ne)!ocios Interiores- Directoria da. 
Justiça.- 2• Secção - Rio de Ja.neiro, I) de outubro de 1906. 

A' vista das informações presta.das pelo vosso antecessor, em 
otficio n. 454, de 18 de agosto ultimo, a respeito da reclamação 
do Marechal Commandante Superior ,\a Ouarda Nacional nesta 
Capital, a proposito da reclusão, na Casa. de Detenção, do 1° sar
grnto daquella milicia, Americu Orbe dos Santos, recommendo
vo~ a expedição das necessarias ordens aos delegados das circum
scripçõe:; policiaes, afim de que sejam fielmente observadas as de· 
~~i~õe~ constantes dos avisos dest.e Ministerio, de 9 rle maio de 
J~!I:L 15 de junho de l9L)l, 11 de abl'il, ~7 de ma.io o 2~ de setem
br" <lo [!1114, com reforencia ás pes~oa~ qun possam a'·ompanhar e 
á loc:l.lidade onde devam ser recolhidos os otHci:tes e inferiores 
J·1, lllPDCion;~da milícia. quando presos por transgressão de disci· 
l'lina, ou por ct·ime cummum. E de :w•·ôrdo corri a doutrina dos 
dLad<JS ano;u.<, convem IJUe m:tn<leh• transferir p:tra o f'~t;v:\o 
menor d<) um do~ corpos !.l:t F<•l'ç:~ Policial, não só o all1J11ido in
ft't'i,,r, eonH• quaesquer ottf.ros <Jun, nas mesma., condições, se 
acllem recolhidos á casa de Deten•,·fto. 

Saude é fl·a.ternidade. - Felix (;aspar de Barros e ;tlmeida. 
- Sr. Chefe de Policia interino do Distt•icto Federal. 

Deu-se conh~cimento ao Marechal Commandante Superior 
da. Gttat•,la Nacional e ao Gener·al Commandante da For·ça Po
lici:~l do Districto Federal. 

N. 8- EM 3 DE JANEIRO DE 1906 

Sobre organização :de mesas eleitoraes 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria do 
Interior - ta Secção- Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1906. 

De accôrdo com o disposto no art. 143 da lei n. 1269, de 15 
do novembro de llil04, para. as legislaturas posteriores á proxima, 
as me.~as oleitoraes serão org-aniz:tdas, na forma dos arts. 60 e 
seguintes, pelas commissões que tiverem funccionado na ultima 
revisão do alistamento. 

E porque da junta organizadora das rí'feridas mesas deverão 
fazer parte os membros eft'ectivos da commissã.o de alistamento 
e seua respectivos supplentes, co:Jforme prescreve expressa-
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mente o art. 61 da mesma. lei, é fOra de duvida que, por occa
sião da proxima revisão, a lO de janeiro corrente, e das que se 
seguirem, as respectivas commissões terão de constituir-se 
tamhem com os supplentes, sendo ele i tos pelo governo muni
cipal os dos cidadãos por este eleitos, e sorteados, dentre os 
Fi maiores contribuintes das listas a que se refere o art. 41, 
quatro para servirem como supplentes. 

Fica, assim, respondida a commlt;t constante do telegramma 
1lo 25 de dezembro proximo findo. 

Saude e fratet•nida.de.- Dr. J. J. Seabra.- Sr. Presidente 
da commissã11 de revisão do alistamento de eleitores no muni
cípio 1le S. João Baptisia., no Estado de Minas Geraes. 

N. 9 - EM 13 IJE JANEIRO DE 1906 

Sobre dc<Í!:ma•·iío de local para f11nccion:<rem as mesas eleitora•·!! 

Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores - Directoria do 
Interior- i'" Secçiio - Rio de .Taneiro, 13 de janeiro do 1906. 

A' vista da consulta que a este :\Iinisterio dirigi11, em data de 
1:~ do corr.,nte IIH~Z, o coronel Artliur Amhrozino Het·edia de Sá e 
porque ao Podm· Executivo assi~t.t>, seg-unrlo pcn~o. compntencia 
para intel'pt·etai' dispositivos dr• iristrnc•;ões por Pste expP<ii•la~. 
jttli{'J conveninnto declarar-vos. •·omo f~bclareeilllont.u u n b"m 
da regular·idade dos tra.balhus el~>itorat•s, quo. a !lleu Vt'r, nãn 
impO!'ta. em int'racçào do di~po~tu no ~ :~· do art. 2ô das in~
trucçõcs annexas ao decreto n. !í3!JI. de I~ de 1ltezembm <I e 
l\104, o facto de haverem sido designados para s~de da~ J• ~~ 2~ 
sf'cções okitorae~ da I" Protori:1 os editicios das ropart.i<;iios do<~ 
Telngraphos n rl:1, Diroctoria Cleral do Estatística. sit.nado, ~o
gtuHlo se alleg:~. om zona porterH'<'nl.o a outra Prnt.<~ria ",;ohl'f~ 
as respecti \·as linhas ,]i visoria~. 

Quando a.~ instrucções de I:! de dnzorubro. na tli~posit;ão ci
tada, alludem á designação da~ sr-de~ das secçõeR eleitoraes, 
exigindo a sua localisação dent1·o do perímetro do munidpio ou 
de ~~ada uma das suas subdivisões judiciarias, crearlas pelas Cot~
stílrlições f.StiJdooes, não podem, evidentemente. referir-se ao lii"
t!'icto Federal, >inão no ~entido de que todas as secções elettu
r:ws deverão fnncdonar dentro do-< limites territoriaes do mesmo 
D1stricto, ab~trahidas as suas divisões, ou ~ubdivisões enJ,Pora ju
diciarins, as quaos attenta a organização toda especial quo t<•m 
u Distrieto, d itf••ren te da dos Estados. conespondem un icamcn w 
:h n<•ce,sidade~ da J'egnlar dist.rihuição ua justiça. Tauto assim 
lJIW. ri!!· rtham .. nt.e de accort!o com a lei e instrncções, poderia. 
t<~r ~ido " lii~tl'ict.o Fedet•al di ndirlo om dutel'minado numm•o 
de secçües, !I'Calisadas, por sua vez, iudistinctamente, dentro do 
torritorio municipal, sem oh~r\·ancia da lorttuta divisão judi
ciarias por Pretot'ias. 
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Si tal criterio não foi a.l)opta.do pela commissã.'' de alista
mento, deve-se antes attribuir o facto a razões de conveniencia. 
e regnlaridade para. os trabalhos que á observancia de dispo
sições taxativas, não existentes na lei. 

Saude 9 fraternidade.- Or. J. J. Sea!Jra.- Sr. PresirlPnte 
da commissão de alistamento de eleitores no Districto Fcd~ra.I. 

N. lO - EM 1'7 DE JANEIRO DE l\J06 

Di solução a varias consllltasr,·lativas ao julJramento de examP da 

curso J!ymnasial. 

l\!inisterio da Justiça e Negocios Interiores-- Directot·ia do 
Interior - 2& Secção-Rio de .Janeiro, li de jaueiro de I !1illi. 

Em resposta ás consultas constantes do offlcio de 3() de 
novembro ultimo, sobre o modo por que deveis procPder com 
relação ao julgamento dos exames rlo curso gymmasial, der·laroJ
VO~<, tendo em vista as infot·m~ções presta,da.s pelol:' Dit·ecrore~ 
do Internato e do Externato do Gvnasio 'I acionai ; 

I. o Quando a prova escripta é má e igu11.\rnente lllá a oral e 
a conta de anno, na média soffrivel (grão I - 5), o alumnu ú 
consi•lerado reprovado, por•tue a nH~•lia annu:~l de applieacã•J 
entr,~ no jul~amento como um tei·ceil'o olemento a ap1·ccüu·-so ; 

2. 0 Quando uma das provas ú má e a outra sutfrivol (gráu 
l- 5),o alumno não é approvado independentemente da média 
annual sotrrivel, antes, ella influe sobre o julgamento para o ftm 
do approvar ; 

3. 0 Quando a prova gra.phica de ,lesenho, unica de~sa di,;ci
plina, é md e a. média .annual é sotfrivel (gráu I - 5) o alumno 
é reprovado ; 

4. • Finalmente, a. fracção de gráo da nota. das provas esc ri pta. 
oral, ou graphica, ou das médias annual ou total dos exames, 
maior que um meio, conta.-se por mais um gráo em favor do 
alumno. 

Saude e fraternida.de.-J. J. Seabra.- Sr. Dele~a.do Fiscal do 
Governo junto ao Collegio Sa.lezia.no «Santa H.osa », em 
Ni·~thcroy. 
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MINISTERIO DA MARINHA 

Aviao de 15 de janeiro de 1906 - Autoriza o pac de um gnarda
warinhacontirma•lo a complntar ajoia ,[o montRpio alim 
de que os irmão~ do mesmo olllcial p •rcllham o mesmo mon-
tepio. • . . • • • . • • • . . . . • . • 

Circular n. 69, de 19 de janeiro de 1906 - Reit.era as rocOin
mendações contillas na~ circulares ns. 776 c 940, de 2 e 25 
de maio do 1·~98. sobre expedinnte do ministerio 

Aviso <le 13 de janeiro de 1906 - Manda cancella•· os dobitos 
que os officiaes, interioros c praças, f'alf,,cidos a bordo do 
Aquidaban tinham para co•u a Fazenda Nacional • . • 

Aviso de 31 de jaueiro de 1906 - M mda abonar ás praças salvas 
da catastrophe do Aquidaban o fardamento <JUe se distri
bue ás praças da Armada por occasião.<le sen alistamento. 

Aviso de 31 de janeir<> do 1906 - Os guar.las-marinha-alumnos 
não concorrem para o Montepio de Marinha • . . • 

Aviso de :>de fevereiro de {906 - Manda abonar aos officiae.> e 
inferiores. sobreviventes á catastropho <lo Aquidaban, in
dependentemente de indemnização, a importancia cor
respondente a seis niezes do respectivo soldo 

Aviso de 10 de fevereiro de 1906 - Prohibe expressamente o 
uso de lachos <le signaes encarnados e vor<les c projoctis 
illuminativos. . . • • • • . . . • • • . • 

Aviao de :I. O de feve!'eiro de 1906 - l\fanda aboriar ao encarre
gado da estação radiograpltica da ilha das Cobras a 
gratificação de chefe de incumuencia e'll navios de 1• 
classe 

A:Yiso de 7 de março du 190() - Declara 'luc os inventarias po
delll deixar de ser escriptos pelo inventariant 1, hastan<lo, 
para sua Iegalida·le, estarem competentemente assi
gnados • • • • . • . • 

Ayiao de 20 de março de 1906 - Manda contar para a reforma 
a um medico os períodos em que ~orviu como ai uwno 
penaiollista do Hospital de Marinha • • • • 
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t DECISÕES DO (;O'VERNO 

! i. ..... 
.A:ti~ de 2t 'de março de i906 + Declm que o decreto n. S.~ 

de lO detevereiro. de /i90i, não foi re.Yogado ~a lei 
· n• t •. na. de ~de jaDeiro ultimo, Billão lla. parte rela-
·liYa a01 1:encimentos dos funccionarioe militares. 5 

A1:iso de 16 de março de 1906- Declara .que só na raUa abso
luta de medicamentqs a borclo <los na1:ios da Armada é 
que ee devem adar receitas em pharmacias parti-
culares • • . • . . . . • • • • • ·• . . • 6 

Aviao de6 de abril de 1906 ·- Declara 'lue os meclicos e phar
'maceU.ticos de clia de.vem ser mwuciados pelos hotpitaes 
le eDfermarias em que servirem•. 6 

An.o de 6 de abril de 1006 - Concecle permiasão á c W.eslern 
Telertaph Company Liroited" para conatruir. nos. ter
renos do Arsenal de .lllarinlta, um pavilhão destinado á 
.~ ~e URação dos cau?s subwar1uos e estabelece as 
:condi0088 de tal concessao • • . • • • • • • • 7 

Anao: de 16 de abril de 1906 - Declara ao Minislerio da Fa
!aenda que não ha inconveniente em eer ;~rrendada. em 
I tem_po de paz, a J>edra ele nominada. c Pão de Atauear ,., 
1

d.«re ,que.? arrendatario não faça obra que projlldique 
·a 111& etsthehca • • • • • . • • • • • · • • • 1 

AYiao i de 30,de üril do 1906 - àúnda abonar ao chefe de J>har
'macia: a mesma gratificação de funcçã11 que percebe o 
chefe lle pharmacia do l!lxercito • • • • . • • • 8 

A1:i10 ele 30 de abril de 1906 · ,.,- Declara que. sendo a lei a. 1.473, 
de 9 ele janeiro ultimo, . peculiar aos olllciaes de terra 
~ mar, contillu.&m e ui vigor as tabellas annexaâ ao decreto 
in. 890, de 18 de outubro de 11:190 - em relação aos t'a.n-
ooioD&rioe oi vis • • • • · • 8 

Aviso ido 15 de maio d$ 1906- )!anda cancellar as notas es:is
*entos nal cadernetas d•JS olliciaes, relativas ás conde-
porações estrangeiras • ~ 

A•iso :de 30 de maio de 11106 -Declara que as familiaa das vi~ 
timàl do encouraçallo Aquidabtln teem direito aos fa
vores con011didos pelo ar~. 9'>, do decreto n. 108 A, de 30 
de dez~tnbro de. 1889 • . . • • • • • • • . , • ~ 

A-riso de 30 de 'maio~de 1906 -Declara que os paes doa· me
nores deâligadqa das Escolas de Aprendiaes pe'r •erem 
sido reconheciclos subditos estrauge1ros. llão teem direHo 
.aos peculios • tO 

Aviso 'de 6 de junho de 1906- Approva a min11ta da escriptnra 
de coastitwoão de uso-lructo da ilha da Boa-Viagem em 
Ia,o1· da Associação P1·otectora dos HomellS do M.ar. 10 

A1:i10 de 6 de junho •le i~ ..... Declara que o admi~st~ador da 
Pra,icagem. da Barra <lo ll.io Grallde do ::1111 deve il8811mir 
o commando do vapor Jaguarã.o. contiDuali.do elte eu-
jeito ao Quartel General no que dia respeito á poUcia, 
economia e disciplina; • • • • • • • • • .' • H 

Aviso lle 13 de junhl> de 1906- Declara que o cargo de capitão 
do porto do Betado de l\latto Oro110 lica de ora em deante 
deBligado da inspectoria do respectivo aneaal, em l'ir• 
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.... 
t~de do disposto no art. 76, da lei n. t.473, de 9 de janeiro 
ultimo • . . . . . . . . . . . . . • . H 

Offio'.o d .. • 13 d • junho <1' 1906- '\[anda nlévar· até igualar á das 
praças a etapa elo> offieiaes q11c servem em Matto Grosso. 12 

Officio •le !.'l <le j11nh" de 1916- Onclar·a •rne a gratificação in
h•Jrente ao c0mrnando •lo navifl nã•r •i mais co•·reRpon-
d<inte :i pat•Jnte d•r olficial n sim á class·J •lo navio. 12 

Avi•ó do I 8 •Ir• junh•l ,J • t!lOÍJ- Declara 'lne •\ applicav<'l aos 
offlc'aes qne sr•r·venn .na< e'c •las d · aprendizes mari-
nheiros a vanta·~em •lo al't .. f):\ ·la lei u. t.473. 13 

.\v'so •l•• '!'? •le junh,.. d·1 1901i- Dt~clara •rno os ofliciaes •la Jlo-
tilha •lo Alto Ur!l!!uay nã" mais teern dir·oito a venoi-

muntos de pair. estrangniro. 13 
Aviso "" 13 c!;• julho •le 190~- O apren·li7. seru v ·ncimentos do 

:\rsenal do '.\IHr·inha tem dir·oif.o a tr·atar-'o no Hospital. f4 
.\vi.'o •!· 20 •le julho de 1901i- Declara que a lei n. {.473, de 9 

<le jane; ro ultim•> não a!ter·ou a" I abl'!las <fll'' regulam os 
vencimentos •los empregado~ civis das capitanias, nem 
tão'pouco as que tratam dos rema1lores. U 

Aviso de 26 1lo·· julho de 1906- Declara que, em vista do de
cret" n; 6.005 de 2 de rnaio ultimo, não ha mais raz·io de 
ser cobrada a taxa de 20$, em t<ello ila União, que até 
então era rle.vi•la pelas c;H·tas de rnachinistas. . • • . !.5 

Aviso de :?8 de julho de 1906.~ Prohibe terrninantern•ntfl o 
ingre<SO tias salaS de iraba[ho da S"cretaria de Estado. 15 

Aviso de 31 do julho "'' 19.06- D•·.clara quA as matriculas de 
tod;os as .ambarcaçõr·~ dev<>m snr feitas nas capitan'as de 
sua navcg-aGão, pàrada, ou estadia, i nrlepcn•lnntemente 
<In reg-ist.ro, c 1lo domicilio dos r••spcotivos proprietarios. tô 

:\viso d' 8 de agosto d<) 1906- As faltas cornmeltirlas pnlos 
alumnos das Eseolas Pro'issiona .. s, rruando no g-ozo de 
licl>nça de f'avor, concmli•la por autori•ladn competente 
devem s •r eon,ider·ada~ como justificarias. . . . • • t6 

Aviao rfc .. fO ih agosto d" 1906 -·Declara quú os r"madot'P.s d" 
Capitanias 0 !!'uar•las de policia do Arscn" I .levem ser tra
tados no Hospital de Marinha so1frendo desconto em 
todos os vencimentos f.7 

Aviso dll t8.de agoato d .. {906 - Manda tornar r·xtensivas aos 
patrõés-móres as tabellu relativas ás etapas, gratifi
cações rl.e posto, de funcção e ajuda de custo que 'e 
acham annexas á hi n. i471 e declara r1ue o soldo dos 
mesmo patrões-móres continúa a s"r o marcado no <le-
creto n~ 38-13, do 5 de dezembro de 1900. 17 

Circular de·. U ~e ag'osto de {906 - Declara 11ue as ca.rtas de 
mai:hin'stas rlo1·ern pagar o' ernulumentos estabelecidos 
no Ro•:ulamnnto rio Stillo, isto,;, depois de as<i!!'narlas as 
<'art.as pel.o c:opit;ío do port" o pelo Ministro ; ohser
vando as rfi,pos•çõ•'s do do n. 3!164, de janeiro •te i900, e 
h<nn :assim ro!l'ulando o .modo de registro da• cartas nas 
capitani:u;" corno ,f"vartr ser reme.t.ti·las a Socrotaria 1lc 
Estado para a<~signallll"a do Ministro. iS 
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Aviso de !1 de 1e\e1Dbro de !.006 - Manda annexar ál :!$colas 
de Aprendizr•s Marinheiros a• Estaçiies Meteorologicas 
que se ""havalit liga<ill' ás Capitanias do• Portos. • , 

Aviao dP !.'l ole setr.n1hro d" t!JOG- Declara que o chPfP doEs-
tado !\Inior n~o póde c .. ntinunr a receh·•r quantitativo 
pn r a aluguel <I E' casa. . . . • . • . . . • 

Aviso <le 28 de setembro de 1900, - Declara que não pM" s ·r es
tabeled•la a taifa no Hospital•i0 Marinha. • , · . • . 

Aviso te 8 fle outubro de f906 Manda ele'l'ar a etapa dos 
fficiaes que sorvem no .\rnazonas ate igualar as das 
raças • • . . . . . 

Aviao e 8 de outu'rro de Hll)<; - Declara que as praças.asy
a•ias. liconci 1das P out1·:~, em identicas condições tí'em 
iJ·Pitn a tr·atar~~e no Jl.,,pib I <I e l\Iarinha e que os sen
~enciados exclui<los do ~,,.,·i~o deYcm ser rcrolhidoR r.m 

tnso rlc doença; :í eni'<'rmaria '''' proprio estahele.cimento 
Pniten<>iario, si l10uver. nu :i enfermaria dos .prPsos <lo 

, ospital . • • . . . . . • • . • . • • . • 

Aviso Ide 17 d.e ontuhro do i!lO(j - D0clara quaes o~ nom.es que 
de\'CID Sf"r <lados aos tn·>; eourne:•dos em construccão na 
Europâ • -

Adso , de !í de outu!Jro ·!le 1901\ !li'!'! ara quA, emquanto, não 
for rlecretado o 11avilhiío do \'icn-Pr,.sidentr• da Repu
~,J'ca, <lev· ser içada;; loanlleiJ~a nacional, ;Í prôa, no 
rscaler n ·tope do llla>'tro p-rau•lr. do n;•vio .mn •ruo se 
aehar a mesma autorirla<le • . . • . • . • • • 

Aviao !de 30 de outubro (le 190G - O consultor do Con.Selhe 
Naval póde inspocciona•· o~ corpos e estabelecimentos 
da Marinha s<>m <li>tincção alguma ou <'xcepção acerca 
da hierarchia <los ch"li'" rl<~s dito~ ••stabnlccimnnto,. 

A1'ilo ~e 9 de novembro. de f!JI)Ii -:- ~!anda nxPcutar no Ar.scnal 
!i·· Marinha o monumentfJ ll•·stinarlo a P''"pctuar a me-· 
moria dos oflie· a.•s r· pra~as quo perPceram na catastro
phe do « Aquidaban" <>ln .Jaenacang-a. . • • . . 

Aviao d•; 9 ,J, novembro de 190(1 ~ Manda inserir nos con
tl'actos a celebrar, <!'ora em diant,., para foguistas. a 
clausula de i!ó percebern111 2 / 3 •la grat; fica~ão <[Uando do
entes nollospital,lironciado.•. prMOA para sent .. nciar ou 
('ID viagem de r· ·gresso em parructes • . . • . • . 

Aviso df' 9 de novembro de 1'10 i - Au~rn•>nta o~ ordenados do 
p<>ssoal <la. Praticag.'rri rio Es\a(lo <ia Parahyba. 

Avi~o de 9 de novemhro de 1906 - Declara qUB as escavaçiíes 
t•m communicação ,com 'os rios por meio d!l· can,aletes, 
para represa rle peix<'S, est;iío nos casos de ·curraes ou 
cercadas prohibidos e mandâdos demolir pdo rlecreto dn 
8 do abril de i\JO~ 

.h·i~n <lf' til d" D.ov.,mhro <lf" l(l!Hi- Manda paga•· por conta 
dos coi'rP.!I do montepio dos opnrarios rlo Arsenal de 1\Ia
riuha <le,ta <:apitai a iln,pAsa prov•·niente da tomàda 1le 
contas rio P.a~a·lor da Marinha rdorente ao mesmo mon
tepio. 
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Aviilo de.:·12 de novembro de .f906 -Estabelece as taxas quo a 
Repartição da Carta Maritimade 'l'e cobrar pelo serviço de 
regular e compensar agulhas dos navios mercantes. 26 

1\\;iso de f3 denovembro de 1906- Fixa os vencimentos que 
devem perceber os suh-commissarios da Ar·mada quan<lo 
em disponibili•lade ou a1ldidos ao ()uad..J-Gt>nPral e nm 
viag-en, de ida e volta em commi,são . 26 

Aviso de f3 de novembro de i90H-NI"ga a um inferior o ahono de 
soldo dobrado marcado no art .. 7° do J'el!tdamellto annt"XO 
ao decreto n. 673, de 21 de <JifOSI.O de H~90. <lnYnndo .. 
mnsmo perceber o mareado na lni n. 247, dn 15 <I · dc•f.-
embi·o de t8U4 27 

,Aviso de 14 dn noYembro de 190(j- Interpreta o art. 44 do ca
pitulo (jo da lei n. 1413, d<' 9 de janeiro <lo iUOii, rnlati-
l'amente a consignações . 2R 

AYiso de f5 de novembro do 190fi- Declara que não sendo da 
conipetcncia do Poder t!:xecutivu, mas sim <lo Judieiario, 
decretar a nullidade das leis ou aclos <los J<~stat!os n 
seus Municípios, deve ser plniteada pelos interessados, 
per;~ntc o juiz seceion;~l do Estado da Bahia, aannullaçiío 
do orçamento munieiJlal da Villa dn S. Franeisco, na 
parte referente aos 1mpostos quo julgam i nconsti tu-
cionaos. 28 

A•'ao de 14. de no•embro de 1906- Declara .que o rehocador 
Araca.fú ~ó pôde ser empregado no serviço de rehoqu~s 
!Je nav1os à vela quando houver !'alta de recursos particu
lares, e c~tabelece as condiçõPs ele aluguel do m"~mo 
rebocador • . .. . . • . . . . : • . . . . 29 

Aviso d · 14 d" no•••mbro de 1!!06- Nega aog ollil'ians infc1·iorcs 
o uso do doln,an branco, na estaçiío ,·.almosa e o <In Jlannlla 
azul, no inverno, quando baixHrmn à terra 0111 pas"·io. 2!1 

Aviso de 14 <le novembro de 1906 -A amputação do <I ois do< los 
da mão direita não iiHpo,s:hilita <ln an'.!'ariar o' uu,ios 
de subs;,t.encia • 30 

Aviso de .14 de novembro de f90ô -O o llicial <la Armada no
meado coadjuvante do ensino no Colle~·io Militar uiio 
deve ser transferido para o quadro nxtraordinario . • 30 

Aviso de i4 d" nvembro de 1906 -Manda abonar ao encarre
gado do presidio da ilha das Cobras a gratificação con,i
gnada no orçamento para o< c•>lll mandante~ <le conl-
panhia. !H 

Avieo de 14 lln novembro do 1906 - As pharmacias de bor<lo 
<los navios da Armada continuam a carg-o dos respccl i vos 
cirurg'ões independente do mais remuneração. . . . !li 

Avi~o de I. de Dt1Ve1nhro .d·J 1906- ~Ian ta abnn a r as pra<;as 
c:uni~àR com distinc.tivos corrospond · n l.ns a c I asso o ""'1"'-
cialid:lde íjl~~' tiverem 32 

Avi~o de 14. de novembro do 1!106- Oodara qun a In in. I 47:!, 
.de 9 ilü·janniro de t904i nntrou em OJW<·.ução na mesma 
tlala; <[Un as etap;~• doK otlic~:ws <[Ue ser•i•·em <Hu Matto 
Gross.o <l<wem ser elevadas a tê igualar a <las praças "<tUA 
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I 
~· ~es~éle olleia,es téem o acer-imo de !O 0 (. sobre a 
gratificação de posto • • • ~ • • • 

·A 'riso de t4 de novnmbro de t9l6- Declara q11' oa capitães de 
portos não podom mais perc~her a ~ratificação tri~ 
men•al de 100$ pelo serv ço de inspecção de pharóes, 

· mas •ão obri~~:ados a fazer a m•,sma in•pecção tri
mP-nsalmente0.ou q11anllo lhes for ordenado, perceb~>ndo, 
al~~ da pas&ágem ~ma ~lia ria .. iia fórma do art. 70 da 
le1 n. 1473, de 9 de J&D ·uo ultuno. . . • ". • • . 

;\viso de i4 de n!ivem hro de 1906 - Declara qu~> só as con
si~rqaçól!l feitas . no Banco dos Funccionarios· Puhlicos 
e á Cooperativa Militar não podem ser suapensa• e que as 
feitàs a particulares ou firmas .com rnerciaes incitiem nos 
princípios ~reraes . •I" man•IHto e •rue a Conbd()ria . ·da 
Ma1''nba ··n. ão pód.e declarar ·.n.as cer.tirlões p. assada~· a 
sim lea particnlares, . que obedecem á 4• disposição •lo 
art. 46 da lei n,. 1473, de 9 janeiro· ultimo. . . • , 

Amo de ~4 d~ n~\teuihro rle. 1906.- Fixa á dia ria d11 5$ pela 
inspecção das capatazias • . . • . . . . . . .. 

Aviso de U de novembro de l906 - !\pprova ae instru:P~ões 
. para o snrviço d•' pagamento-; .á c trgo da Contadoria . 

da ~arinha, e dá fJütri.IB provi lnncias. . . • . . • 

Aviso rle 26 de n.Ovembt"'> d · Hl·l6 - ~Iandl dissolver a flotilha 
do lU o Grand ' do &ui 

Aviso ·d., 26 de ·no\mrnbro de 1006- Manda dissolver a: flotilha 
do AUo Uru~uay . · · 

Aviso de 26 <te novem hro. de Úl06- Prohibe que sé ~a lizem. 
éoncr·r~oR em navios 1'1 on,raR embarcaçõnq dll Marin-ha· 
"que se fa<;a. •.f'tal'luor alter·,.ção nas obr•s cont~aetada>. 
sem prévia autorizaçãrl da Secrelt;u·ia de Estado. · . . 

Aviso de tO do •le,en;br'n (!e, l!ltl\- ~omeia o coinmancÍan.ln ria 
DiviSão <I~ ln<true·.;ii ... i11spedor ""ral elas Escolas Pr·o-
li•si~naes • • • • • . · • • ·• • • • . . • • .• · 

Aviso .<lu l9 de de:tumbro de i9úli- Dada r a como devc·m · prt)~ 
ced<ir as eapitanias eorl\ l'"lacão aos salvados dos navios 
que :naufragarem dentro <le suas circums,ripções • • 

Aviso de ~~ do dezembro de 1906- Recommenda a ob8er
vàn~'ia .do di~posto nos aviso~. n;. 2323, de 3 de novembrq · 
de f 7'e372 :<le.f8 <ie ~arÇO ele 1904, á~brA VOlume~ rln 
·U•o , par-tic11lar, trazi,lo~ n brJrtlo de navios ·.de guerra 
pr0<1e·ientes do cstrangeiró . • • • • • ' • , · • • , 

Aviso de 22 de dezembro .de t~Yl6- Manda arloptar algumas 
· · rnedldas afim de q•ti! os. in valir!us da Marinha, nos Es- , 

tados. sejam subm•Jttido< á inspec<;ão quinrtuenual .do 
que :trata o art. 3° •lu e[rlt't'OlO n. 4927, de 21 de agosto 
elo !903. . • • • • • • • • • • • • • • • 

.\viao de~ de rlezembro. eie f!JO:i.- Não e considerado de cam" 
pan&a para a Marinha o pnriodo ela intP-rV•mção ft,.leral 
no Estado de Matto Gro.,,o. • 
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Aviso rle 3 de janeiro' de 19óB -Declara que com o espolio 
dos officiaes rio exercito ee rlev•·rá froc()(ler de accordo 
com o disposto [nas portarias rle f do junho de 1892 
e ,25 do setembro de i895 e no aviso de 23 de junho de 
1904. 

Aviso de .'3 de janeiro dp 1006- Deelara que ,póde o com
mandante 'rio 6° districto militar ou qnaloJIWr outra au
toridade federal ou estadual requisitar l ransporte e pas
sagens nos vapores da Companhi;:~ de Na,·cf(açãu Cruzciró 
do Sul . 

Aviso de 20 do janeiro de l9Ó6.:.... Decl;~ra r[Ue a respeito dos 
artigos inserviveis a cargo do< hospitacs militares se 
deverá proceder de accordo com o disposto nos §§ 3°• doA 

Pags. 

arts. 8° c U do regulamento rios mesmos hospitacs . 2 
Aviso rle 26 rle janeiro de 190ü- Declara que, para a applicação 

do disposto no art. 78 da lei n. 1.473, de 9 de j:meiro de 
1906, se devorá!) considerar como vencimento rio official do 
exercito o iO!do, 11 et<:~pa e à gratificação, cxc)uidas ouh·;:~s 
vantagens • 2 

Aviso de 2~ de janeiro •lo 190fi- Fix<1 as diari<:~s dos chcff's, 
ajtlflantcs c auxiliares das cOlllllli.ssõ,·s •lu cn:;nnha1·ia e 
manda cessar o abono dellas " de gt·~tilicação para 
alu_guel. de casa aos ofliciacs do 12° Iwtalliüo do inlan-
tar!a quo não estiverem nas commissõos <fUC indica. . ,, 

Aviso de 31 de janeiro de 1906- Declara qual a diaria a abo
nar-sé aos medicos eni serviço nas commissões de en"e
nharia, ;:~os comniandantes dos destaca1nentos que~ :ls 
acompanham, ao encarregado do matoriul e ao.s ofliciaos 
quo estiverem praticando. . • 3 

Aviso de 31 de janeiro de 1906- Declara como se deverá cal
cular a etapa dos ofliciaes nas guarnições que indica; lixa 
as diarias dos chefes, ajudantes e auxiliares das com
missões de engenharia; o que 8e deverá considerar como 
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VJncimentos pua a applicação do disposto no art. 78 da 
lei n. i..f.73, de !) de janeiro de 1906; e que no 1• semestre 
de i906 continuará a vigorar a base de i$200 para as 
etapas dos oftlciaes nas guarnições em q11e foi adoptada 
no semllstre anterior • .f. 

Aviso de 8 de fevereiro de ·1906 - Declara quaes as novas 
escolas em que se deverão matricular os alumnos que 
freq:uentavam as aulas das extinc1as escolas prepara
torias e de Tactica do Realengo e de Porto Ale~rre e 
militar do Brazil e concluíram os cursos de taes escolas 
e varios annoa do curw geral desta • 5 

Aviso de 9 de fevereiro de 1906-Declara qual adiaria a abonar-se 
aos medicos em serviço nas commissões ele engenharia, 
aos commandantes doa destacamentos que as acom
panham, ao encarregado do material e aos pra1icantes 
e qual a gratificação a pagar-se aos commandantes, ma
jores, commandantes lfc baterias, a~udan1es e secre
tario& das fortalezas de Santa Cruz e S. João c ao com-
mandante de fronteira ou guarnição. 6 

Aviso de 9 de fevereiro de :1906 -Declara qual a diaria a abo-
. nu-se aos desenhistas das commissõee de engenharia. 6 

A.vi10 de 10 de fevereiro de 1906- Declara qual a diaria a 
abonar-se aos pharmaceuticos em serviço nas commissões 
d? engenharia. 7 

.Amo·de 13 de fevereiro de 1906- Declara como se deverão 
classificar as guarnições ou fronteira~. 7 

Aviso de i4 de fevereiro de 1906 - Declara em que caso deverão 
aer feitos os fornecimentos de material ao arsenal de 
perra do Rio de Janeiro e de artigos de asseio aos quarteia 
e fortalesaa. ; • • • • • • • • • • • • • • 7 

Aviso de 17 de fevereiro de 1906- Declara quaes as guarnições 
em que a etapa dos officiaes deverá ser calculada segundo 
a bau. de 1$400 augmentada de um terço desde que a etapa 
de praça de pret exceda do limite legal. • • • • • • 8 

A't'isode 20 de-fevereiro de 1906- Approva o pagamento feito a 
cada um dos medicos do exercito em exercicio na com
missão de polícia sanitaria de uma gratificação igual á 
que percebe o encarregado do serviço sani tario dos corpos. 8 

Aviso de 20 de fevereiro de i906 - Declara que os officiaes 
que servem como ajudante de archivista e porteiro da re
partição do estado-maior do exercito deverão perceber 
sôm~nte o soldo respectivo e a etapa. • • • ~ 

Aviao de 21 de fevereiro de i906 - Declara que os auxiliares dos 
auditores de guerra não teem direito a gratilicação de 
posto ~ 

Aviso de 23 de fevereiro de !906 - Declara que, alrim das guar
nições a que se retere o aviso de i7 de fevereiro de 1906. 
contam-se as de Uruguayana, Quarahy e S. Luiz Gon
:aaga para o calculo da etapa dos olliciaes segundo a base 
do 1$400 augmentada de um terço. • • • • • • , 10 
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Avi•o de 6 rle março de f906 - Declara que dl'verão ser consido
rarlos em transito os officiaes que viajam de umas guar-
ni~õo.; para outras. te 

A,·iso de 9 de março de 1906 - Declara quaes os vencimentos 
que se ,Jcverão abonar aos ofiiciarlS que ji prnticavam em 
rlivorsas co•nmissr!es de engenharia om 1905 e aos que "c 
acham D<l>Sa pratica a contar de janeiro ultimo. tI 

Aviso de 10 de março de 1906 - Docbrn quacs as gratificações, 
os vencimentos e as diaria.s que percdJCrão os membros 
rias commissi'ics rle engenharia dependentes da direcção 
ge•·al rlc ong"nharia. • . • • . • . . • H 

,\ vi'o ri e 10 do março r! e i!lOri - D 'clara que a pó~ a promul
gaçã<> da !oi n. 1.473, '1" 9 de janr·iro de 1906, continuam 
a so•· os llll'smos os vencimentos rios mcrlicos c phannaceu-
ticos odjuntos rio exercito. 12 

Aviso rle 1:1 de mal'Co de t90G- Dccbra 'l"e os olliciao" com 
licença para f'rcrplent.ar as aulas da c>cola r[e guerra só 
dovcrii<> sc'!uir para Porto Ale1rr'' ,J,,pois de rrqnisitarlo' 
pelo commanrlante da mesma escola. 12 

Aviso rle 16 rle março de 19011 - Declara <JUaes os vencimentos 
que compcl em aos ollici'w' do I 0 hnta I hão de cng,~nharia, 
Clll racc do disposto na lei n. L47:l, de 9 de janeiro ultimo 
e quae,; os ollicia~s deste corpo que rlnverão ser conside-
rarlos como officwes montados. . • • • • • . . 11 

Avif!o ri e 16 de marco rln 1906 - Declara fJUC nos termos rle con
tra eLos submrttirlos á approvação r[ o ~Iinisterio da Guerra 
'c dev,·rá mencionar o morlo como foram inutilizadas as 
estampilhas l4 

Aviso de 24 •In março rle i91J6 - Dedara que passa a ficar a 
ca1·go da escola de artilharia o engenharia a linha 1lc 
tiro do Real"nQ'O. ,_ U 

Avi8o rlc 2·1 rle marco rlc 190fl - Manda encarlernar as tolhas 
de pagamnnto.rlc vencimentos de ofliciaes •lo e'tcrcito. H 

ÁYiso dn 2í rk març" de 1906- Declara qual a gr·atilicaç.ão <JUe 
pnrcnhcriío os auxiliar·cs r la dirccr;ão gcr·al r! c cngr•nharia 
•rnan'l" encarregados dn obras militilrcs. • • • . • Hí 

Portaria rle 27 dr• março de 1906 - Declara que não corHpete 
o aiJono de ajuda de custa :JOs officiacs do exr,rcito licen
ciar los, quanrlo regressarem a seu corpo, e aos qu" for.·m 
charna•los a sr~rviço a esta Capital ou man•la los arlrlir a 
diversos co•·pos • . • . • • . . . . • • . • 1!'\ 

Porhria rlc 27 rle março de i905 - Declara qnaes os venci
mentos<' as dinrias que deverá rccehnr o pessoal rb com
nli~.-.:ãu cru~arrogada do lnvanl;1nwuto tia earfa g-eral 
.Ja H•·pul>liea . 16 

Avi"' dn 27 rln março dr• 1!1015- Aclar·a duvidas qu:.nl.o á 
applica·Jo rlosarts. ü5. ()()e 67 da lei n. 1.4i3, de 9 1le 
juneiro de HJOii • 17 

Portaria de 27 de mar,·o de 1906-Doclara 'lU'' o commandan!P 
de uma guarnição não pódr· accu111ular a gT<<tilicação de 
cxr)rcicio inherl)ntc a esk lo1rar com a do couuuando 



4 

Pags. 

de ba,talbão., e q;ue ~1offiçiae. .tee~ direito- ~s,~duas .gra-
tiflcl!cões, de posto e tle funcção. • • • • . • . 18 

Aviso de 30 d·• março dn t906~Dcclara que o olncial quo for 
zilandado so•·vir adrlirlo a um corpo sem aet. por motivo 
de serviço publico, não tem dirr,if., a ajuda do custo. e 
que aos ofliciao' •JUO Sclrvcm em Lornna, Lavrinhas c São 
João d'El-Rey só compde es<a vantagem nas hypothes<'S 
do qno tJ•ata o art. 29, da lei n. f..i~3. r! e 9 de janeiro de 
1906 . • • • • • • • . . 18 

Aviso de .30 do março de t906 - o~clara quaes as vanta-
p;en; •JUC deverão rt•.cebor os oflieiacs 'luo praticam em 
commiss•1cs de rng•·nharia • • • . . . . • • • • 19 

Portaria de i d" abril"" i90i) -,Approva a deliberação q~;~e 
tomou o dolol?a·lo Jisc~l úo Thosouro Fer(,.ral. no R10 
Grande do Su1, de mandar glosar a gratificação, rle fnn
cção aos oHiciaes •1110 praticam na resp;;ctiva, delegacia 
do ·Chefe do estado-maior do e~ercito e a gratificação 
do 50$000 aos mnanuenscs da m•,sma delegacia. i!) 

Aviso de 6 do abril de 1!106-Dnelara como SP dnverá falwría 
.. xclusãn d,_praças •lo exercito qu" t~rminnram o t<'mpo 
t!Hi·ant•! o •rua!. eram olri'iga•las n H·rvir, e. cnjas cr·r· 
tõ•fõ··s de. 3Rsentamnntos não s·· a··h;llll prns ·nt"'· . . 20 

Aviso rln (i,[, nlJril di} ~!)OI) - Prodrlenci:1 'luanto ao r,·cchi
m•·nt..o da casa tln sau•le Bel! a Visl:l, nd•rnir:rla para sorvir 
de hospital nlÍlifar ús t'orç:~s d~ g-uarnição d· Porto 
Alegre . • , . . . . . . . 20 

Aviso d() !J de abril fln 1\1013-Approva a dclib•raçiio que tomou 
o commanrlantc do 3° districto militar de indeferir. o 
r<'<lll''rim ·nto em <{U<' um ofiicial. do exr·rcit.o, preso Cl>l'· 
r··ccionahll''ntc., pc I c png-:u11ento oln g-r:dilicação de fun-
cção rlnranfc o t"mpo dr sna pri,ã•i. 21 

P cortaria ck 9 rir abril dn 191)ri-D.,·ara rJIIC aos pharmac,u
ticos acljunt<" do "xercito não e"lllpet•· a c:ratificação de 
80~000 fix:uln na labdla JJ, da lei n. l.4i:l, de 9•1e jan<'iro 
de H'Orl para os Pnearrr~?ar.hs •la pharn~:wia. • , • . 21 

.\viso de ti do abril de t90G-Declara qnc o ofliçial qno serve 
c•>rno dircctor de escola regimrntal dev<'rÜ optar pela gra
tii\O(lção •la f1tncção d•· •uLa Jt,rno O!l pela r la pro!es>;or 
dosea o~cola • 22 

Portaria de 9 de, abril tio ~90tl- Declara <fUO o disposto. na ul
tima parte !lo art. 29 da lei n. 1..<73, do 9 dç janeiro <le 
HJ06 se refere aos officiaes quo forem para o Estado de 
Matto Çlrosso ou dolle vierem e ti verem direito a ajuda de 
custo c. que não compete o abono desta aos officiaas 
suhatt .. rnos chamaflos ao <rnartel gen•'ral. • • . • 22 

Portaria r! e tS de abril de 1 !106-Dec Iara rpw o> of!iciaes r~for
mados chama•los a ser,· iço não tccm direito a gratiJicação 
rle posto . 23 

Aviso d" 20 de abril do f!'Oti-Dc<'lara <fU•' a concessão do li<'on
ça an' ollieiaes •[ltn praticam em varios serviços, in•· 
porta 0111 tlispon,<a dessa commissão o, portanto, deverão 
oll<·s .'·r·r ,·.ousidcrado' prol!lf'!o.-; p:Jra o serviço militar. 21 
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Portaria' de.20 de libril de t906.:....Déclara que o llbono. de etapa 
aos ofilciaes •lo exercito eleitos conselhei.ros m'dni~paes 
só poderá ser effectuado durante o intiU'Vallo das sessões _, 
dos rc~pcctivos conselhos inunicii1:ies. 1!:4 

Portaria de 20 de abril de 1906-Approva a deliberação que 
tomou o delq;-ado fiscal do Thesouro Federal no Am~o
nas, de mandar abonar a gratificação de posto, além da 
de funcçflo, aos officiaes que excrcom Jogares a que se 
reterem as tahellas de quo trata o art. 2'>, da l0i n. f .473, 
d~ 9 dr janeiro de 1901) " de scientilicar •rue o ar~ i rro 
24 tem referencia a lagares que não são de na\ureza pu-
ramente militar. 24 

A viso de 25 de abril dé !906 - Declara quaes as vrt'D\agens que 
deverá~ perceber os lentes militares vitalícios ém dispo-
nibilidade • • • • . • . . • • • • • • • • 25 

AYiso de 25. de abril de 1906- Manda pagar vantatrens de ca
pitão arregimcntndo d.os au•litorcs do g1~erra da rov.ar-
tição do estado-maior do exercito e do 4° districto mihtar. 26 

Avi3o de 27 do abril.dn 1906 , Ma11da abonar aos officíaes que 
estudarem nas escolas militares as mesmas vantagens que 
percebem os i!lferes-alumnoi. 26 

Aviso de 28 do abril de f906 - Resolve duvidas sobre o logar 
de . coadjuvante medico de classe c as ,;antageils que de
verão pcrceh·•r o coadJuvante que aceumular o exereicio de 
mais de müa r~nlel·maria, os uwrlieos a•ljuntos rtnc estão 
no cxr·rcicio "" coadjnvanlos, os plwrmaccuticos em exer
ci cio, <os pharmaceutico' adjuntoo e os nwrlicrJs adjuntos 
qli~ tenham patentes ·de mcdicos honorarios •lo exerci lo, 
tendo-sce. m ,·ista a lei n. 1.47:J, de !l de janeiro de 1901i. :ti 

A Yiso de 2il rln abril do f906 ~ Declara que não devcr5.o receber 
fardamento a" praças do cxercifo rJU" est.ão no goso de 

licença para tratamento de saudc fóra dos hospitaes e en-
fermarias • 29 

Aviso de 28 de abril de 1906 - Resolve duvidas sobre o modo 
como deverão ser <ionsiderados os filhos dos colonos d301 
colonias militares que attingirem a maiorirlade ou a 
edade do 19 annos, os a~g'regados resic!eates em lotes 
daquel!cs c os colonos obrigados á prestação de serviços, 
quando r·asn•los com hcrrleira rlc lut.·s cujos possuidores 
go~avam ria disp<'«lSa do prestnç:ío d" .'f•rviços . 29 

Aviso •In 2 do maio de 1906-Dcclara que as praças do 2o batalhão 
rlc .eng•··nharia addidas ao 6o de :•rtilharia e que servem 
como tclegraphistas na teparlição do estado-maiOrdocxcr
cito Se <lenri.i abOnar farrlamento identico ao que re-
cebo m as praças do corpo a •tnc ,.,tfiil addidas • • . 30 

l'orbri a ri e 4 rle maio rir· f !i()() - J·pcJ: 'a 'ue os officiacs •lo 
exercito, quando doentes, nflo tr·em direito a tran~porto 
por conta do J<:stado, n<repto si sfoo :J!ac: doo de br•ribcrci 
e. toem ll<'Ce•sidal'!c de r•· moção para o int• ricr ou o <'Xtc-
riOr do Estado . . . • • • • • • • • • • • :li 

A vi·~o dn 9 de maio ele f9Ófi - Declar:J que aos merlicos que 
~crv•· m ll3 cseola rll' j!lH'I'rn nftn compd.r· gratificagii.o 
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N. i-

~- 2-

N. 3-

Autori;.a, na Estrada de F•'rro Ccnh·al <lo Brazil, a re
ducção de 20?/o no frete da ma<lcira hr.uta cmprc
!'ada como ma teria prima na fabl'icação de phosphoros 
e despachada pa estação 1\laritima p:~ra a pa•·ada do 
Tunnel Grande. • • . • . . . . . . • • 
Jncumbe á Companhia· de .\lelhoramcntos de Portos 
e Rios de Santa Càtharina a executar as obras de me
lhoramenliJs da barra e do porto de ltajahy, obser
varias as modificações feitas nasJnstrucçôes do 28 tlc 
janeiro de 190:1. 

Revoga a tarifa especial n. 1, de 7 de junho de 1.901, 
na parte correspondente aos rr•·tes •lo cal e cimento 
trauspoda<los pela Esfra<la ,[., Ferro (>ntral do 
Brazil. 

N. 4 - Approva as instrucções para os estudos rio prolonga
mento da Estrada de FeiTo d" Sobral até a cidade de 
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Therezinl!, com um rl!ml!l em •lirecção á Amarração. 3 
N. ;, - Declara· ·quaes as obr1go.ções da Commiasãa de melhora-

mentos do porto da, &hi&, na execução dos seus serviços. 7 
N. 6 - Autoriza a Companhia de Estradas de Ferro Noroeste do 

Braz i! a proseguir os estudos de sua linha em mais 50 kilo-
metros . 8 

N. 7 - Declara ao Governo do Para não poder a Camara Municipal 
da Belém cobrar Impostos a Compauhia Estradas de !<'erro do 
r\ orte do Braz i! R 

N. 8 - Autoriza o transporte gratuito de sem("ntes, mudas, 
adubos ch:micos, animaes reproductores de raça e 
machinas agdcolas, na· Estralla rle Ferro Central do 
Hrazil • . • • . • . . • • . . . • . . O 

N. 9 - Morlí~íca a rc•lacção do arL 212 rlas Cunrliçõe• Rll-
g:ulamentaus rla Estrada do Ferro Central do Brazil. iO 

~- iO Conc<'•lo transporte gratuito, na ~strada de I<'orro 
Central !lo Brazil, aos alienados •rue se destiaem aos 



..... 
maalcomios mantidos ou suheidiad08 pela União ou 
peloa Estados • tO 

N. H - Adopta nova tarifa para .o transpor~e de cal, na 
FAtrada de Fer·ro Oeste tle Minas, qu&ndo expedida 
em trafego mutuo eom a Central ·do Bra:r.il H 

N. 12 - Approva modi icaçõesna: oscriptura de co•aão gratuita 
d" um ~erreno na Aveni<la c~nlral. feita no C!Ltb 1\Ii-
l~ar . l2 

N. 13 - Alterao qu~dro do pessoal· da Commisaão de eatudos 
da Estrar!a de Ferro de S. Luiz a·Cuial, no Estado do 
Maranhão. ·. 12 

~- 14 - Crêa a Surerintnn•lencia dus c.,tudos o obras contra 
os o:reítos da secca. 1~ 

N. 15- .\pprova as tarifas provi,oria, para a EoiJ·ada de 
!<'erro de Natal a Ceará-Mi..im • . . . . . ili 

N. 16 - Manda adoptar, na Estrada d · J<'nrro d•· Natal a 
Ceará-Mirim, as condiçõils regulalllentarea •·m vigor . 
na Estrada de Ferro Central do Brazil. 4-i 

:'><. t7- Estabelece diversas .daa.~iroc.açõ•'S para n transp .. rte 
do creu1" do leite, pela E~trada ,J,• Ferro Central du 
Brazil. 44 

N. 18 - Inclue a terra graphitosa nas classe-; 5a e 7• da ta ri la 
n. 3, em vigor na Estrada .te Ferro Central do 
Brazil. • . • • . . • • • . • . . 45 

N. 19 - Autoriza o desconto em folha de paga111ento das 
mensalidades dos socios contribuintes da Caixa Geral 
do pessoal jornal<·iro da Estrada de Ferro Central 
do Brazil. • . • . . 45 

:11. 20 - Manda lavrar elleriptara de doa,ão de am \erreno, feita 
pelo engenheiro Cbri.stino do Valle e seus lllhos 46 

:\. 21 -'- Man·la fJ<neutar u projecto de esgotos no bairro do Co-
pacabana. 46 

~. 22 - Estabelec" passagen< <!« ida e v•>lta. cum o a l•ati 
mento de 25 o(,.. na Estr·ada <(,, J;', rro Cenh"al do 
Rio Grande du Norte. 47 

~. 23 - Approva as instrucções para a commissão liscal das 
obras de melhoranrentos do porto de Belóm, no 
Pará • 47 

N. 24 - Acceita os estudos de reconhecimento •la linha ferrca 
d.e Araguary a Goyaz. 48 

N. 25 - Autoriza o desconto, em folha do pa~ramento, das men
salidades dos socios da As.-odaeão Beneficente União 
dos F••guistas da l~strada dr) Fr;rro Central do Bràzil. 49 

~. 21l - Modiflca para o transporleldo salamcs,lin!!'uiças, paios, 
presuntos e salchichaa a p:mt.a em vicor na J<;st.rada d,· 
l<'orro Central do l:razil • • • • • • • . • • 4!1 

N. 27 - Approva ~ tabclla rle preços p<ll'a aa obras da Colll-
panhia Hi11 rlc Janâ•·f> l:ity lmp•·ov-:met~~.ta , f)C) 
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N. 28 - Altera proviJoriamente o art. 5• dat Condiçõea Regu-
lamAntarea da Estrada de Ferro Minas o Rio • • . 5t 

N. 2!) - Eleva o prazo concedido ao Cluh Naval para pag·ar 
o terreno ao mesmo ce<lido na Avenida Central. . 5i 

:'1!. 30- A11toriza proviaoriam tendivorso~ abatimentos nos 
frAtes das car!!"a< expedHaa ou recebidas pelas xar.l ue
adal de Santa Maria, ao lon!!"o das linhas de Porto Al<'-
!"re a Ur11guayana c Santa ~laria ao Pas1o Fundo • !)2 

N. ~i - AI ter o a redacção da ldtra F. da clau~11la XX do coll
veuio ele tra ·ai'" mutuo telographico. celebrado entre 
a Estrada dP. Feno C<'ntral do Braz i! e a Repartição 
Geral dos Telegraphos. . 53 

N. 32 - Altera o quadro do pcsssal ela Estra•la de F••r'l'o Cnntr·al 
do Rio Grande do Nort". 5:l 

\. ~3 ·- ,\ppro,·a, provisoriamPnte, o quadro P tabella dn vcn-
cimeul"s do pe.>Soal d..t linha lel'r"a de I:allrú a Cuyah;i !li 

\. 3<i - ~!anda lavrar termo •lf' ajuslc proYÍsorio d" cornpr·a 
'"' Dr. João Franklin <la Alencar Lima do sitio da 
Taquara 5l 

N. 3!) - Approva, provisnriamPnte, as taxas a cobrar pelos 
serviços prestado< no Aeude de Acarahú-mirinr, •la 
Commissao de Aç11•les e Irrigação. 55 

C\. 3G - Autoriza o abatim•·nto, em d•·terminadaa condiçõe,. 
no l'•·et.~ da ~'arinha de tri!!"o transportada <13 estação 
Mar i ti ma da Gambôa para a do :\'ort.·. e111 S. I 'aulo, 
na E;,trada de Ferro Central do Brazil. . • . • 56 

N. 37- 1\!o•l;'ica o art. i69 dos Condiçiíe~ Re~ulanwntar.·s 

'l. 

N. 

N. 

N. 

~. 

l'\. 

:'\. 

da E1trada de Ferro Central do Brazil. !'rô 
~S - Modilica a classificação dn "'arn1dada da cla'"se I. 

para a D <la taril'a especial n. i, da Estra•la d~: Ferro 
C ·nt.ral do Brazil. 

39 -- Mo•lifiea o art. 3S das l.ondiçiíes Re~:ulamentar111 da 
Estrada d,, !<'erro Central do Brazil 

40 - Approva as instrucções para o lím d,. ref[ular as •·on
di~ões em que deve ser estabel••cido provisoriamente 
n tra rego nas secções ou tt·cchos que fornru sendo 
deiinitivamente apparelhados. . . • • . • • . 

41 - .\utnriza a <~pplicaçãn dos fr,tcs approvadoa pd..; 
Aviso n. 120, de 20 d•· <l•·zemhru de 1~99, para a cal 
proc••dente da estação do Norte, ,[a Estrada de Ferro 
Contrai do Rrazil. 

42 - \.ode á, Rio de Ja.nci,-o T,•amway Light and Powe.· 
Company uma faixa de terrenos no Trapicheiro, 
para atravessar as sua.< linhas. 

43- Manda remover para a commissão Fiscal do Rio dn 
,Janeiro o archivo. material, terr·enos e predios a 
··ar~o •la commissão da Avenida Central • • . . 

H -- Autoriza n despacho livre de fr·otn, pela Estrada de 
Ferro Central do Brazil, do adubo, chimicot deBtina-

57 

58 

59 
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'~o• a experi~ncias ·('fi J;lropriedad~s agricola~ elos 
l•,stnelPs ile ~. Paulo e R10 de ,Tane1ro • • • 61 

:"1. 4~r -- Inrht•' o lo!rar d<> ajud;ontn do chPfe do Trafego no 
quadro do pe>Soal ela !<;:<trad:~ el•· F<·rro Oeste de Minas. 61 

X. 46 - Autoriza o deseont••. om folha,[,. pagamento. das n~en
salirlaeles elos assoc.-aelt•S ela Caixa A1giliar dos Ba-
gage•iro• ela Estrada ele Ferro C••ntr;,J do Brazil. · 2 

~. 47 .- Traosfern dhersoa rorea• s nacionaf'IJ da clasS'' G. ta c ifa 
e·spscial n. 1 da cbssr C para a tlas·e 7• ela tarifa 
n. 3 da Estr;,.la el" Ferro Central elo Brazil. • • li2 

~. 4g .\pprova o novo rrnarlro e t;tl•el! a de V<·ncimentos do 
pe,.<oal da I~ trada ele Fr•rTo·~üo P;:~ulo-Hio Grande. li:l 

~. -19 A·l• pta pr·odsorianlflnlc. durante· o 1 riirr('iro sen<estre 
de Wu7. uma brifa e>pecüel para· o tr·ansport ·de 
:.ssu('ar pela Estrada tJ., FeiTO Cr·ntral do Brazil. •· 1;3 

~- ;,o- Autoriza a .commi,são Fiscal e Administrativa elas 
Olrras do l'ol't" do Rio de Janeiro a rerrnittir· que os 
I'.Jllf l'f'itdrOS d:1S Jllf'"lllCS i•UniS proePdnm á abel'tura. 

<Ir• urn c:mal .,,. ac< r."'' na ll•·Y:l p nto d:Js hare·:~~ 
<'lll '\•dhPI'Oy. 1)4 

:'\'. r.t - D··c~lar:l que dcv(\ q•r !ll,scrvafi:l á J'(•:-\OIIt~ão cons
talltr· do nviso do 28 de IIInio rle f!lO~>, llà conLgem 
df' I(•Jilpo para ~'l'atifi(·ac:iín no~ r·nlpr(•g-a,los (lo Cor• 
reio. li4 

~. ;i! De,-Í:H:~ que <• da compekncin rio p;,lú Legislativo 
re.-olv ·r sol•rc o deposito pfl.vio "''" multas no c:Jso 
•I · recursr•S interpo>tos nos prtwf'as"s administrat.il"o;;· 
po1· in''raccão do re,ulameuto posta'. • • • . , ,;;, 

:-;·. 5·1 - E si ahc:ece a taxa o o premio :a -e um cohratlos pela 
n•rrespon<J,.nda rerristo·ada sem eled;,ração rle valor c 
manda oh,wr• ar a r•·rluec;ão <IPcOJ'rPn!.c> ela lei orça.
lll~"Uiaria vigente. ·p. ·ra a~ dorllnir:, lllOtlilieadn assim, 
a P"rtaria dP :2!) de df'Z•·Juhr" . (;;, 

~. ;,.i- Antr11·iza o 1"'-'""'''nlo elas eyntas da Estrada dr• F. 
C. (), I:razil no TII<·souro F· rlf'ra!. eom •·xce·pçüo 
rla inelemni>açiio d;rqu..Jias <[Ue i'ur"rn ele prompto 
pa~ra""'nto <kpenrl•·nte de "'lJ'pri lli<'nto !'Pito pelo 
Thcwuro. ()6 

~. 5~• - D..tPrmina que não deve soll'rer desconto <'fi seus ven
cimentos o cmprP~rado elo. Correio ao serviço da 
Guarda Naciona I . i' li 

~. 56 - Declara que não ha nenhum h:ice•nv•·nie·nte em Rercm 
fe~ita<, nas AdminiAtra<;ões, posta .. s, &"·cauções para 
g-arantia de r'ontr·a~tos para conrlnc~ão •le malas. 117 

". ;,{' - Dá pro,·idencia soltrn pagameHJto •IP ··ontas á Leo
J•oftlina Railway provPnienl e~ rir· pa,sa~rens conPP· 
didas a empregados do <'Orl'f'io. n7 

:-.!. : •. ~- DP.elara •:ue os selins das nonr~açõe s para empre~ro 
,,,. v ''"~irncntoo cliario eJ,.,·pm ser pag-os antes do a~
'5f'ntamonto rio titulo •·m folha e antPr, que H! llffertur· 
'lualqullr pa~amento ao nomeado. . • li~ 



MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIA~ÃO E OBRAS PUBLICAS 

N. 1 - EM 4 DE JANEIRO DE 100<1 

Autoriza, na Estrada de Ferro Central rio Braz i!, a reducção de 20 °/0 

no frete da madeira bruta empregada como materia prima na 
fabricação de phospboros e despachada na estação Marítima para 
a parada do Tunnel GrandP. 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas- Diroctoria 
Geral de Obras e Viação- 1 a Secção- N. I -Rio de Janeiro, 4 
de janeiro do 1006. 

Attendendo ao que re%uereu a Empreza Industrial Serra 
do Mar, proprietaria da fa rica de pbosphoros que fancciona. 
no município de Vassouras, e do que informastes em offlcio 
n. l. i25, de 18 de novembro proximo passado, autorizo provi
denciarde:; afim de que a redaeção feih no fr•ete da madeira 
bruta empregada pela dita fabrica, como materia prima, nos 
termos dos avisos n. 123, de 27 de fevereiro de 1901, e n. 117, 
de 17 de outubro de 1903, seja tambem applicada aos despachos 
da mesma mercadoria na Estação Marítima, para a parada do 
Tunnel Grande nessa Estrada. 

Saude e fraternidade.- Lam·o Se,eriano Müller. - Sr. 
Director da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

!j. 2 - EM 27 DE JANEIRO DE 1906 

Incumbe á Companhia de Melhoramentos de Portos e Rios de Santa 
Catbarina a executar as obras de melhoramentos da barra e do 
porto de Itajahy, observadas as modificações feitas nas Instrucções 
de 28 de janeiro de 1903. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Indastria, Viação e 
Obras Publicas, em nom~;~ do Presidente da Rcpublica, resolve 
incumbir a Companhia de Melhoramentos de Portos e Rios de 



2 DECISÕES DO GOYEII:"O 

Santa Cathariba da. execução das obras de melhoramentos da 
barra e do porto de Ita.jahy, observadas, nas Instrucções de 28 
1le janeiro de 11903, as seguintes modificações: 

Ja. Serão em numero de tres os lagares de auxiliar-technico 
com os vencimentos annuaes de 4:800$, cada um, ficando sup
pl'imido o Ioga r de auxiliar ora exis\ente. 

2•. O chefe da commissão designará um dos auxilíares-te
chnicos para servir junto :is obras da barra e do porto de 
Hajally, devendo correr por conta da consignação votada. para 
taes serviços cs vencimentos desse empregado. 

3a. Fic'l. substituído o paragrapho unico do art. R' pelo 
se(J'uinte: «Além do~ vencimentos será abonada ao chefe da 
commissão uma diaria de 20$, C, aos demaiS empregados, quando 
estiverem em serviço de campo ou füra da séde dos respectivos 
serviços, as diarias de 5s a IOSOOO. 

Rio de Janeiro, Z7 de janeiro de l90G.- Lnm·o Seve,-~·ano 
Jiüller. 

N. 3 - EM 8 DE FEVEREIRO DE 1906 

Revoga a larifa especial n. 1, ri(· 7 ,J,; junho de 1901, na part-o col'
respondenttl aos fretes de cal e cimento transportado., pcl a 
Estra•la ,j,,. Ferro Crntral rio Braril. 

M'misterio. da lbdustria., Viação e Obrii.S Publicas --Dire
ctoria· Geral de Obras e vtaçãb - 1 a Secção - N: 11 - Rio de 
.Janeiro, R de fevereiro de 1906. 

Declaro-vos._ para os devidos-effeitos, que. attendendo ao 
requerimento a que se refere o vosso officio n. 80, de 16 de 
janeiro ultimo, e no qual A. R. Pereira. & C., proprieta.rios 
da Fabrica de Cal e Cimento- Brazil, situada no Estado de 
S. Paulo, estação de Rodovalho da Estrada de Ferro Sorocaba.na, 
pedem redueqão dos fmtes, em_ v-igor pa.ra o transporte dos 
citados productos, do Norte para esta. Capital, resolvi revogar 
a tarifa es~cial n., 1, ,de 7 de junho de 1901, na parte corre,
spondente a taes prodttctos~ 

Saude e fraternidade •. - Eauro Seoeriano Jíuller. -Sr. Di
reatO'r·dá · Bltftad&· de F'érro- Central do Bra;zil. 



-INDICE DAS DECISOES 
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MINISTERIO DA FAZENDA 

N. 1 -

N. 2 -

N. a -

:.:. 4 -

N. ;. 

0<'d:~ra que a int•:rvenç;'\Odiphmatica não <·mdolegal 
tle iutt·rromper a pr··scrip\Ü'' da di\ itl:' redarnada 
por .\!1're I" Guupil. . . . • • • . 

lmp··· ao auditor d" gu"rra •l·Rta capibl, Dr. Jose 
0!.-g:~rio d · AJm,,i,J:, Moura. a ulll!la d~ 100$, pelo 
!'actq (_k hav~·r julgafli• por St•uL ·ru~.a uma juHtificação, 
anl•·' d·· pago o snll" d··vitlo~. 
ReenrHIIH'tuln aos Srs. tfelt•gadus líse:~e•s qntJ pruvidt•n
ciom p:n·a que de orw eut diaut · os or~·'"''cnt!J:-l da.-.; 
Caixa~ ~~~t;ononlicas S·".IHill organizad"" t·rn compar::u .. ::-u• 
conl u dtl exercíc-io anterior . 2 
O.·clal'3 qu ·o.~ habitaute> 1\:l l'ol·•nin utilitar do Allo 
lrrugua\ •·:--t.-,o sujeito:; aq p;1g;:unnulo dq:-; ir11pol'llos 
tfe CUJl~lllllO • . 2 

Declara •pw os the~ .. ur•·il·us das D ·legaeias l'i>caf's 
po<l· m assignar, na auseuda clus inleressados. as rro
pusta" p;n·~t unil"ormizaçflo elas apolL·es qu · estlvr-rmu 
,·ane:oua.J:~s a Fazenda Fede,·"l. • . . . . . • ·) 

N. ti Declara <[Ue a eircula•· n. ·'li, cl<! 31 ,J, onluhro ultimo, 

N. 

N. 

N. 

~{, ~·· reft~rn ao..; petli·lo"' df' crerl.ilq para r•~-tituiç.lo de 
iiupu-fo..., on tlireilo:--> cuhrado...; :1 ruainr, •·n1 t•xt•rcicios 
••.ucn1 l':ldtt:--

Dec~<ll'a •jtlO us ntanifi~-.to...; da~ ttwrc:t loria·-.JH'ncc·dAnle.-; 
de U t'n•loua, lrau;-.:!JI.H' l:11la:-; •~nl \Joult·video co1n dc..:
liuo a (lodo~ J,razileiru:-; dPVt·riio ~cr orgauizadus Ull 
eousulad'} de i\Ioul.(·vi.dCu, cun1 :l df'clara•:ftu da pt·u
{'t'rlnt~·ia das Jnnsiil:JS • 

8 - Ot•• l.11·a t{Ht' u ÍlHpüslo snlll't• (':\' tazt·s u:~to púdn snr 
a~'l't~•·:tdado 110 Cui'J'f•nlt· ~"Xnl't'it·io, pul' ufío lt•J' :-;i· lo iu
cluido na lt·i do ur~,.~anlcnlo 

9 .... Resolve intpor ao awLilor de g·uert·a •La Brigada Poli
' i 1l, a mull a ,Je 100$, por inft·acção •Lo art. 65, n. 1, 
.J, regul:unenlo aunexo ao rl~r·rnto n .. '35:i4, de 22 d<' 
, uoiro •In l!lOu 

·Í 

" 
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N. 10 - Declara que a se la v~gdal c cellnlosica ,[,,signada soh 
a <IPuomiuaçiio ge·wri•~a <1<1 ~··la ar I il1cial deve set' 
a~.;nm••lha•la á s•• la anim:ll pat•a l•ear -<nj<·ila ás taxas 

Pags, 

tlo art. G'.1-, tia Tarifa t'!ll ''ig"•ll' • 5 

N. tl- D't•l·lJ'a qqc a C·1mp1nlli:1 :':i1.f'i,,n;tl 1lr' Xnve!:.'"rlf.·.flo 
c., .. .;t, ·i r:l assi ~·n flll il! I Th ~· !lll'l)l) C• lll tract•' p~ll':l a :1 rrl"·
carbr<io·lnÍlll!_) ,-.,t)dP lr:iJlS:I•Jl'!•'.l)ll'·li:UJt·• :1pr11't'•'ll• 

f a:.!' 'lll (lr~ 4 °, o 5 

N. 12- i\ão :<ih'"' I" o {W•li·l" .la L '"·a ·:i•> ·I.• A·•sl "ia-!lllnc'l'ia 
nos •Jlt'i•lo 1lP. d~l'GIIl :1:-; ('ll•>Hll·ltC'urla:-; pr•:..;la·~"' a L· lia 
dit'i~Í·l~lS cull'l''!.!'llt'S. Jj\-l'C'S tl·· d l',•i(q-; C :-;UJII SCl't•lll 

ahL"'~·la:;', aos rc;pccbvqs a~~.-cnl•-; . 1) 

:,'11. 13- !Jechra •pw o Pu ler 1-:xecul .vo p.·,.{,• n<:ll' ria facul.Jadt' 
<[tlf•lho cunlct·c o :<rt. 21), ~ 1''. da l··i n. 13!tj, .t .. :~1 <lc 
t!,•zPIHhro de 1901, no periotlo ,{.,. ,,dl'tnhro tl0 1('1):, a 
Il!:J rçu de l!JO) I) 

~. 14- D.~clara <[llO a Companhia llcspanhola .l, l·l.!··h .\: 
,t.· Harcr•lona, afo:isign0u n0 Tlu_ sr)Ul'O o cout J'Ul'lo 
para a al'I'C<~a I ação tio imposlu ,[,, I ran-portc, mrdi-
ant ,~ ;1. P'•t•ccnt[l~Cill rle ·Í" n. • • • • • • • • 7 

~. 111 

n,~clara '[U:? ns lllC'rf~nduria:::. cr~n~i!..!·na·las no :l.lt. l:!í 
<la Tari,.a ·I•' Hl:.lt1 e-t•io Sllj··il:>s "' t3:0:'S <'St3h··kci•lus 
na llh''llla Tari a c nJ.--, ;Í-i ,pu· l"t'·.ulla.·anl llC lllO lifi
cac''"' n·l\3 intro•luzi•lns JWlas l.·i.s ll'· !l·íl, de :]1) tio 
tl··;cmhro de 1.(l0'l, c í.:1[:J dn 3) <lo ·I ·z•'!lihro •h !\).)i, 

Dec]ara '{llC as noJne:v~~-~e.'5 de flei; tln annazen1 tias Al
faUtlngas <levenl ser rei ta:-: pelo. t'},~ga,lo; fi~c:J.e:--; ll0:-5 
Esta. los 

8 

.:'\. 17 - Hccotntncurla (rue no caso (lt~ -,-,,ri it·at· :.~ eulr~~ u.3 

Bohre:-jalcntcs dus navios quanti,l:.llle tk geu(tru~_; ou pl'l)
vis~-~e~ e'\t'cssiva. C'Hl11J?l'a-se n tli-spo~tn w~~ §~ 1•) e ::.'" 
<lo art. :02 •la Consolubeü,, ""' L" .s •las All'att<leé!:a, 
e )JP ... 'H d·· Hendas . - · !) 

:'ll. 19 

ltrr•q llt)t••ndéÃ. a ul,::;t'l'\'ê'lllt"ifl da-.; ill"[l'!l ·t:(i(•-.: qttt' a , ...... 1,;1 

tlf~Otnp.'lOIIarll, t'lll rulat;:-lO Úc; li:ni··as do..;. r.·-.:pnu-.:a,, i.-.. 
pnr;l I''IIH a Fazenda Fclleral 

:l\Iarca o 111'azo (lc;j O (lins para a ... ,·l1tt·~c''' d,~,, vinho-.; 
t·tn casco ··xi:::~tcnt<~~ na~ C(l:::a:-; Ctnn:lJI'l'ei;-h:.-.; <' rt·c.·-
hi•lo< na vi~~·.n1cia ela lei anteriut· a., ,{ er<'Í•J n. 5.~!'u, 
de 10 <le fevereiro deste anno 

N. 20 - Dcclu•·a rrue os livros da Caixa elo AlltnrLiza':ão so', 
po lerão ~Cl' cxamiua1lt)B por OJ',{Cin da Junta 1\1lmi
nislrativu por funccionadq:-; da !'tesn1a <'ai-..:u, ()n p·n~ 
ord0n1 tlesb~ ~Iinist0riq po1· ~"111,-t·,--.~·ad··s sob a sua 

:21 

jurisdicção 2:? 

N. 21 D ·clara 'lll'' s' u, cas•' •l· , .. :,·~"li•;:i·• f ila •lir.•..ta
tltcnl.· pela ·'aht ica f-.(' •l··~·~· (''\I•~ ti' 'lu· O-" lt•cillo' na-
ei,Jna··s ·"··i<HH arompanha1l1)S .le gni~t. 22 

N. 22- Tr:tnst'•'l'~ ~ liJ·ma :\1. I:ua!'•J'l' ,ç I:Cnup. as is ·u-
ç(·)o,, do tliJ·,·ito:::; eou<·cdida--. a r•x I iill?La Co ui pnnhia 
1\uvo Luyd Brazileiro, de tn·· \1.qnel1a l'tnna ._·. -5llC-

2 .• ,, 



N. 

!\. 

"· 

l\'. 

;";. 

l\'. 

"· 

N. 

1'1. 

1\IINISTERIO JlA FA;i,ENDA 

23 - Declar~ aos SrB, cheli:s elas repartições subortlinadas 
a PSt" 1\Iinistcrio que passam :1 ter a denominação 
de :l'!·~nl1·s flf(caf's da pro lucç.ão do ~:-.1 os nntigos 
ap:f'ntc:-; !'lsc:JeS do iJnposto dn t·on~unto tle sal. 

2í Challln a ntlcnção tlos Srs. inspoetor•'' da' .\lfanrl•"::;as 
p:Hn '" di>posições le!e·aos ref,,rantc·< :i !iquitlar;ão <lo" 
Inanil'estos e follws d1' d(•scar~:a . ., o rncomm,'nd11-liH'S 
exercant eonq>leta :.c~ã" li.,c;;l sol•ro os srrvtços de 
enp:li:Jzia-.: 

2:í - Dcdar~ que r. r<·colliimcnto do pt•oducto da arrcca
rlaç:·"' '!" imposto <le tr:lll porl<" t!eYo sr·r cll'ectuatlo, 
llO,, Estados, nas respectivas llelegncias t(UC i'ão as 
rcp:trtiç0es liscaes exütentes n<:s mesmos l~stados, e 
Bi<o nas .\lfallllel!as " outras reparti•:ões arrccada
cluras • 

21i - Concede aos vapores .!,·g··ntillo. n,·,·~llfJIU'I' cl r;,·and, 
.Tnsi r;a/llli'{l' Juall Fn,'.'fllS. pcrl··ncentes :i lirma _\. 
Folcl1 & t:o1np., (le IJarcelqu;l. os favor~·~ consi
gna•! ''no dc·crcto n. 4()5-,, tl· ·'<<lu maio tle 1372. . 

27 Hcsp,,n<lc a uma consulta t[,, >C ·retnrio <lo interior 
•lo l·:sta<l" de S5o Paulo, d •• dat•an<l, c-t.11·em S<Ij<•itas 
ao pagameitto do selh '" tr"ans'(mmcias <le ordens a 
terccir· s e os recihos p:lssa•lus por cstr:mhos ao pa
r,c·ador <la Camara i\lunicip:Jl. 

28 - Rc.,p•m.J,. ao onlcio do J\Iinistro tia .\ll<•manha d cla-
r:m lo <(UC '' regimcn em vigor nas Alfan<l•·gas faculta 
nos C(illltnatHlantes 'c vapores os lll•·ios de de''c.:a cnl 
easus <'le multas impostas por falta de volumes vcri· 
l1CafLt f•In aetq de dBSl!ar!...!·n. c ás 1ln Innrc~Hlorios Ill<l-
uif,•sla<las e não rlcscarrngadas. 

2f) Declara t{ll(' ao-.; rmprn:·a lo~ dt>...:lo '\Iiui:-;f(·l'io, cpn1n•l(, 
IHI!Ho·:l I•>S p:lt';t O\'('l'C ·l'l'lll 0111 c••,nlJHI-s;-HI logar('."i •l1' 
<'IH<· ~~ · H ·pal'l it:.;(q (' •ptan•l<~ dispnu:..;,arlw~, p•',cln ~.·t· 
c llllTdtdo tJ·nnspurle lla -.:na baO'agcn1 :llt.~ln tla eunl
proiH'n'li<la no preço das passag~ns .' • . . . • 

30 - Decla l'a, do acc,ordo com o d~'pacho prAt'rido no rc· 
qucrimcnto da 17te r;,·cal I I ·c<k<'ll nf 1/,·asil ltail11•ay 
Co1111W ny. l.'hnitcd, que os nltltf~riac:-; t[UC a IHt~sn1a 
compaubin p,·,de despachar livres <l•' direitos sií•J Oô 

cons! ant••s da relação rrun esta aéomp~mha • 

~i - Conununica :i ,\li'andc!:!'a do Rio <lo ,Taneiro que o Go-
,·crn' r"soheu conceJ!Pr. a partir tle 1 do JUlho até 
,'H ri•• rlnzf'mhro, uma r.,.]ucçãc, tio 20 % nos direilr·s 
de importaçilo de v ar i •s artig. s tle pruducção <lc•s Es
taJlos Unidos tla Amnrica <lo :'\ortn . . • • . . 

~~ - Autori!a o p~ga!nento dos juros das apolicns cha
n~adas :: suhstltut,~ão, UI li a \·flz 1luo ~eja1n f'Sta~ tlepo
sttnda' na llelogacia e satis!i,ita• as lúrmali<lades 
e"i~·i~las pnL"a a unitUrtnizaç:1o. 

N. ~:l - HecOIIIIJIOIHla aos sr,. ehei'es <las rt·parti·:•>es d' Fa
zenda <[Jte, logo <ruo tenham conhccimenLo de autos 
lavratlos coutra os COlU!lJereiantcs qne tiverem Ollt 

3 

23 

2í 

24 

21i 

27 

27 

39 

30 
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Pags. 

s•a• caaaa de negocio mercadorias sem sello, inde
vidamente selladas ou com sello insu.lliciente, pro
videnciem para qll$ os mesmo.i commerciante.; sejam 
logo obrigados a aellar regular monte a• mercadorias 
que ncarem em seu poder • • • • • • • • • 40 

N. 34 - Declara que os teci los constantes da Jettra f do~ 14 
tio art. i~>do regulamento a'D.t,l&lCO ao decreto n. 5890, 
de lO de fevereiro ultimo, estão su.jeitos á taxa de 300 

.réis cada um e não á de 300 rúi.s por •Hetro, como fl
g.ura nos exemplares impressos daquoile regula-
mento. 4i 

N. !'15 - Providencia para que as sociedades de seguros ma
.tithnos e tarrestres só obtenham o archivamen-to das 
alterações !'eitas em seus estatutos depois de appro-
vádas pelo Governo 41 

N. 36 - Reeommenda q,ue no~ processos tio •li vida de exer-
. cicio findo de vencimentos do pà!'!Soal ;~.clivo ou ina· 

o\ivo seja o proces.ro annota•lo na !olha do paga
Jllento e tleclarado no q11e :;,r eiiVia•lo ao The~ouro 
ter sido feita e . .;sa aiUiutaçào . 42 

N. 37 _; Autoriza os Srs. inllpectoresdas Alfan•legas a mandar 
restituir a importaneia do imposto de importação 
das mercadorias consigna fa11 no art. 1.24 da 'l'arira 
que so verilicar ter s'•lo arret·arlada a maio•• no cor-
rente exercício. 42 

N. 38 - DecÍara que a illltlta dt> expe•lionl.o ea.hivel n9s er1s<>s 
do dilferença rle quali·l~cl•1 qnand•> 011 •lircitns não 
excedem 1lo 100$, devo ser ca!ct1la•ia snhro o valor 
ollieial da me•·eatloria e não sobre a •ti ll'o l'••uça tlos 
direi tos . 43 

N. 39- Declara o valor, posn o titulo das moedas de prata, 
cuja cunhagom fo• autot·izada pelo art. 31 âa lei 
n. Um, rln 30 do tloz('lllbro elo :I.OOlí. ol!l 

N. 40 - Dà instrueçl1r.s para o fornecimento, substituição o 
cscriptnração d.us tnpcdas de pra'ta, cunhadas dn 
aocotqo com o ai"t. 31 da lei n. 1453, de 30 de de-
zembro de 1903. 44 

N. 4i - Recommonrla que. nos eontract<IS lavrailos pat•a o 
aforamento ou a••r,•ntlmncnto •los llCus do domínio 
federal, ;;eja incluitla a clnu~ula tle ficarem 1>.~ rcs
péctivos r.,reiros ou arr•'ndatari<JS sujeito~ á tnulta 
de 20 °/o. . . • . . . , . . . . . . . 48 

N. 42 - Pede prov· denci;~11 ao prnsidenle do Estado de lf!inas 
Ge\'ae~ pa~:a que cesse a prdiea de serem recolhidos 
aos eof1·es e.ita:luae.:!l os dinheiros de orphãos e au-
sentes • • • • • . • . . • • • . . • • 48 

N. 43 - Deela1•a que aos procuratlorcs tiscaes cabB promover 
petan~e os juizes federaes a execllção das sentenças 
ao Tribunal de CQntua, sobre de.irai<IUeS apurados pelo 
mesmo Trib11nal nas contas t.los rcsponsavois para com 
a Fuenda Federal. • . . . . . . . . • . 49 
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!':. 44 - Declara que o recolhimento,- por lll8io de guias, das 
eimtribuiçtles para o montepio <los funceionario& pu
blico., deve ser feito mensalmente, exccl'to qaando os 
conlrihuintos já tenham podido e obtulo permissão 
para o l'uzer, abrangendo mPvs vcncitlos c por 
VOllCC'I'. 4!J 

:S. ·i~>- Submctte de n. vo a ddiberação <lo Tribunal de 
Cont:b um processo tle divida de exercicios lindos o 
declara que o facto de ter estado sem andamento no 
The>ouro o processo a Iludido não póde prejudicar os 
credores. á vista do disposto nu art. 7o, n. 2, do de-
creto n. 857, J·, 12 c),, no,·cmbro ele il'l7i1 • 50 

'\, 41\- Declara <{Ue não se r stituc·m direilospag11s por mer
cadot·ia~ 'iue gosam <lc isenção, sem <JUe tenha sitio 
l l'<hiamente pedida a e !'ectividado •.lesse favor. • • r.t 

N. 47 

~. 1,8 

"· 49 

'\. r~n 

- Mau<la ces~ar a pratica de set·em recolhiuaa ás Col
lectut·ias Fctloraes as rendas t!OJs Correios e Telo>-
gl'aphos . 51 

Declara <{Ue o t.ilulo tle nacionalização de um nal'io 
d.·slllaneh;"lo e n•JV3lll''llle arllta<lo não pútle sct· apt·o
veita•lo, devendo o proprielal'io uo novo na' io pro-
movct• o I'egistros <lo mesmo na Capitania <lo Porto. ~.2 

Anl o1·iza os eolleelores das t•cn<las frtleraes !{IIC <'Sião 
aceumulando as funcçõt·s de escrivão a indica r, tlcnl ro 
de F• dias, pessoas iJonca' para exercr•rolll o mos"'" 
<·argo tlc r:scrivão :.? 

-- Declara IJIIO á Pt·creil.nra tio Act·e incumhe impctlir, 
por ltlllos OS meio& Jegao•S, 1(\IC OS arentes liscae~ !lO 
~~s\;11!0 ex<·t·çam actos ,,,, jurisdicção est:.dual a bordo 
ela,; l'lll ba I'C3Çtlc~ OU t(U•', soh f1113lt[UCI' I"Untlamt•lllo 
ou prt!lexlo, embaracem a '<•hitla c a 1·iag-em 1kllas. !',1 

"'. Gl ·- Manda provid<•nciai' para qu•• nas visita., de ewbat·
caçfof•S se >bsrl'l'•' a ''seala in,liea<la no art. !l18 tia 
Consolidac;io <las Lois tias ,\lf'andt·!!a' o J.le,as ,[,. 
Renda,;. · 51 

N. 52 - De..Jarn que não snndo i>enlos ele pnnhora os tli
nht·iros recolhidos as Caixas l<lconomicas sob a respon
sahilitla Ir <lo The.,ou,·o, devem ser cumpridas as r•·
'l?i<iç·'"'' IP.~·nes para qual,[ur·r tlili~·encia solo r•· I aea 
1hulHqro"'. • • . . . • • G4 

:-1. ~,~J - Det·larn tpw clPv m snr I'esliluitlos os clireitcosporven
lm·a .i~ t·a~os pot• dcspadt'h sol~t·c· agua, uma vez não 
t'oaliza,Ja a import·;ção tlas '""''c:Jtlorias por incidt•lll11.< 
<IP lt·an<porl,. por via maril i ma ou tert·estre . r,ã 

N. ;,4 - Solicita provi•lcncias para quo os proces,os d" didtla• 
dn exereicios findos, enviados ao ThesQnrn, cont~ .. nham 
sen1pr" o tlcspach·• do 1\lini,l.crin reconhece1111o a di-
virta • . • . • • • . . . • . • • • • r;r, 

N. 55 - Dcclat•a 'I u' o <'xpcdicnte m·din;•rio tlr·verá dur"r a" ia 
hornR diarianl nt(!, S<~tll int ·rrnpçãu, eomeçando ti" 
10 h11!'a' c 1erminanrlo ás ·i rln tnr<h· :.6 
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N. 11 -EM 19 DE JANEIRO DE lg()6 

Sobre remessa das cópias do alistamento 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores-Directoria do 
!nterior-la Secção- Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1906. 

gm ref~rencia. ao ofllcio do 1° de novembro uHimo, ao qual 
:- "ompa.ntwu a. cópia do alistamento de eleitores nesse munici-
1 io, d·~cl rro·vus que, nos termos do paragrapbo unico do art. 
:r. do doer uto n. G39!, de 12 do rlezembro de 1\}0(, as cópias do 
alistamen• '• em numero de tres e depois de competentemente 
anthen~if"r.ias, devem, nos Est.a.dos, ser enviadas : uma. á Secre
ta da ria C:~ mara dOd Deputar! '"• outra á Sncretarra do Senado 
Federa!. !' :t terceira, finalmente, 11.0 juiz federal, o não ao Minis
ter·iu do lnt--riur, o que se ebset·var:t apena~ qua.ndu su tratar 
do ali,tamento nesta Capital. 

Saude e fraternidade.- Dr·. J. J. Seabra -Sr. Presidente da 
commissã.o de alist<tmento de eleitores no munioipio do Campo 
Urando, Estado de Ma.tto-l<rosso. 

N. 12 -EM 12 DE FEVEREIRO DL~ 1903 

Declara <JUC a media annual, toma•la em considuação no julgamento 
do exame, não é sullicionte para por 1i só approvar o alumno. 

Ministerio•l<~. .Justiça a Negocios Interiores-Directoria tlo lnte
rior-2a Secção- LUo de Janeil'o, R de fevereiro do 1906. 

Em refel'encia ao omcio de 6 de dezmnbro ultimo e no qual 
consultaes subre o modo de contar a média do anno no resultado 
dos examr.•s du ctrrso g-ymnasi;d. dcchro-vos, de accôrdo com ;~ 
iufornwçào prestada a tal respeit" pelos directores do Externato 
e du Internato do tiymnasio :"laciunal, que, visto determinar o 
Reg-ulamento <~111 vigor que a conta. do anno do alumno deve ser 
toma• la em cunsidera.çã.o no julgam~n t.o do exame de promoção, 
entt·a olla cumo um elenieoto apr-eciavel para o julgamento, não 
sendo, •mt.retanto, por si iio sumciPnte p;tra approvar. 

,\ssim, nu <~s:;utw do desenho, em que lt;t apen:ts a pr·o~ 
g't'a piJ iea, .~tJL'a eandid;tt.u t·cpt•ovadn si a mesrna prova ti ver 
sido jul;{<lllO tua. indepen•lentumente fia sua cunt<\ de anno, 
as~im <l<llll<l 0111 nada inlluir•à no caso do ~erem julgadas ro<is 
lg!'âo zero) a~ <tuas provas,. de que se compõe o exame, da.l> 
•lumais disciplina,;, Differ!en~e intGt'preta.ção excluiria a ner:es-
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cidade do exame e as promoções seriam então feitas pelas 
mt:tlias. 

Aos doi,.; elementos, prova cscl'ipta e prov[~ oral, addieio_!la·st~ 
a múdi-"l elo anno, afim de verirtcar-s~ o gr:io do a.ppr·ovaçao do 
alutnno, dil'ide-se a somm:1 por :l e u iuteiru do qnociu1te 
indica o gráo, que será olev;ttlu, sempr·e qtu vitH' aco111panhado 
de fracção igual ou maior que meiu e cunsitlnrado reprovatl., 
quantlo o quociente for inferior a l. 

Saudo e fraternidade-!. J. Seabra-St•. Delegado Fiscctl do 
Govet•no j11nto ao Internato do Gymnasio Mineiro, em Barbacena. 

N. 13- EM 13 DE FEVEREIRO DE WOI\. 

Sohr·· a cli·sigm•çiio ele (·clificio para fun!'.CÍ~Jnar m•·:;a clr·i~oral, sr•nt 

iut.-rv.-nç:·"' do I 'ode r EHcutivo. 

~Iinisterio da Justiça e Negocius Interiores - Oirectoria do 
ln~erior- laSec(,'ão- Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de IOIIG. 

Em referencia ao offlcio que, em data de 2:1 de janeiro ultimo, 
me 1lil'igiu o ex-presidente ti essa com111bsãu, Dr. Jost\ Callleiros 
de 1\lellu, ilcclaro-vos quo, não se t•JI·n~~ ll<'Cessaria :1 inten·t•nc;ão 
destu Miuisteriu atirn de que, com1 etentemento feita a designa~;ão 
dos e lificíos o publica1lo o respect,ivo edital, poStiarn nelles func
ciunar as mesas eleitora.es; accreseentan•lo Que, no caso con
trario, teria. chegado fóra de ttJrnpo aquelle offlcio, st'lmente re
cebido na Secretaria de Estado no rlia soguinte ao das eleí~·õc~. 
ist.u é, a 31 de janeiro ultimo. 

Saude e fraternidaue. - D1·. J. J. Seabra. - St·. Presi
dente da commissão do alistarn(•nto de cleitoraPs nu Districto 
Fe1loral. 

N. 14- EM 26 IJE ~L\RÇO lll<~ l9Uli 

D"clara qu" a ~uia de t,·ansl<n·r.neia pô•lr· ser pussada depois dos exa

mos da ta on 2• epocas, conservanrln o alumno a ni<,Sllla 'itua
ção crn c1ue c~tava no cstahelr·ciJnPnt., d1· onde snhir. 

:\>1inisterio da Justiça e :'legocius Interiores - Diroctorüt do 
Intorior- 2" Secção -Rio de Janeiro, 26 de março de l\lii6. 

Em referencia ás consulta~ constant,os do olficio n. 88, de 9 
do corrente mcz, declaro-vos: 

1." Que o Gymna.sio de São Bt~nto em São Paulo já foi equi
pamdu ao congenere federal pelo decreto n. 5668, do 4 do se
tembro do anno proximo findo; 
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2. o Que as guias de transferencias podem ser concedidas depois 
dos exames quer da t• quer da 2" época, ficando o alumno no es
tabeledmentu p·tra o qual .se transferir na mesma. Hitnaç:io em 
q11e e~tava uaquelle dundc sahiu, isto é, uma vez transferido sem 
vrestat· no cstahelecimento que cur,;ou exame da matel'ia ou 
ma terias em q1w for reprovado, tet·á de matricular·-se no esta
IJelecimento para que fõr transferido no mesmo a.nno e cursar 
de nuvo tambem as aulas em que tenha sido approvado, ex
ceptuadas a.quellas cujus exames foram fin~tes nesse anuo. 

Saude e fraternidade- J. J. Seabra - Sr. Delegado Fiscal 
do Governo junto ao Collegio Anchieta, em Nova Friburgo. 

N. 15 -EM 11 DE ABRIL DI~ 1906 

D<·clara que o arti~o 153<lo Codigo rlo Ensino c applicavnl quer quando 

sn trata ,[,. exanres do mnsmo curS•>, quor de cursos <liffer••ntes. 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores - Directoria do 
lnt<·rior - 2" Secção--Rio de Janeiro, ll de abril de 1905. 

Conforme o art. 153 do Codigo dos Institutos Otnciaes do En
sino Supel'ior e Secnndario, approvado pelo decreto n. 3890, de 
I do jaUeiro de IDO I, o ahrmno que tiver pr.,starlo exame das 
ma terias •le um anuo na primeira época não podeni. ser admit· 
ti1lo na segunda a. exame das mator·ias do anno suiJseqnente. 

Não obstante tal di,:posição, teem sido apre:;entados ao Minis
teria a meu cargo requerimentos de alumnos qu0, approvados 
ll[t [a époc<L nas materias de um anuo do qualquer curso pedem 
permissão para ,pl"estar, nu ~·, exames das ma ter· ias do outt'o 
anno de curso diJiorente, pretendendo-se as::;im que aquelle pre
ceito sómente é applicavel aos exames das matarias dos annos 
do cada qual dos cur·sos em que se subdivide o ensino ministrado 
nessa Faculda.de. 

Ora, não sent!o possível admittir que se prohiba ao estudante 
fazer, Di\S duas épocas do anno lectivo, exame das materias de 
dous aP'IOS do me:miO curso, e entrdtanto se faculte prestar• exa
me das matorias de dous annos de cm·sos differentes, o que 
corta mente c.mtr;tria o intuito que ttwe o legislador quantlo, 
no intor.·sse do ensino e dos proprios alrrmnos, incluiu no refe· 
rido Cudigo o preceito cot\sta.nte ,[o artigo 1:1:{, e considel'ando 
mais que restringir a applicação du alludido preceito a exames 
lle um só cur~o i111portaria na sua t:1cita suppressão, declar·o-vos 
h:r.ver resu!vido que soja obset·vado em amhus os casos. 

Saudo o J'raternidadu - J. J. S~tabra- Sr. Director da Fa· 
culdade de Medidna da Bahia..- ldentico ao Dil'ector da Fa
culdade de Medicina do lüo de Janeiro. 
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N. 16- EM 25 DE ABRIL DE 1906. 

D,·clara 'luo para a a•lmissão d" alumnos não matricula• los não se 
deve exidr as mesmaa provas de habilitação que apresentam os 
matriculados. 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria do In· 
torior- ~,.Secção- Rio de Janeiro, 25 de abril de 1906. 

Em oalcio de li do corrente mez no qual informastes o reque· 
rimonto em quo Raul Moreno do Mello pede permissão para ser 
admittido, como ouvinte, do lo anno dessa Faculdade, visto ha
ver-lhe Sido neg~da a frequencia ás a11las pelo facto de possuir 
a.penas oito pt·epara.torios. Dovendo entender-se no sentido mais 
lato o disposto no art. 114 (lo Codigo de Ensino, puis o ar~. 131 
considera alumnos apenas os que se houverem matriculado e 
attendendo a. quo de a.ccôrdo com o art. !52,§ 2•, do mesmo Co
dig-o, súmento por occasião do exame do cur~o cabe exigir dos 
não matriculados as provas de habilitação determinadas nos re
gulameqtos para a respediv:1 ioscripcão, declaro-vos que não 
póde prevalecer a praxe seguida ne~sa Facul(lade de tomar cumo 
criterio, para a admissiio ue ouvintes no I" annoo numero de 
prepara.iorios apresentados pelos candidatos, sendo que tal a.dmis· 
são só poderl1 ser obstada ou limitada quando, a juizo dessa Di
rectoria., a~sim. o exigirem a disciplina e a. capacidade das au
las. 

Sa.ude e fraternidade.- J. J. Seabra- Sr. Director da Facul
dade de Direito de S. Paulo. 

N. 17- EM 30 DE ABRIL DE 1906 

Declara que a média annual do alu01no não infiuu no julgat11ento 
dos exames d·· 2• epoca. 

Ministerio da Justiça. e Negocios Interiores- Directoria. do In
terior - 2" Secçio - Rio de Janeiro, 30 de abril de 1906. 

No ofH.cio n. 42, de 28 uo corrente mez, communicaes: Que n;t 
infor•maçii.o constao te do n. 29, de 7 do mesmo mez, sobre a petição 
em quo José Ma.rt.ins Pollo reclamma. contra. o julgameQ.to do 
<>xame de francez pre~tado por scJU filho M11rio Pollo, foram feitas 
rofurt~ncias aova,lor· o impot·tancia das medias no alluuido exame; 
(Jue, tontlo o~tmlado melhor :1 questão, verificastes que, por Ro 
tl';tto.r de exame do 2' épo0a, peht praxe e gelo espírito do art. 
1 ?>2 do Codig-o do Ensino, a_s média~ da, conta de anuo não toem 
valor, ·porquantll, <tbr·~ngendo os5e e.tame toua a matoria. do pro• 
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gramma. não é possivel contar notas de ma.teria que muitas 
vezes não foi dada. 

Att.endendo ao que expuzestes e ao disposto no citado art. 
152, declaro-vos que a doutrma do aviso de 17 de janeiro deste 
anno deve ser observada sómente em relação aos exames na Ja 
época, ficando assim derogado o aviso de 19 do dito _mez de 
abril, na parte em que mandou considerar approvado ~unples
mente no referido exame o alumno rlesse Internato Mano Pollo. 

Saude e fraternidade- J. J. Seabra- Sr. Director do In
ternato do Gymnasio Nacional. 

N. !8 - E \f 8 DE M.\10 DI·~ 1906 

So h r<' a e r ""' elll qu ' se devo 1'<'3 1 i z:ll' a r<> visão dei tora!, d e"le 'I tiO 

não se t•:nha ulf•·etuado na •·cca-iiío "]'portuna. 

Ministerio da. Justiça e Negocios InteJ•iores - Directoria do 
Interior - I a Secção - Rio de Janeiro, 8 de maio do 1906. 

Em reftJrencia ao officio de 2 de abril ultimo, cleclaro-vos que, 
não teudo sido feito o alistamento na épuca legal, não púrle rea
lizar·-se agora. Deve-se aguarda!' :L revisão de lO de janeiro 
vindouro, observando-se então as disposições constantes do Ca
pitulo ll das Instrucções annPxas ao decertto n. 5391, •lo l:! do 
dezembro de 1904. 

Saude o f1•aternida.de- J. J. Seabra -Sr. .Joaquim Fortu
nat.o •le Oliveira, Ajudante do Proauradur Seccional, Villa do 
Pillar, Estado de S. Paulo. 

N. 19- EM 8 DE MAIO DE l901S 

Declara lJU<' pelo facto de não ••·r 111ais alumno niío perde o el!turlante 
os direitos que ad:tuiri n por suas approvaçõee. 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria do 
Interior- 2• Secção- Rio de Janeiro, 8 de maio de J!JOii. 

Em refet·encia ao officio n. 40, do 26 de abril ultimo, no qual 
in !'orm<lsteil o requerim•m to em que .lo-, o Maria da Silva J uuior 
pedindo matricula no Externato do Gymnasio Nacional para sou 
ftlho \Valtlomal'> Silva, ex-alumno desse Intel'nato, allega haver
lhe sido negada a guia. de tra.nsfe!'encia, declaro-To~ que o es
tudante niio perde, pelo facto d•• não :,e r mais alumno, o:> di-



12 DECISÕES DO GOVERNO 

rei tos que adquiriu em virtude de suas approvações, e o de con
tinuar, quando lhe appover, os estudos interrompidos. 

E como para. encetai-os em outro estlbelecimento só tem 
um meio, que é :t guia de tr-a.nsferencia., autorizo-vos a conceder 
ao relerido ex-<J.iumno a. guia que vos foi pedida. 

Saude e fraterni,lade.- J . .T. Seabra.- Sr. llirector do In
ternato do Gymnasio Nacional. 

N. 20- EM 16 DE MAIO DE 1906 

Declara que os estabelecimentos superiores equiparados só podem 
conferir os grão acad<'micos a seua alumnos. 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria do 
Interior- 2a Secção.- Rio de Janeiro, 16 de maio ,:e 1906. 

Em referencia ao officio de 20 de abril ultimo, declaro-vos 
que, ainda snbstituido no carg-o de Delegado Fiscal não podeis, 
I·egularmente, apre~entat·-vus :i deCesa d•J thcses perante a pro
pria Facul,lade que tlscalisae;;. 

,\.ccro~ee que os esLabelecimentos superiores equiparados só 
podem conferir os gráus academico8 aus seus alumnos. 

Saude e t'raternidade.- J. J. Seabra.- Sr. Delegado Fi~ca.l 
do Governo junto á Faculdarle Livro do Direito do E~tado do 
Minas Geraes. 

N. 21- E:\I O lJE JUNHO DE l90G 

Declara 'l~e o jnlc:amento do e"a'"" de phy~ioa o chimlca. l""n "como 
rio <},. ltisloria g-eral e do Bra,il, d•'Ve enr feito em conjuncto. 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores - Directoria do 
Interior- 2 .. Secção- Rio de .Janeiro 6 de junho de 1906. 

Accuso recebido o officio de 27 de abril ul~imo, no qual 
pt·estastes as informações exigidas nu aviso de 6 do mesmo me;~ 
e relativas ao requerimento r! e Alvaro Vieira de Rezende, cujo 
"xame lle physiea e chimica. foi julg;~du separatlamente, mas 
tamhem communieastes a recusa de um dos membros da m~sa 
examinadora de historia geral o du Hrazil em proceder a novo 
julgamento dos exames dessas discipliuag, jull{amento que da 
mosm<~ maneira que o referente aos do physic1t e chimica devo 
ser feHo em conjuncto. 
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Em solução ao citado otDcio, autorizo-vos a. proceder de a.c
córdo com o que fica. exposto e vos foi determinado relativa
mente ao exame de historia prestado pelo estudante Germano 
Rocha, bem assim a supprir a falta do examinador desta ma teria, 
convidando para substituil-o um dos da mesa de geographia e 
fazendo constar da acta. do novo julgamento e motivo desta sub
stituição e o a.cto que a autorizuu. 

Recommendo·vos a devolução do requerimento de Alvaro 
Vieira de Rezende, o qual acompanhou o mencionatlo aviso de li 
tle abril. · 

Saude e fraterni(lade.- Felix G (SJl'Ir de Jlarrn e Almeidtt. 

N. 22- EM 8 DE J U~IJO DE 1906 

Doclat•:t quo p<><lc ser eleito mcsal'io 0 pt'r•.,idonL·· ,!,, .iunta ot'g-:.JJi8a

di_)J'a t{as JllCSaS c•Jt•Ítúl'a!'S. 

Ministerio da .Justiça e Neg-ocius Interiores - Directoria do 
Interior - I a Secção - Rio de Janeiro, 8 de j•mho de 1906. 

Em resposta á consulta que fazeis em officio de 30 de janeiro 
ultimo, devo declarar-vos que o pt·csidente da junta organlsa
dora das mesas eleitoraes não esta legalmente inhibido de ser 
eleito mesario; parecendo que, pelo facto tia não ter voto na 
mesma junta, nem siquer a incompatibilidade moral poderá ser 
a.llegada. 

Saude e fraternidade.- Felix Gaspar de Barros e Almeida.
Sr. Benicio Pinheiro de Lemos, Supplente do substituto do juiz 
Federal no municipio de Porto Nacional, no Estado de Goyaz. 

N. 23 - EM 9 DE JUNHO DE 1906 

Sobre as formalida,les que deverão ser observadas para a expediçã0 
rle tit<tlos cl,,itoraes, no caso dP. extravio. 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores- Directoria do 
Interior-la Secção- Rlo de Janeiro, 9 de junho de l!J06. 

Em resposta á consulta eonstante diJS offieios, do 28 e 2.J de 
maio ultimo, do presidente da commissão de alistamento de 
eleitores no município de Santa Maria Magdalena, o segundo dos 
quaes veiu acompanhado do que me dirigistes a 31 do mesmo 
mez, cabe-me dizer-vos que, em telegramma de 13 de fevereiro, 
expedido ao presidente da commissão de revisão do alistamento 
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de eleitores no municipio de Caçap:na, no Estado de s. Paulo, 
declarou este MinlsterJO que a lei n. 1269, de 15 de novembro 
de 1904, não cogita. do. expedição de 3" via de títulos eleitoraes, 
parecendo que, na hypothese de extravio pela segunda vez, po
derá. ser da.do novo titulo, ainda com a declaração de segiiiJda. 
via, desde que esteja provado o novo extravio. 

Cabe-mo, porém, accresceotu que, nos títulos expedirlos 
depois do segundo, se deverá mcncioo:w sempre o extl'avio dos 
anteriores • 

. Saude·e;rraternidade.- Felia: Gaspr;rr dllBarros e Almeirla.
Sr. Juiz Federal n1. Secção do Rio de Janeiro. 

N. 24 - EM 9 DE JUNHO DE I 91)6 

D ·clara qu" ao presidente da commiss:ío de alistamento ,;cv.~r:i s"r 

dirigido o p1did•) para fornecimento das listas de "l•·i!orcs. 

Minlsterio da Justiça e Negocios Interiores - Dircctoria do 
Interior- I• Secção- Rio de .Ja.neiro, g de junho de 1!,06. 

Sr. Presidente do Estado de S. Paulo.- No districto de 
Itaúna (ex-Jaguary), •la cumarca de Xiririca., nesse Estado, 
existem segundo 11e atnrma, mais do cem eleitores, tendo sido 
porém estes distribuídos pelas respectivas secções, na sMe do 
município, multo distante daquolle districto. 

Solicitando 1leste Ministerio decisão :1 tal respeito, com o 
otncio n. 3~9. de 8 do ma. i o ultimo, reiiJetteu-me o Sccret::~rio rio 
Interior desse Estado o de ll' de ahril, em que o lo juiz de paz 
do referido districto consuiLa cu mo deverá proceder q na.ndo a. li 
houver eleição estadmtl. visto que a nomeação rl<ts mesas I h e 
compete e dos respectivos supplcntes, c niio dispõe de lista de 
chamada, nem lie livros. 

Respondendo á ct.msulta, dedaro-vos quo, segundo parece, 
ao juiz de paz caberá dirigir-se ao presidente da commbsfio de 
alistamento <lo municipío, pedindu :t lista dos eleitores que hou
verem sido alistados com resi•lonci~t no districto de Itaúna ; 
sendo que, quanto ao fornecimento de livros para. aquolla eleição, 
não cabe ao Governo Federal providenciar. 

Saude e fraternidade.- Ji'eli:e G<lspm· de Barros e Almeida. 
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N. 25- EM 9 DE JULHO DE 19M 

Declara que as guias de tramfJrencia concedidas por estabelecimentos 
equiparados estão sujei las apenas ao •ello fe<ler3l d•J 300 reis. 

Ministerio ua Justiça. e Negocios Interiorr>s- Directoria do 
Interior· - 2• Secção - Rio de .Janeiro, 9 de julho de I 90G. 

No officio de 20 do abril ui ti mo confirmastes a allPgação 
feita por alguns a.lumnos da. FaculJaúe sob vossa fiscalisação, 
de que abi se exige, pelas guias de transferenci.t a taxa de 
200$000. Tendo taes documentos camcter puramente oillcial, e 
não podendo, portanto, ser a materia considerado de economia 
interna do estabelecimento- p1is a concessão da. guia não re
presenta, no momento em que é passada. sz·r·viço algum pre
stado ao alumno cujo direito de tt·ansferir-se de um pal'a uutro 
instituto não é possível embhraçar, e muit.o menos !lnppl'imir 
com a impo~ição de taxas prohibitiva~- r• a.tt .. ndenrlo ainrl;t a 
que, nos institutos officiaes a guia de tr;•nsferenci:~. est;í sujeita 
apenas ao sello de 3\JU réi~. dechro·vos que. nos termos do que 
se resolveu por a viso de 16 do citado mez. dirigido ao Delegado 
Fiscal do Governo junto au liymnasio Pio Amel'icano, esse do
cumento não depende de pagamento em favor dos estabeleci
men1oos equiparados; do que •lareis ~>on hecimento á Directoria 
da Faculdade. OJ.ttrosim vos declaro que nes&a conformidade 
cumpre ~eja concedida a Antonio Martins de Andrade, appro· 
vado nas matarias do 4• armo, guia •lo tl'an~f.,rencia para a Fa· 
culdade de Direito de~. Paulo. 

Saude e fraternidade- Felix G1apar de Burros e Almeida. 
-Sr. Delegado Fiscal do Governo junto :1 Faculdade Livrl) de 
Direito do Rio de Janeiro. 

N. 26-EM 10 PEJULHO DE !90G 

Declara que não póde ser submetlido a nO'fo exame o alumno que ,e 
retirar sem entregar a proya escripta e reaolye outras consulta>. 

Ministerio da Justiça. e Negocios In teriurcs - Directoria. do 
1ntorior - 2• secção- RiO de J a.neiro, 1 O de julho de 11!06. 

Nos otftcios de 28 de maio e 13 e 23 de junho ultimo consul
taes: 

1. • Si um estudante extranho ao estabelecimento sob vossa 
tlsca.lisacão póde na 2• êpoca pres1oar exame das matarias que 
he falSa.tn do 5" a.n11o e o das do 6• ; 
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2.• Si póde, na mesma época, ser admiUido a novo éxame 
escripto, o alumno que allegando mo! estia, delle se retirar sem 
entregar a prova ; 

3. • Si a reprovação em alguma das ma terias que consti
tuem a cadeira de mathematica. implica a reprova.~·ão na ca.
deira. 

Em resposta declaro-vos : 
Quanto á la consulta, que aq11ella concessão não pódo ser 

feit·t, não só porque aos exames Ja :!.' época nàu devem concor
rer alumnos extraohos para o fim de completat' n anuo inicia
do em outro instituto, mas tambetn pol'quc não t1 permittida a 
prestacft.o simultaoea de exame~ Je mais de um ano o, s~.dvo o 
caso do ~~rt. 30 do Regul:tmento do Gymnasio Nacional. 

Relativamente á 2", que não u.e,·e ser admit.tiuo a novo 
exame o alttmno nas condiçõe< da consulta. Fin:tlml•nte, em 
refercncia. á. 3a. consulta •tue, de a.c.:ôrdo com o aviso de 2:3 de 
outubro de 11!05, dtrigido ao Delegado l<,iscal do Governo junto 
<to Collcgio Anchieta, a rept·ovaç:I•J de uma •la~ materiaR d:t ca
dt~ira do matboma.,ica implica a tl:t outr:t. 

Hometto-vos inclus:Js, conf,Jrrne solicitastes, cinco exem · 
piares, não só do Regul:~mento tlo Gymna-;io Nnci<~nal mas tam
bem do Cot!igo dl' Ensiuu. 

Saw.le e li·a.ternidade.-Feli.c f,'aspm· dr Barro.~ c .tl!meida.
Sr. Delegad•J Fiscal do Oo,·ernujnuto ao Internato Mineiro nm 
Barbacena. 

N. 27- EM 21 DE SI<;TEMBRO DE l!J06 

Resolve q11e os s<J.bstit<J.tos interinos, ainda quando na r~gencia 
de cadoira, não davam tomar parte no .iulgamento .los concm·so,. 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria do 
Interior- 2• Secção-Rio de Janeit·o 21 de setembro de 1906. 

Em referencia aos officios ns. 2RI c 284, de l7 do corrente 
mez e de hoje datado, 'leclaro-vos que, de accôr.l.o com e 
maioria da CoTlgregação dessa facul<lade, os substitutos interi
nos, ainda quando na regencia de cadeira. devem tomar p:trta 
na votação e julgamentos dos concursos para provimento dos 
Jogares vagos no magisterio desse estabBiecimento. 

Saude e Fraternidade - Fell::c Uaspo1• de Barros e Almi!ida.
SI•. Director da Faculuade de Medicina do Rio de .Jamliro. 
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N. 28 -EM 23 DE SETEMBRO DE 1906 

Determina qne nos concut•sos para o provimento de logares vagos 
no magistcrio superior, os pontos para a prova pratica deve ser 
dado no mesmo dia em qury egta se realizar. 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria do 
Interior - 2• Secção-Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1906. 

Accuso recebido o vosso officio de 24 do corrente no qual 
submetteis á approvação deste Ministerio a indicação approva
da pela Congregação em se11são daquella data, em que se con
têm duvidas cuja solução é pedida ao Governo, sobre o modo de 
interpretar a disposição do art. 90 do Codigo de ensino, com 
referencia á execução da prova pratica do concurso a que se 
procede actualmente nessa Faculdade. 

Em resposta declaro-vos que as duvidas formuladas pela 
Congregação estão resolvidas pela praxe observada em todos 
os concursos e.tfectuados no regimen do Codigo e Regulamento 
em vigor. Assim, entre outros, nos concursos realizados 
em 1901 na Escola Polytechnica para provimento dos lagares 
de substituto das 2• e 4" secção; em 1902, na Faculdade 
de Medicina da Bahia para preenchimento da vaga do sustituto, 
da s• Secção e no estabelecimento a vosso cargo para o da 6 
secção, o ponto para a prova pratica foi dado no mesmo dia 
em que se realizou. Não julga o governo conveniente alterar 
essa intelligencia uniformemente adoptada na especie e que 
bem corresponde ao intuito que teve o legislador quando in 
cluiu a prova pratica entre os meios de verificação da capaci
dado dos concurrentes. 

Saude e fraternidade.- Felix Gaspar de Barros e Almeida.
Sr. Director da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

N. 29- EM 13 DE OUTUBRO IJE 1906 

Determina que os lentes iiUp3didos <lo votar o estão egualmen te de 
tomar parte nos actos do concurso que se relacionam com o exer
cício do voto. 

Em refercncia ao oftlcio n. 829 de 21 de setembro ultimo, 
em que consultaes a respeito da interpretação que deve ser 
dada aos artigos 356 e 357 do Codigo de ensino em vigor por 
occaslão dos concursos nessa Faculdade, declaro-vos que essas 
disposições sendo a reproducção dos artigos 2" e 3° do Decreto 

Interior - Declalíes de tg()ll 2 
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n. 2879 de 23 de janeiro de 1862 que estabeleceu regras sobre ~ 
suspeicão do.s lentes das Facilidade~ de Direito e Medicina, foram 
esclarecidos pelo aviso de li de outubro de 1884 que firmou <L 
doutriu3. de que os lentes impedidos de votar em virtude do 
mencionado Decretou o:~tão e~ualmente de tomar pa.r·te em to
tios os actos uo concut'Sv que ~e relacionam com o exercício 
<lo voto. 

Nessa. conformidade, e de a.ccôrdo com o precedente citado 
em vosso officio, deve se continua.r a proceder nus concurso~ 
que se realisarem. 

Resolvida por essa. forma a t.:onsulta declaro-vos. outro 
sim, que o provimento dos loga.res do ma.)!isterio devem ser 
considerados como que8tãu de interesse particular para. os fins 
do citado artigo o. 35ô. 

Sa.llde e tra.ternida.de.- Jieli,;; Gasp•tr de Barros e Almeida.
Sr. Director da. Faculdade do Medicina da. Bahia.. 

N. 30- EM 15 DE OUTUBRO DE 1906 

Determina que, niio podeudo ser cumprido o art. 2-H paragrapho 
unic•J <lo Co<lif!O no ca.;o de dcsacco!rdo t~nlrtl os leu tes para a" pro
po,;tas de conservadores, compete ao Director reso\ver a reôpeito. 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Dil'8ctoria do 
Interior- 2• Seccã.o- Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1906. 

Determinando o art. 241, paragra.pho unico, do Codigo rie en· 
sino em vigor que os conservadores serão nomeados pelo Dii'ec
tor mediante proposta. dos lento~ a. cujas cadeil'as os labora.torioll 
pertencerem, e estando, em conseqoencia. do numero reduzido 
da.quelles funcciooarios, a. ca.rgo de cada. um, dois e ma.is la.bora.
~orios, consultaes, no offioio de 2~ de setembro ultimo, qual o 
modo porque deve proceder essa Directoria, quando as propos
tas dos lentes recahirem em indivíduos ditferentes ou se referi
rem á demissão de um desses funccionarios que sirva a. con
tento do outro,; lentes. 

Em resposta. declaro-vos que, não podendo ser li'teralmente ob
servadJ o supracitado pa.ragrapho unieo do art. 241 pelo tacto de 
não haver um conservador para. cada la.boratorio, autorizo-vos 
não só a escolher dentre os propostos, pat·a. o dito logar, aquelle 
que, a vosso juizo, otferecer melhores condições de idoneidade, 
mas ta.mbem, nü caso de proposta para exonera.cão, a resolver a 
tal respeito a.preeiando os fundamentos da mesma. proposta. 

Saude e traternida.<le.- Feli.c Gaspar de Barros e Almeitla.
Sr. Director da Fa.culdado de Medicina do Rio de Ja.neiro. 
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N. 31 - EM 13 DE NOVEMBRO DE 1906 

Determina que quanto ao preenchimento das vagas de substituto deve 
ser observado o art. 52 do Codigo de ensino tendo em vista 3 

refere n cia feita ao art. 35. 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores.- Directoria do 
Interior- 2• Secção- Rio de .Tanoiro, 13 de novembro de 
1906. 

No officio n. 951 do 22 de outubro ultimo consuitaes como 
deve ser executado o art. 52 do Codigo de ensino em vigor, 
por occasião do proximo encerramento da in::;cripção para a 
vaga de substituto da. I~ Secção dessa. Faculdade, visto ter sido 
revogado pelo art. 4• da. Lei n. 1145 rlfl 31 de dezembl'o de 1903 
o art. 35 do mesmo Codigo. ao qual se reporta o alludido 
art. 52. Em resposta declaro-vos que este artii!O deve ser obser
vado tendo·ISe em vista a referenCia ao citado art. 35 do 
mesmo Codigo que sómente foi revog:\do quanto ao direito con
cedido aos membros do magisterio que compuzerem trabalho• 
scientiticos, de serem estes impressos por conta do Governo. 

Sa.ude e fraternidade.- Felix Gaspar de Barros e .A.lmeida.
Sr. Director da Faculdade de Medicina da Bahia. 

N. 32 - EM 31 DE DEZEMBRO DE 1906 

Declara que, na falta de Conselho Municiflal eleito, compete aos 
membros do extincto Conselho e seus immcdiatoa em votus exrrco
rem as funcções eleitoraes prescriptas na lei. 

Ministerio da Justiça e Negooios Interiores- Directoria do 
Interior- }a Secção- Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1906. 

Em resposta ao otlicio de 27 do corrente mez, rleclaro·voa 
que, não havendD ainda sido eleito o Conselho Municipal que 
deverá substituir o que terminou o mandato em 15 de novembro 
ultimo, segundo o disposto no art. 5" do Decreto n. 5160; de 8 
de .março de 1904.parece que poderão reunir-se os Membros do 
extmcto Conselho o seus immediatos em votos, afim de cumprir 
o preceito do art. 41 da Lei n. 1269, de 15 de novembro do 
mesmo anno, conforme o precedente constante do Decreto de 2~ 
de janeiro de 1902. 

Saude e fraternidade.- Augusto Tauares de Lyra.- Sr. 
Presidente da commissão de revisão do alistamento eleitoral do 
Distrioto Federal. 
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N. 33- EM 7 DE FEVEREIRO DE 1906 

Explica as condições pelas quaes exerce as funcções de membro do 
Supremo Tribunal Federal um juiz federal. 

.Ministl'rio da Justiça e Negocies· Interiores - Directoria de 
Contabilidade - N. 606 - 2a Secção - Rio de Janeiro, 7 de fe
vereiro de 1906. 

Sr. Presidente do Tribunal de Contas.- Em solução ao 
vosso officio n. 6 de 9 do corrente mez, declaro que, de accôrdo 
com a lei n. 938 de 29 de dezembro. de 1902, o Supremo Tribunal 
Federal,.em determinadas cauS&~ 1!6 pode fuoccionar com lO 
membros presentes e, desde que um delles se declare impedido 
ou suspeito, tem de ser convocado um juiz federal para cornple· 
tar o referido numero. Nes~as condições foi que o juiz federal 
Dr. Antonio Joaquim Pires de Carvalho Albuquerque exerceu as 
funcções de membro do dito Tribunal em 24 sessões. 

Sa.ude e fraternidade.- J. J. Seabra. 

N. 34- EM 2 DE MAIO DE 1906 

Determina que nas fcs d" officio s"jam ·averbadas d" modo c·xplicito 
o tempo em dobro dos serviços de guerra. 

Ministerio da Justiça e Neg-ocios Interiores - Directoria de 
Contabilidade- N. 1997- 2a ~ecção- Rio de .Janeiro, 2 de 
maio de 1906. 

Recommendo-vos que til.çaes averbar de modo explicito nos 
assentamentos dos officiaes e praças dessa Força, o tempo em 
dobi'O do~ serviços de guerra que pl'estaram no periodo de li de 
setembro de 1893 a 13 de março de 1894. afim de ficar bom clara 
a contagem do referido tempo, o que se poderá realizar revendo 
as folhas de pagamento daquelle periodo, uma yez que sómente 
aos o1Hciaes e praças em serviÇ'o de guerra foi abonado a terçi\ 
parte de campanha. 

Saude e fraternidade.- J. J. Seabra.- Sl'. General Com
mandante da Força Policial deste Districto. 

N. 35 - EM 21 DE MAIO DE 1906 

Relativo ao abono de !!'ratificaÇão a pessoa extranha que sul>stitne a 
um funecionario licenciado. 

Ministe rio da Ju~tiça e Negocias Interiores - Directoria 
de Contalblidade- N. 2290 - 2• Secção- Rio de Janeiro~ 21 
de, maio de 1906. 

~r: Presidente rlo Tribunal de Contas- Teuho presente o 
olhciO n. 122 de 26 do mez findo em que e&se Tribunal, consi-
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derando ser contraria á disposição do art. 60, do decreto 
n. 2224 de 29 de janeiro de 1896 a gratificação mandad:~ abonar 
por substituição, no mez de março ultimo. ao medieo adjunto 
do Corpo de BJmbeiros. Dr. Art.hur José de Andrad~ Bastos, 
pede se providencie no sentido de ser paga ao dito medico uni
camente a gratificação do substituído. 

Em resposta cabe-me ponderar-vos que a disposição alle
l{ada do art. 60, não é applicavd au caso vm·tente, porquanto, 
aquelle Dr., designado para servir como adjunto. não pertence 
ao resp:'ctivo quadro e conseguintemente não é otfici:Ll, nem 
tem vencimentos proprios, é extranho ao referido Corpo o em 
taes condições os sr.us vencimentos devem ser regulados pelo 
art. 5•, do decreto n. 1993, de 14 dB outuht·o de 1H57 (J rle ac
cordo com o precedente constante do a. viso o. 25~7 de 25 de 
novembro de 1!)01, junto em cópia. 

Nesta confomüdade, isto e. baseado no citado art. 5•, cuJa. 
disposição foi ampliada a todos os Ministerios e que ainda () o 
regulador dos vencimentos dos r,m pregados de Fazenda, nos c:.~o' 
de substituição e exercício interino, t.êm sido ,;umprirlos nelo 
mesmo Tribunal os avisos nesse sentido cxpedi•los desde I \JOI. 

O funccionario de que se trata substituiu a outro, que conser
vou os seus vencimentos integmes, e por isso dá-se duplicata rle 
despeza que corre em sua totalidade pela verb<t - Eventuaes. 

A' vi~ta. do exposto, restituo-vos a folha que acompanhou o 
aviso n. 1568 de 5 do mez finrl.o, afim dn que o Tribunal, recon
siderando a sua reilolução, se sirva mandar registrar a despesa. 

Saude e fraternidade.- J. J. Seal;ra. 

N. 36 -EM 14 DE NOVEMBRO IJE l\i06. 

As quotas apuradas depois da expediçii0 do rlecreto de ref<Jrllla são 
concedidas independentes de novo acto. 

Ministerio da Justiça e Negocios In t.erioros- Di r·ectoria de 
Contabilidaile - N. 4494 - :-2a Sec~·ão- Rio do Janeiro, 14 de 
novembro de 1906. 

Copia -Sr. 1\linistro de Estado da Fazenda.-Em referencia 
ao aviso n. 169 de 2 do mez findo, em que esse Miroistorio, para 
poder resolver sobre o pagamento dos vencimcntt,s que deve 
competir ao tenente reformado da. Força Policial. Antonio 
Romualdo de Andrade, prde ser informado si a~ quota~ apu
radas depois da expedição do dect·eto de reforma dos otfichH;s u:t 
alludida Força são concedidas independente de novo acto do 
Poder Executivo.- Em resposta, cabe-me declarar-vos ![Ue nãü 
é necessario novo decreto, porquanto. o direito à percepção rias 
mencionadas quotas é veritlcado pela contag-em flnal do 
tempo de serviço, o que se dá no presr1nte c:~so, á vista ria fr' 
de officio junta exhibida posteriormente e pela qual se prova 
que o referido official completou ~8 <lllnOS de ~>el'viço porconl.ar 
um dobro o que prestou na revolta de 6 de setembro ue 1893. 

Saude e fraternidade.- F. Gaspar. 
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N. 37 - EM 6 DE DEZEMBRO DE 1906 

JntPrpretações sobre o praso para execução das leis. 

Minist.erio da Just.if'a e Negocios Interiores- Directoria da 
rontabilidade - N. 4739- 2a Secção- Rio de Janeiro, 6 de 
dezembro de 190G. 

Sr. Presidente do Tribunal de Contas.- Accuso o recebimento 
do ofllcio n. 259 de I de dPzembro corrente, Pm que communi
castes ter esse Tribunal, em S!'8siio de :~o de novembro anterior, 
1leixado de autorizar o registro do credito supplrmentar de 
7:0:l7$4GR aberto por decr·eto n. G226 de J:~ desse mez, á verba 
11. 111 do art. 2" da lei do orçamento do exercício de 1901> p&ra 
occori·Pr a despeza com n au~<mcnto de vencimcnt<;~s concedirlo 
aos empregados da Secrebria de Estado deste Mini~terio no pe
ríodo de 16 do mesmo rnPz de novembro a :H de dezemhro. por 
entender ser a sua. importancia superior á necessaria para pago
monto do dito aU!zmento, que teve ter effeito a 18, tres dias 1le· 
puis d;o publicação da lei n. 1555 de 13, tamb •m de no· 
vambro. Em l'!lsposta, cabo-me declarar-vos que, não ob~tante 
ncatar este Ministerio as decisões desse Ti ibunal. não póde, 
<!oiJtudo, deixar de fazer sobre o assumpto n.s seguintes ponde
r:~ções: 

O art- I o do decreto n. 57~ de 12 julho de 1890, esta tu e que 
as leis da União e decretos do Governo Federal, com força de 
lei, obrigam em todo o territorio da Republica, desde o dia que 
determinarPm e na falta, desta determinação: no Districto Fe
deral no 3° dia dc·pois da. inserção no Dwrio Official. 

Ora, tendo a lei 1555 de 1:: de novembro, inserta no Diario 
IJ{ficíal de 15, autorizado, no art. 3'', o Pre~idente da Republica, 
a abrir o cre·litu noce.;qrio para pag.,mento <la di!Tereoç;t 
de vencimentos que ~e verilicasse no exet•cicio •le 1906, após a 
publicação de lia; e pot• sua vez. tendo o Poder Executivo no de
creto n. 622ti d:t mesma data, quo abriu o rc1<p' 'ivo credito, 
pl'eeisadc~ o p•·riodo de lô lie novembro a 31 de dezembro, é 
claro que ambos os n.ctos det('rminaram a data em que deviam 
ser executados e, conseguintemente, ni'to podiam tacs actos ( ae
cretos Jeg. e Executivo) estár sujeitos á disposição final do 
a1't. I• do citado decreto n. 572 quo diz -e na falta de deterrni· 
nação: 

" I No districto Federal no :;a dia depois da insercão no 
Diario Utficial. coJllo pretende o Tribunal.- Tanto é esta a VAr
dadeirn. int.,rpretaçãc• da~> disposiçõPs citadas, que o proprio 
Tribunal, na mNma ~e:o>ão <le que ~e trata, autorizou o neces
Rario reg-istro do credito aberto velo Min1stel'io da Guerra para 
pa!!amant.o do augmento conc•edido aos empregados da respe
ctiva Secretaria pela mesma lei n. 1555 de 13 de novembro e no 
mesmo período de 16 de novembro a~~ de dezembro. 
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A1 vista do expost() espero que o Tribunal de Contas, recon 
siderando a sua decisão relativamente ao Mini:;terio da JmtH,a. 
urdene o r~istro do credito aberto na importancia de 7:037;;4üil, 
a que se refere o aviso n. 4497, por não ser concebível que 
u Tl'ibunal queira manter duas decisões tomadas em sentt•1o 
c Jlltl'ario sobre ;~ssumptos completamente identicos, e qu~ JI
manam de uma só lei. 

Saude e fraternidade.- Augusto TafJares de Lyra. 



Aviso de 26 .de dezembro de i906- Manda observar as regras 
para se contar o inicio e o termo do teml?o de navegação 
a vapor a que são obriga los os machmistas navaes. 43 

Aviso de 3i de dczemhro ne i906- Declara que os navios de 
companhias subvencionadas pela União só pagam me
tade dastaxas exigidas pelas respectivas tabellas, quPr 
se utilbem quer não se utilisern dos ser v i ços prestados 
pelas praticagens . • 44 

Aviso de 3! de dezembro '"' 1901i- .\pprova e manda ex<·cutar 
o Reg-ulam<'nto para o serviço da Praticag-em do Porto 
do Rt·ci ·:,.,barras e costa o lo Estado tle Pernambuco. 44 



MINISTERIO DA MARINHA 

AVISO DE 15 DE JANEIRO DE 1906 

AulorL;a o j>JO <lo um ;~natda-nwrinha conllrmado a com piei ;~r a joia 

do monlcpio ali111 d" 11Uc os ii·m~o-; rl11 !liL.,liiO ollicial p·•t'Cl'bam o 
mesmo montepio. 

Ministerio dos Negocios da. Marinha- 2" Secção-- N. 62-
Rio de .Janeiro, 15 de janeiro de !906. 

Sr. Contador da Marinha-De accordo com as informações 
constantes do vosso officio n. 346, de 19 do dezembro proximo 
findo, declaro-vos, p:~ra os fins convenientes, que resolvi deferir 
o requerimento em que Elyseu Guilherme da Silva, pae do f'al
lecido guarda-marinha confirmado A~>chimedes Luz o Silva, pede 
permissão para completar a joia do montepio, afim de que suas 
filhas solteiras D. D. Jrene da Luz e Silva e Rachei da Luz e 
Silva, irmãs daquelle official, tenham direito á percepção do 
mesmo montepio. 

Saudo o fraternidade. --Jt~lio Ce$a1· de Noronha. 

CIRCULAR N. 69 DE 19 DE JANEIRO DE 1906 

Reitera as rccommantlaçôes conl.i<las nas I:ÍI'cula rrsns. 776 c !•40; de 
2 e 25 do maio do 1~()8, sohrc rxpc<lirntc do ministerio. 

Ministerio do~ Negocios da Marinha- Ja Secção- N. 69-
Circular-Rio de Janeiro, Hl de janeiro de 1906. 

Sr. Transitando frequentemente por est<J. Secretaria de Es-' 
tado papeis em quo a sua interferencia é desnecessaria, o que 
lhe desvia parte do tempo destinadó ao estudo das· qnestõe~ que 
lhe competem, n<t forma do regulamento, reitero-vos as recom-



2 DECIS(IES DO GGVBIINO 

menda.ijões contidas nas circulares ns. 776 e 940, de .2 e 25 de 
maio de 1898, a primeira. prohibindo que seja.m submettido.s á 
consulta. da mesma Secretaria assumptos cuja solução possa ser 
d'da om face dos regulamentos ou da qual não resulte a infrac· 
ção de lei, e a segunda. declarando que todos os assumptos que 
exijam esclarecimentos 1lo diversas repartições para a sua reso
lução por esta St:lcretaria, devem ~or encaminhat.los directa
mento ás mesmas repartições. que, por sua. vez, completarão as 

. informações necessaria.s afim de poder o Govorn() resolver a 
respeito. 

Saude e fraternidade. -Julio Cesar de Noronha. 

AVISO DE 31 DE JANEIRO DE 1906 

Mamla:cancellar os <lcbitos que os officiaes, in[e!·iorcs e praças, fallc
cidos a bordo ,\o Aquidaban tinha IH para com a Fazenda Nacional, 

Ministllrio dos Negocias da. Marinha - 2" Secção - N. 14G
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de l90G. 

Sr. Chefe do Estado Maior Gennrt\l da Armada- Tornando-se 
impossível verttlcar os debitos que, para com a Fa.zeQ.da Nacio
nal, tinham alguns offtciaes, inferiores e pr:1ças que falleceram 
em virtude da. explosão e na.ufragio do encouraçado .Aquidaban 
resolvi mandar cancellar taes debi\os, o que vos declaro para os 
ftns aonvenientes. 

Sauile $ traternidade.-J«lio Ce1ar de Noronha. 

AVISO DE 31 UE JANEIRO Dg 190() 

anda abonar ás praças salvas .ta catrastophc do .iquidaba.n o farda
meD,to que se distribue :is praça< da Armada por occasião de seu 
alistamento • 

Ministerio dos Negocios da Marinha- 2• Secção - N. 148-
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1906. 

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada-Autoriso-vos 
a maniar abonar ás praças que foram salvas da explosão.e nau· 
fragio do encouraçado Aquidoban o fardamento que se distribue 
ás praças da Armada por occasiã.o do seu alistamento. 
&~e e traternidad.e.-Julio Cesar de Noronha. 



MINISTERIO DA. HA.RINHA 3 

A VISO DE 31 DE JANEIRO DE 1906 

Os gu.ar,las-marinha alumnos não concorrem para o Montepio de 
Marinha. 

Ministerio dos Negocios da Marinha- 23 Secção- N. 150-
Rio de Janeiro. 31 de janeiro de l!JOG. 

Sr. Ministro dos Negocios da Guerra-Em resposta ao vosso 
avisp n. :04, do 30 de dezembro proximo findo, declaro-vos que 
os guardas-marinlta alumnos não concorrem pa.ra. o montepio 
de marinha., conforme resolveu o aviso n 1715. de 4 de junho 
de 189~. só sendo admíttidos como ~ontribuintes depois de con
firmados, em virtude do art. 2°, § 8•, d<1 lei n. 40, de 2 de feve
reiro do mesmo anno. 

Saude e frateruidade.-Julío Cesar de N01·onha. 

A VISO DE 5 DE FEVEREIRO DE HIOG 

Manda abonar aos officia.es e inferiores sobreviventes á caht!tl·opho 
do Aquid~n. independentemente <le indemnizaçiio, a importancia 
corrr·spondcntc a g,,;s mczes do ro,;pectivo soldo. 

Minbterio dos Negocios da. Marinha- :z .. Secção- N. lô2-
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1906. 

Sr. Contador da Marinha - Aos otnciaes e inferiores da Ar
mada, sobreviventes á cata.strophe do encouraçado Aquidaban. 
que perrloram seus uniformes no mesmo navio, podfi\is mandar 
abonar independente de qualquer indemnização, a ímportancia 
correspondente a seis mezes do respectivo soldo. 

Sa.ude e fraternidade.- Julio Cesar lU Noronha, 

AVIsO DE lO DE FEVEREIRO DE 1906 

Prohibo expres~amen t.e o uso de fachos de signaes encarnados e ver·, 
des " projectis i lluminativos. 

Ministedo dos Negocios da Marinha- N. 188- Rio de Janei· 
ro, lO de fevereh·o de 1906. 

Si'. Chefe do Estado Maior General da Armada - Providen
ciao para que os navios da Armada entreguem sem demora 
ao Arsanal de Marinhn. do Rio de Janeiro os fachos de signaes 
encarnados e verdes o os projectis illuminativos, cujo uso fica 
expressamente prohibido. 

Sa.udo e fraternidade.- JülifJ Cesar de NO'ronha. 



AVISO DE 10 Di'~ FEVEREIRO DE HJ06 

Manda abonar ao encarrogauo ,Ia esLação radiographica da ilha <las 
Cobras a gratificação tlu chot'o de íncumbcncia em navio~ de t• 
classe. 

Ministerio dos Negocios da Marinha. - 28 Secção- N. 297 -
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de J90G. 

Sr. Cheft) do Estado Maior da. Armada- Declaro-vos, para 
O!l devidos atreitos, que ao capitão-tenente João Jor~re da. Foo· 
seca., nomeado para. servir como encarregado da. estação ra.dio· 
graphica. da ilha das Cobras, deve ser abonada. a gratitica.ção de, 
chefe de incumbencia, marcada nas tabellas que ba.ixa.ra.m com 
a lei n. 1473, de 9 de janeiro ultimo para os navios do I" classe. 

Sa.ude e fraternidade.- J,tlio Cesar de Norottha. 

A VISO DE 7 DE MARÇO m; }!)06 

Declara que os invenlarios podem deixar de ticr e,Jript.os pdu invou

tariante, bastanclo, para sua Je~alidade, estarelll conlpclcutcmunte 
assign a dos. 

Ministerio dos Negocios da. Marinha- I• Secção ..,.. N. :.?61 -
Rio de Janeiro, 7 de março de 1906. 

Sr. Chefe do Estado .Maior da Armada--- Devolvendo-vos 
os inclusos papeis que acompanharam vosso ofiicio n. 755, •13 

secção, de 22 de novembro ultimo c relativos ao inventario a 
que se procedeu no deposito do trem bellico para encerramento 
das contas do capitão de corveta commissario Carlos Eugenio 
Ferreira no a.uno do 1904, declaro-vos, para os devidos effeitm~ e 
em resposta. áquelle officio, que não procedem as duvidas apre
sentadas pelo Commissariado Geral sobre o facto de não ter o 
mesmo inventario sido escripto pelo punho do respectivo in· 
ventariante, visto não haver disposição alguma em somelbante 
caso que ass1m o exija e estar o dito inventario competente· 
mente assignado. 

Saude e fra.ternü.l<\de.- J~tlio Cesar rle Noronha. 



:MIMJSTERIO DA MARINHA. 5 

AVISO DE 20 DE MARÇO DE 1906 

Manda contar para a reforma a um medico os per iodos em que ser
vi o como altunno pensionista do Hospital de Marinha. 

Ministerio dos Negocias da Marinha- 2& SecQão - N. 370 -
Rio de Janeiro, 20 da marQo de 1906. 

Sr. Chefe do Estado Maior da Armada.- Em solução ao 
vosso otficio o. 26, do 8 de janeiro ultimo, declaro-vos, para os 
devidos effeitos, que, de conformüla.de com o parecer do Con
selho Nava.l exarado em consulta n. 9596, de 16 do mesmo mez, 
ao capitão. de corveta cirurgião, Dr. Julião de Freitas Amaral, 
devem ser contados, para es effeitus da reforma, os períodos em 
que serviu como alumno pensionista do Hospital de Marinha, 
desde a de julho de 1888. até 24 de janeiro de 1892 e como me
dico contractado do mesmo hospital desde 25 de janeiro até ll 
de junho desse anno. 

Saude e fratel'nidade.~ Julio Cesar de Noronha. 

AVISO DE 21 DE MARÇO DE 1906 

Declara que o decreto n. 392!l, de 20 de fevereiro de 1901, não foi re
vogado pola lei n. i·i73, de 9 de janeiro ultimo, sinão na parte 
relativn aos vencimentos dos funccionarios militares. 

Ministerio dos Negocios' da Marinha- 3• Secção- N. 201 -
Rio de Janeiro, 21 de março .de 1906. 

Sr. Capitão do Porto do Estado do Maranhão- Em refe
rencia ao vosso officio n. 26, de 6 do corrente, declaro-vos, para 
os devidos atreitos, que não ba razão para ser impugnado o pa
gamento dos vencimentos do secretario dessa capitania., por
quanto o decreto n. 3929, de 20· de fevereiro de 1901, não loi 
revogado pela lei n. 1473, de 9 de janeiro ultimo, sinão na. par
te relativa aos vencimentos dos funocionarios militares. 

Sa.ude e fraternidade.- Julio Cesar de Noronha. 



• DBCISÕIIS DO GOVJUm'O~ • 

A VISO DE 2() DE MARÇO DE •· .906 

Declara que só na falta absoluta de medicamenws a bordo dos navio11 
da Armada é quo se devoro aYiar r~ceitas. pharmacias parti
cular<'s. 

Ministerio dos Negocios da Marinha- 2" Secção - N. 421 -
Rio de Janeiro, 26 do março \!e 1 9Uli. 

Sr. Chefe do Estado Maior rla Armada- Fiquei inteirado 
do assumpto do ofiicio n. 303, do ~ de dezembro ultimo, em 
que o cornmanaante da flotilha do Amazonas communicou quo 
tem mandado aviar receitas par:~ as praças da.s canhoneiras 
em pharmacias particulares, por não disporem as mesmas· em
barcações de compartimentos apropriados para botica,;, nem de 
espaço para se manipularem t•s menlcamentos receitados aos 
doentes de bordo, e pede approvação desse proceder, consultando 
se póde continuar na riiesma pratica. 

De accol'do com a informação prestada pela Inspectoria de 
Saude Naval, em ofiicio n. 45, de 28 do mesmo mez, que, assim 
como o do commanda.nte, me apresentastes com o vusso otficio 
n. 3, de 2 de janeiro ultimo, declaro-vos, para. os devhlos e!fei
tos, que é de toda. necessitl.auo a existencia de uma botica ou 
ambulancia nas referidas canhonf'iras para attender-so aos 
doentes ele molestias subitas ou que não possam ser removidos 
promptamente e que, só na. falta absoluta de medicamentoa a 
bordo dos navios da tlotilha, devem ser aviadas receitas em 
pharmacias particulares. 

Saude e fraternidade.- Julio Cesar de Noronha. 

A VISO DE 6 DE ABRIL DE 1906 

Drclara que os merlicos" pharmaceuticos de rlia devem ser municia
dos pelos hospitacs " ,•nf,·rmarias em que servirem. 

Ministerio dos Negocios da Marinha- 2• Sl3cção - N. 476 -
Rio de Janeiro, 6. de abril de 1~106. 

Sr. Contador da Marinha- Em solução ao vosso ofiicio n. 37 
de 14 de março proximo tindo, com o qual enviastes o do 
directol' do Hospitàl de Marinhü, consult.tndo se continuam mu
niciados os medicos d.e dia r1uando ue serviço e os pharmaceu
ticos diariamente com desconto de uma etapa, como a.té então, 
ou independentemente de desconto, declaro-vu~. pará os devidos 
elfeitos, que semellt<tnte assumpto está resolvido pelo art. 66 
da lei n. 1473 de 9 do janoh·u ultimo, de accor.lo com o qual os 
modicos o pharmaceuticos de d1a. devem ser municiados pelos 
hospita.es e enfermarias em qu•t servirem sem solfrerem o men
cionado desconto. 

Sauue e fraternirlado.- .Tulin Cesar de Noronha. 



JIONISTBB,IO DA. IIAlUNBA. 

A VISO DE 6 DB ABRIL DE 1906 

Concede permissão á «Western Telegraph Company Limited• pau 
construir, nos terrenos do Arsenal de Marinha, um pavilhão des
tinado á caixa de ligação dos cabos submarinos e estabelece as con
dições de tal concessão. 

Ministerio dos Negocias da Marinha - 3• Seeção - N. 219 -
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1906. 

Sr. Inspector do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro
De accordo com o vossoofficio n. 123, de 23 do.mez proximodn· 
do, e com a informação da Dlrectoria de Obras Hydraulicas, em 
copia annex,t, resolvi deferir o requerimento da cWestern Tele
graph Company Limited• pedindo permissão para construir, 
nos terrenos desse arsenal, um pequeno pavilhão destinado a. 
receber a caixa de ligação dos cabo~ submarinos. 

Esse pavilhão tleverá. ser de madeira, desmontavel e conve
nientemente ornamentado ; e a. referida Companhia se obrigará, 
por um termo, a restituir, sem direito ~ indemnisação, o ter
reno occupado, logo que .o Governo julgar necessario, não se 
responsabilisando este por prejuízos que a concessionaria possa. 
vil• a tr•r por motiv-os de exigencia. do serviço publico. 

Quanto ao Jogar da construcção será. junto ao muro, sem com
mnnicação com o estabelecimento a vosso ca.rgo, supprimindo· 
se a janella do fundo indicada no respectivo projecto. 

Saude e fraternidade.- Julio Cesar de Noronha. 

AVISO DE 16 DE ABRIL DE 1906 

Declara ao Ministerio da: Fazenda que não ha inconveniente em 1er 
arrendada, em tempo de paz, a pedra denominada «Pão tio ASIIU• 

car•, desde que o arre~:~datario niío faça obra que prejudique a 
sua e11thetica. 

Ministerio. dos Negocio!! da Marinha - 3• Secção- N. 248 -
Rio de Janeiro, 16 de abril áe 1906. 

Sr. Ministro da Fazenda - Em resposta ao vosso oillclo n. 34, 
de 3 do corrente, pedindo parecer deste Minislerio sobre o ar· 
rendn.mento, pelo prazo de dous anuos, da pedra denominada
Pão de Assucar- solicitado por Alfredo de Ambrys que nella 
pretende insta.Ha.r grbdes annuncios durante o dia e a noite. 
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declaro-vos quo não ba inconveniente altum no dito arrenda
mento, em tempo de·paz1 se o suppli~rlie JliO fizer obras uuA 
prejudiquem a esthetica. da referida pedra. 

8aude e fraternidade.- Julio Cesar de Noronha . 

• \VISO DE ;~O DE ABR[L DE 1911() 

Manda abonar ao chofe de pharmncia a mesma gratillcação de f'nnc

çiío que P,Crcebo o chPfe d" phurmacia do Exercito. 

Mini~terio dos Negocio:~ da Marinhà- 2" Secção- N. 584 -
Rio de Janeiro, 30 de abril de !90G. 

Sr. Contador da Marinha-E111 solução ao vos;o officio n. I I'!. 
de 12 de fevereiro ultimo, em que consultastes ~obre a. gratifi
cação que compete ao capitão rb fragata chefe de pharmacia, 
em t'ace da lei n. ?473 de 9 da janeiro do corrente anno, de
claro-vos, para os devidos effeitos, que, emquanto o Poder Le
gislativo não fixar a gratificação do funccão que cabe ao chefe 
de pha.rmacia da Armadíl, dever-se-á abonar-lhe, nos termos 
do art. 28 da citada lei, a. mesm~t. gratificação de fnncção quo 
percebe o chefe do pharmaeia 1!0 exercito. 

Raurte e fraternidade.- Julio Cesar rle Noronha. 

AVISO DE 30 DE ABRIL DE I90fi 

J)~cJar~ qne, SPndo a ],j ll. 1\73. d~ !l <ie _ian,iro HIIÍlllO, pccali:u• 

aos ofn~:ia1\s de t·•rra f' mar. conf\nualll 0111 Yi~"'' ns l.:l!lld]:l~~ an

nnxas ao D••c. n. ~~I! I d~~ L~ d(· ou! \d11·o •In J.~~O- ,.m r.·l;\'ç-fiq no·~ 

funccionarios civi.,. 

Ministerio dos Negocios tirt ~!:ti inha- 2a SecçãiJ - N. 309 -
Rio de .Janeiro, 30 de abril de I UO:.i. 

Sr. Contador da l\Iar·in!ia- Em resposta ;i consulta que fizes
tes no otncio n. 144, de 13 de fclvereiro ultimo, sobre si os se
erot.arias civis das eapitanias rln portos ainda dnv1~m perceber a 
~-:rati!icaçã.' !lo 4('.)·11:1 qu :.uuu om sct·viço de invon ta.rio do 
pharoes,. ueclaro-vos, para L'~ fins convenientes e 1lo accordo 
com· o parecer do Conselho Na.vQ-1, emittido em consulta 
n. 9634, de 27 do mez proximo P<tssado, que, sendo a Lei 
n. 1473. de 9 de janeiro deste anno, peculiar aos officíaes do 
terra e mar, continuarão em vigor as tabellas annexas ao· de
creto n. 890, de 18 de outubro de 1890, em relação aos funccio
na.rios civis. 

Saude e fraternidade.- Julio Cesar de Noronha. 



!tllNI~ERIO DA MARINHA 9 

A VISO DEr15 DE MAIO DE 1906 

Manda c:tncollar as notas ex:stentr•s na~ cadernetas dos olliciaes, re

lativ;~s :'ls conrlccnrarües cstr:m~·eiras. 

Ministerio dos No~ocios da. Marinha- 2" Secção- N. G90-
Rio de hneirr1, 15 de maio do 1906. 

81·. Chefe do !~starlo Maior da Armada - Em rcfcrcncia. ao 
vosso oificirJ n. 12>10, de \J de HO\'embro do anuo paosadtJ, ro
commendo-vos que mandeis ca.ncell<tr as notas e:dstentes nas 
cadernetu.s dos offlciae:; relativas a conrl.ccorações Astrangeiras 
concerlidas depoi" da promulg-ação d:~ Constttuição de 21 de fe
vereiro, visto não terem sido acceitas. 

Sa.ude o fraternidarle.- J1llio Ccsar de No,·onhn. 

AVISO DE 30 DE MAIO DE 190G 

Declara <JllC a;; l'amilras rla~ ''ictimas<ln r•nc,ur·nç:tdo Aquirla,/1a11 tcr•m 

direito ar,.< fay,,rcs <'OncoJirlos pelo a1·L. \h, do rl···,·cln 1U~ A, de 

:l!l de rlez<'lllhro de i~HO. 

l\linisterio dos ~egrJcio,q da l\fnrinha.-- ·2• S~t·rcão -- N. 7R4 
Rio de .Ja.neirr~, ::o dfl m:til de l\lllj_ 

Sr. Dr. An•lit.m· Gerctl ria .Marinha.-- Em resposta ao vosso 
otlicio n. li, do J:l do fevereiro ultimo, declaro-vos, para os de
vidos ~licitas, quo a~ fa.milias das victimas do encouraçado 
Aquidabtm teem direito aos favores concedidos pelo ar~. !J", do 
decreto n. 108 A, de :30 de dezembro de lil89. · 

Assim j~t se procedeu com os herdeiros do 1" tenente Sa
bino Cavalhci1·o tle Figueiredo quo foi uma. das victimas tl:1 
oxplo~ão que determinou a destruição da canhoneira Ca'"·rf,·llo 
caso identico ao !lo Aqnidabrm. 

Saude o fraternidade,- Jtt!io Cesm· de Noronha. 



lO DBCJSÕES oo oovmo 

A VISO DE 30. DE MAIO DE 1906 

Declara que os paes dos menores desligados das Escolas de Apren
rlizes per terem F ido reconhecidos subtlitos estrang-eiros, não teem 
direito aos peculios. 

Ministerio dos Negocios da. .Marinha- 2" Sec<;ão -N. 805 A 
- Rio de Janeiro, 31 de maio de 1906. 

Sr. Chefe do Estado M11.ior da Armada - Para os fins con· 
venientes e em solução a vosso dfficio n. 229, de 11 do cot·rente, 
em quo consulr.aos si os pars do menor Carlos Magalhães, 
desligado da Escol:\ de Aprendizes Marinheiros do Pernambuco, 
por ter sido reconheci•lo subdito italiano, toem ou nfio direito 
ao peculio, declaro-vos qtw, de a.ccordo com a resolução já. 
tomada, não cabe aos pae~ ,Jq menor de flUO se trata 11ireito 
ao m~Jsmo peculio, em Vi~ta rlo que estabelece O aviSOU. 1891, 
de 30 de setembro de 1898, cúpia inclusa. 

Saude e fra,ternidade.--- .Julio Cesar de N01·onha. 

A VISO DE r. DE .JUNHO DE 1906 

A('prova a minuta da cscriptura de constituição de u'o-fructo da 
ilha da Boa-Viagem em ravor •la Associação Protectora dos Homens 

do Mar. 

Ministerio dos Negocias da Marinha.- 3a Secção - N. 506 -
Rio da Janeiro, 6 de junho de 1906. 

Sr. Contador da Marinha- Tendo approvado a inclusa mi· 
nuta da escriptura de con~tituição de uso-fructo da ilha da 
Boa Viagem, em favor ,[a Associação Protectora dos Homens 
do Mar, de accordo com a resolução contida no decreto 
n. !350, de 19 de julho de 1905; assim declaro-vos, para os 
devidos cffeitos, e em referencia ao vosso ofllcio n. 395, de 
15 de maio proximo passado. 

Saude e fraternidade.- Julio Cesar de Noronha. 



llflM9inmiO DA MARINHA. li 

AVISO DE 6 DE JUNHO DE 1906 

Declara que o àdminifitrador da Praticagem da Barra do Rio Grande 
do Sul d<WC assumir o commanilo. do vapor Jaguar·ão, continuando 
este sujeito ao Quartel General no que diz respeito á policia, eco
nomia e disciplina. 

Ministerio dos Negocios da Mal'inha- 3" secção- N. 516-
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1906. 

Sr. Chefe do Estado M:J.ior da Armada.- Declaro-vos, para 
os fins convenientes que, tendo ~ido nomeado, pelo inclu~o 
deereto da presente da.t:t, o capitão de fragata João José da 
Costa. FigueireJ.o pa.ra exercet· o logar de a.dminist1·ador da 
Pl'atica.gem tia Ra.1·ra. du. Sul, deve o mesmo otflcial as,;umir 
o commando do va.por Jagúariío, que ficará sujeito a. esse 
Quartel Guneral, como até aqui, no que diz re::;pmto á policia., 
economia. e disciplina. 

Sa.udc e fratornidado.---' Julio Cesar de Noronha. 

OFFICIO DE 1:3 DE .JUNHO DR 1906 

Declara que o cargo de capitão do porto do Esta<lo de Malto Grosso 
fica <!'ora em <liante desligado da inspectoria do respectivo arsenal, 
om virtude do disposto no art. 76 rla lei n. t473 de 9 de janeiro 
ultimo. 

Ministerio dos N~goclos da Marinha - ga Secção- N. 543 -
Rio de Janeiro, 13 de junho de 1906. 

Sr. Inspector do Arsenal de Marinha do Estado de Matto 
Grosso- O Sr. Ministro manda communicar-vos que, por 
decreto desta. data é nomeado o eapitão de corveta Alberto 
Alvaro da Silva para exercer o c trgo de capitão do porto 
desse Eet.ado ; ficando o mesmo cargo desligado dessa inspectoria 
em virtude do disposto no art. 76, da lei u. 1473, de 9 de 
janeiro ultimo. 

Saude o fraternidade.- Henrique Rodrigues Nobrega. 



12 DECISÕES DO GOVERNO 

OFFICIO DE 13 DE JUNHO DE 1906 

Manda elevar ato l!:(tlalar à lias praça> a etapa <los officíaes que servem 

om Matto Grosso. 

Ministerio dos Negocios da Marinha - 2a Secção -N. R72-
Rio tlfl .Jandro, 1:1 do junho do 1906. 

Sr. Delegado Fiscn.l do Thcsouro Federal em Cuyabá. - De 
ordem do Sr. Ministt·o, confirmo o te1egranuna n. 158 que 
nesta data é transmittido 11os seguintes termos : •Declaro-vos 
qun as etap1.S dos officia.e...: devem ser eleva la.e até igualar 
as das praça~. não excedendo, porém, de um terço da esta
belecida, art. 13, Regund~t parte». 

Sa,udc e frat()rnidade.- HoHrique Rodrigues Nobrega. 

A VISO DE 18 D~ .JUNHO DE 1906 

Declara que a g-ratilicaçiio inh•'rcntc ao commando de n~vio não e 
mais eot·r,'sponucnlc ;i patcnl c l"' o111cial c sim á classe •lo n~l'io, 

Ministerio dos Nel{ocios da Marinha - 2" Secção - :\f. RrJO -
Rio de Janeiro, 18 de junho <In !90ii. 

Sr. Chefe do Estado i\Ltior th Armada. - Em solução a 
vosso officio n. :;H, •le ;) de abril ultimo, tratando da re
cla.ma.•;ilo quo f:tz o capitiio de corveta Francisco de Bar
ros Rarrnto, commanrl:tnw do n::tvio-oscul:t Recife, r;obJ•e gra
tiftca~·ão de Cl)mmando, declaro-vos, par<~ os fins conveni
entes .e do conformidade .:om o parecer do Conselho Naval 
cmittido em co::1su1ta. n. rJ 104, de 5 do coiTente, quo em 
face da. lei n. 1173, de \J de janeiro proximo passado, a gr·a· 
tificação inlwrcnte ao comnmn<lo de navio não é mais corres· 
ponden&e á patente do ollicial, como o era. pela legislação 
anterior, mas sim a classe do navio e, por isso, o comman
dan~e do navio de 4•. classe, embora. accidentalmente l!apitão 
de carveta ou de fragata, ~ó percebe a. gra.tifl.cação ·de 120$000 
mensaes. 

Sa.udo e fr<tternidade.-Jn/io CMar de Noronha, 



MlNJ.S'l'ERIO DA MARINII A I~ 

AVISO DE 18 DE JUNHO DE l!J06 

Declara que ,; applicavcl aos ol\iciaes quo servem na~ oscolas tlc 
aprendizes marinheiros a vantagem llo at·t. (j(j da lei n. H73. 

Ministerio dos Negocios da Marinha- 2a Secção - N. H9:J -
Rio do Janeiro, 8 do junho de 1906. 

Sr. Chefe do Estado Mo.i<>r da Armada- Em solução a vosso 
officio n. 531, rle 2 de maio proximo pasf!ado. c apeando o do com
mandante da Escola de Aprendizes Marinheiros do Estado de Ser
gipe, em que um ofllcial consulta si a ração em generos de que 
trata o art; 19 da lei n. 1473 de D de janeiro do corrente anno, 
compete aos officiaes que sorvem nas escolas de aprendizes ma
rinheiros, declaro-vos, para os tlns convenientes, que apenas 
cabe a. esses officiaes a vantagem do art. 66 da. mesma. lei, de
clarado applicavel aos medicos e pharmacenticos do hospital de 
Marinha. por aviso n. 476 de 6 de abril ultimo, sendo 11ue a 
ração dia ria. em generos aos ofliciaos de terra só pôde ser conce
dida quando «em operações activas de guerra ou em occupaçii.o 
militar,._ 

8aude e fraternidade.- Julio Cesar de Nm·onhn. 

A VISO DE 22 rm JUNHO Dl~ 1\iOG 

Declara <inc os olliciaos tla flotilha do Alto Uru~uay não mais teom 
tliroito a vencimentos do pai' estrangeiro. 

Ministerio dos Negocias da Marinha- 2a Secção- N. 921-
Rio de Janeiro, 22 de junho de 1905. 

Sr. Chefe do Estado Maior da Armada.- gm solução n, vosso 
o filei o n. 203, de 20 de fevereiro do corrente anuo, ao qun.l vciu 
annexo o do commandante da llotilha do Alto Uruguay, fazendo 
diversas consultas sobre a execução da lei n. 1473 de 9 rle ,ja
neiro ultimo, declaro-vos, para os fins convenientes e de confor
midade com o parecer do Conselho Naval emittido em consulta 
n. 9698 de 12 de abril proximo passado, que os officiaes na flo
tilha do Alto Uruguay não mais toem, como antes da lei rle 
equiparação, vencimentos de paiz estran~eiro, estando resolvidas 
pelo decreto n. 5882 de 6 de fevereiro, tambem deste anno, 
as perguntas relativas li accumul:tção do cargos de commissario 
o designação <los chefes de incumbencia. 

Sa.ude e fraternidade. -Julio Uesar de Noronha, 



AVISO DE 13 DE, JULHO PS 1906 

O aprénrliz sem vencimentos rio Arsenal de Marinha tem diroilo a 
tratar-se no J-Io<pital. 

Ministerio dos Negocios da Marinha - 2" Secção- N. 1030 
-Rio de Janeiro, 13 de julho de 1906. 

Sr. ; Chefe do Esta<io Maior da Armada -Em resposta. ao 
vosso ~tlloio n. 734, de 3 do corrente, tratando do aprendiz sem 
venci1entos do Arsenal de Marinha desta Capital, Claudio 
Wand rley de Barrotl_ Lisbôa, cujo direito a tratamento no Hos
pital, _ nde baixou por ter-se fc·ridu em serviço, suggeriu duviclas 
ao Director desse Estal,elecimentu, declaro-vos, para os tlns 
convenientes e de accordo com as informações, 4ue o alludido 
menor ,tem direito a tratar-t>a no Hospital de Marinha, conforme 
dispõe o§ 4° do art. 133 do Rngulamento que baixou com o de
creto n:. 4644 de 5 de novembro do l!J02. 

Saude e fraternidade.- Julio Cesar de Noronha. 

A VISO DE 20 DE JULHO DE 1906 

Dêclara que a lei n. {173 de 9 de janeiro ultimo não alterou a.' ia· 
boli:J.!l 'lQ.O regulam os vencimentos dos empregados civis das ca
pitaqias, nem tão pouco as que tratam dos remadores. 

Ministerio dos Negocios da Marinha- 3• Secção- N. 671-
Rio de Janeiro, 20 de julho de l!JOG. 

Sr. Capitão do Porto do Estado de Pernambuco - Em so
lução ao vosso:omcio n. 25, de 3() da junho ultimo, om que con
sultaste~~, si em virtude de ter siuo essa Capitania elevada á 
categoria de J• classe, augmentaram os vencimenios dos em
pregados, _de sua Secretaria e remadores. declaro·Vos, para os 
devidos etreitos, que a .lei n. 1473 do 9 de janeiro do corrente 
anno, referindo-se, sómente, aos vencimentos dos officiaes do 
Exercito ~ da Armada, não alterou as tabellas que regulam os 
dos empregados civis das Capitanias, nem tão pouco as que 
tratam dós remadore!l. 

Saude ~ fraternidade.-Julio Cesar de Noronha. 



MINJ8'1'11Bl0 DA. ~A 15 

AVISO DE 26 DE JULHO DE 1906 

Declara que, em vista do decreto n. 6005 de 2 de maio ultimo, não 
ha mais raz;\o de ser cobrada a taxa de 20$, em 8eÜo da União, 
que ató então era de~ida pelas ca rtns de machinistas. 

Ministerio dos Negocios da Marinha- ga Secção - N. 684 -
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1906. 

Sr. Capitão do Porto do Estado do Paraná- Não estando 
em condições de ser assigoada., por ter sido o Jogar destinado á 
assigoa.tura do Ministro occupado pela do encarregado de deli
goncias, transmitto-vos a inclusa carta do machinlst 1 de 4a 
classe da marinha mercante Emilio José da Cruz, afim de que 
seja substituid<t por outra; e declaro-vos que, não havendo mais 
razão de ser cobrada, em vista do decreto n. 600fi, de 2 de maio 
ultimo, a taxa de 20$000, em sello da União. que até então ora 
devida pelas cartas de machinistas, devo ser restituída ao in· 
terossado a estampilha daquelle valor, que acompanhou a supra· 
citada carta que ora vos devolvo. 

Outrosim, .chamo a vossa attenção para o modo por que foi 
redigido o termo de exame referente ao alludido machinista, 
visto que em virtutle do disposto no citado decreto de 2 de maio, 
não está mais em vigor, nesta parte, o regulamento das capi· 
ta.nias, a cujo art. 432 se faz menção naq uelle termo. 

Saude e fraternidade.- Julio Cesar de Noroflha. 

A VISO DE 28 DE JULHO DE l90li 

Prohibe terminantemente o ingresso nas salas de trabalho da 
Secretaria de Estado. 

Ministerio dos Negoeios da Marinha - l .. Secção - N. 1035 -
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1906. 

Sr. Director Geral da Secretaria de Estado - Convindo 
guardar toda reserva sobre os papeis que dão origem ao expe
diente dest:t Secretaria de Estado de modo que não sejam conhe
cidas as infúrmaçõe8 e processos sinão pelos meios permittidos 
e legaes, recommendo-vos que prohibaes terminantemente o in
gress~ nas salas ~e trabalho da Secretal'ia a quaesquer pessoas 
que nao forem ah1 empregadas, excepto os Chefes das R'lpartições 
que para objecto de serviço deverão entender-se comvosco ou, 
na vossa ausencia, com o vosso substituto. 

Saude e fraternidade.- Julio Cesar de Noronha. 



16 ~ISÕES DO GOVERNO 

'AVISO DE 31 DE !JULHO DE 1906 

l)eclara que as matl'iculas 1lo todas as embarcações dol'elll S•H' rei las 

nas capitanias de sua navcgacão, parada, ou csLa-dia, indcpcu
<lentcmcntc <lo reg-istro, ~ d•J domicilio 'los r,'SPl'elivo> proprie· 
f a rio~. 

Ministerio dos Nt•gocío:-: dtt Marinha --- :1• Secção- N. 09-1 -
Rio deJaneiro, 31 dejullw tlJ ll!Oli. 

Sr. Capitão do Porto do Rio Grande do Sul- E'l1 soluçfio a 
vosso offlcio n. 29, do 13 do eorl'l\nte, declaro-vos, par·a. os de
vidps etreitos, que, de acccrdo com o art. 225 do Regulamento 
de ~O do fevereit·o de 19:11 e com o que está. comprehendido na 
2' Parte do aviso n. tl04, rlo :10 1le julho do mesmo anno, as ma
trículas do todas as em!Jarcaç·ões devem );er feitas nas Citpi
t.anias de sua. navegação, p;~rada. ou estadia, independentemente 
do registro, c, portanto, do domicilio dos respectivos proprie
tarios. 

Saude o fraternidade.-- Julio C11sar de No1·onh,t. 

AVbO m: ~ rm AGOSTO D~; l(lf!li 

J\s falla:~ t~utnuteltidas p ·lu.~ alnmnos tlas: J~ .. ~eulus Peollb.siuna(· . .:,. 

<JUanrlo no ~"""' de licl'llÇ'l de f'avor, conc~,Jida por auloridarlo 

competente devem S<'r consi,lcrada.; como justi·licadas. 

Ministerio dos Negocios da -\brinh& - 2a Secção- N. li ::2 -
Rio de Janeiro, 8 de agosto de HJOô. 

Sr. Chefe do r<;sta<lo ,',[aiut' da Armada- Em solução a 
vo!ISO offlcio n. 729. de 30 tlc junilu ultimo, ao qual veiu annex.o 
o db Dircctor da Escola d0 Tol'pedos consultv.nth como devo con
sid0rar as faltas commettid;1s pelos alumnos, quando no gozo 
de licenç[t do favor, se justificavois ou não, declaro-vos, para 
os fins convenientes, que aos :\illllJUOS que faltarem no gozo do 
licença do favor, concedi tia por autol'idado competente, a~ f<Lltas 
devem ,;o r consideradas como justificarias. 

Q:ua.nto ;i. segunda parte rio vosso citado officio, tratando do 
Regulamento de Torpedos, j<l publicado no Diario Official, de 17 
do maio do corrente anno, o em desaccordo corno que ftJi distri
buid.o em avulso, d<!claro-vos ~inda que o referido Regulament" 
foi reéditàdo no Diario Official de 2:J da.quelle mesmo mez, cor
reclo dos erros de impressão séndo. depoi '• publicado em a vulsó 
já. com as correcções feitas. 

S<\udo o J'I•aternidaúo.- Julio Cesa1· d·~ Noronlw. 



l\UNISTERW DA MARINHA 17 

A \"ISO DE 10 DE AGOSTO DE 1906 

Declara que os rcmar!orcs r! e Capitanias c guardas de policia do Ar
scn11 dorcm ser tratados no Hospital rle l\Iarinha solfrcndo des
conto '~m todo:> o,; vcneimcnto'i 

:\Iinisterio dos Negocias da Marinha-- 2' Secção- N. I 14.0-
Rio do Janeiro, lO de agosto de 1906. 

Sr. Contador da Marinha- Em solução a vosm oficio n. 608 
de 20 U.e julho ultimo, informando o de n. 534, de 10 do me~ mo 
mez, em que o Director do Hospital do Marinha consulta si os 
remadores da Capitania, aprendizes sem vencimentos e guarda
de policia do Arsenal, devem ser recebidos naquelle Estabeleci
mento ;t Yista do que dispõe o respectivo regulamento, declaro, 
vos, que, de acúrdo com que cmittistr.·; no supracitado officios 
os remadores das Capitanias o guardas do policia do Arsenal 
oevem ser tratados no Hospital, soífcendo desconto em todos 
ds venaimento~, era caso de desastre oacotTiuo em serviço, con
forme dispõe o§ 4° do art. 133 do Regulamento approvado pelo 
o. 16-H de 3 novembro do 1902. 

i'aude e fraternidada.- Julio Cesar de Xoronha. 

A VISO DE 18 DE AGOSTO DE 190G 

Manda torna1· cxtcmivas aos patr•->cs-murc' as tabe1Ja.1 r.datiras ris 
dapas. ~-rat inc~ç,-;-,s de posto. <I • !'uncçã > 0 <lin•la r!o custo '!'te ·n 

acll:un annexas á L~i n. 117:1 f' det·lara 1ptr o ~ollo tl').-; nH~smos 
patrüo.,-Inor.~s continúa a s"r o •narc~•·lo no ,(,•aoto n. :33-í'l ti, :; 
de dezembro de 1900. 
Minf!ltedo dGs Negocias da Marinha- 2' Secção - N. I I 87-

Rio de Janeiro, 18 de agosto de l9DG. 

Sr. Chefe do Estado Maior da Armada- Em sclução a vo~so 
offlcio n. 85 de i) de fevereiro ultimo, quo acompanhou o reque
rimento em que o rapitão-tenente patráo-m•íe Antonio de Oli
Yeira. pediu sejam extensivas ao Corpo (te Pati·ões Móres a 
tabellas de equiparação de vencimentos que acompanhat·am a 
Lei n. 147:-l de \1 de j11neiro do corrente anno, declaro-vos, para 
os devidos effeitos, do accordo com o parecer do Conselho Naval 
emittido em consulta n. 9ô31 de 20 de março passado, qno as 
r,abellas relativas a etapas, gratificação de posto, gratificação de 
funcção e a.ajuda de custo, annexos á referida Lei, devem ser 
applicadas aos patrões·móres, como equiparados que são, quanto 
a Yantagens aos commissarios da Armada o que, omquanto não 
for ampliada a Lei n. 695 do 3 do outubro do J9i), o soldo 
daquclles patrõcs-mMes continuar;\ a ser o fixado no decreto 
n. :184:3 tio 5 de dezembro do referido anno. 

Sawle e fraternidade.- JH:i1 Cesar de So;·onh''• 

:'<Iarinhn-Decisõ~s de H.WG. 



18 DECISÜES DO GOYEfi;';O 

CIRCULAR DE 14 DE AGOSTO DE 1906 

Declara ,1ue a- carta' <lc machin.slas <levem pagar o; omulumcntos 
<stabdecidos no H•'- uL1111• nl • •h S !lo. isto;., t!epoL< <lr· a~>is·nadas 
as cartas pe\o Capit:•o <lo Port1 c p··lo Ministro : o],,erYando as 
di,-pos;çõcs <lo n. %<lí, de .laneir .. de 1\JOO, e bem assim rc>gulando 
o modo de registro d' s carl<H nas cap:tanias" como <h•vcm S<·r re
mclti·las á Secretaria U<' EsL,.l-:1 p'ra as-ig:natnra tio :llinistro. 

Mi~isterio dos :'\egocios da :llarinha- 3• Secção - N. i25 -
Rio J.é .Janeit·o, 14 de agosto ele 1\1)6. 

Sr. Capitão do porto do E~t:ulo ... - Tt.nuo sido levantadas 
varias duvidas por diversa.; Capitanias sobre a execuçã.o do 
decreto n. 6005, de 2 de maio •lo cot'r<Jnte anno, declaro-vos, 
para os fins conveniontes: 

a) que o alludido decreto, tendo revogado as disposições do 
regulamento das Capitanhs referentes aos exame,;; e carta~ de 
m ~t.:hinistas e mandadc~ oh,ervar a mse respeito o Hegubmcuto 
d<t Escola X aval, n.'io deve mais ser cobra.rht a t.axa dr• :2 '$. em 
e>t:•mpilh,t, ~\ quo estavam ~lljlJlt!l.s as mesmas cartas; 

b) que, pelo mesmo m Jth· •, ta•· R cart,ts só devem JHgar agora 
os emolumentos estabeleci.!us pelt) Regulamento :!o Sellu p:1ra 
os títulos de profis~ão (Tabclta B, §8°, n. 7); 

c) que esse pagamento deve realizar·se depois de assignadas 
as ca1·ta.s pelo capitão tlo porto o pelo Ministro; observando-se 
o disposto nos arts. 31 a :u 1io citado regulamento (decreto 
n. 35G4, de 22 de janei.ro do 100 1); 

d) que, logo da pois desse p:~.gümcnto, devem as cartas ser re
gistradas, D<\S capitanias. em livro;;; proprios, nos quaes será 
mencionada a data do alludiuo pagamento ; bnçando os secre
tal'ios, no vorso das c1.rtas, a pagina do livro c a data em que 
tiverem feito o registro; 

e) que sem o registeo e o lançamento a que se refere a lettra 
a nenhuma caeta poderá produzie effeito ; 

f) quo as cartas eemettidas á esta Secretaria de Estado para 
assignatura do )Jinistro devem trazer em branco o logar reser
vado no cabeçalho para a inscripção do seu nome ; pois tal in
scrioçã.o tem de ser feita na Secretaria de Estado ; 

g) e, finalmente, que as estampilhas no valor de 25~. a que se 
refere o art. 52 do Regulamento da Escola Naval, ·devem ser 
collocada.s no fecho das portarias que concedem os exames e in
utilizadad pelos Capitães de Portos. 

Saude c !'mternidade.- Julio Cesm· de Noronha. 



MINISTERYO DA MARINHA 1!) 

A VISO DE 21 OE SETE\fBRO DE 1906 

Manda anncxar ás escolas de aprendizes marinheiros as Estações 
meteorologicss que so achavam ligatlas ás capitanias dos portos 

1\linisterio do~ Negooios da Marinha - 3a secção - N. 885-
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1900. 

Sr. Chefe da Repartição da Cc~.rta Marítima- Tendo resol
vido, de accôrdo com o que propuzeste.3 nJ otficiu n. 481, de 16 
de junho ultimo, mandar annexar ás es~olas de aprendizes mari
nheiros as estações meteorologicas existentes nos Estados e que 
se achavam liga.élas à.~ capitanias dos portos, declaro· vos que as 
despezas que porventura tenham de ser feitas com a transfe
rencia das respectivas installações devem correr por conta da 
duota de 45:000$,consignada na verba 16 do orçamento em vigor, 
para o desenvolvimento do serviço a cargo da Secção de Meteo
rologia. 

Saude e fraternidade. - Julio Cesar de Noronha. 

AVISO DE 25 DE SETEMBRO DE 1906 

Declara que o Chefe do Estado Maior não pôde continuar a recehPr 
quantitativo para alugcwl de casa. 

Ministerio dos Negocios da Ma!'inha - 2& Secção- N. 370 -
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1906. 

Sr. Chefe do Estado Maior da Armada-Em solução ao vosso 
otficio n. 376, de 5 de abril ultimo, consultando se deveis ou não 
continuar a receber quantitativo para aluguel de casa., con
forme e:~tabelcce o art. 43 tlo regulam()nto de3so Quartel GtJ
neral, declaro vos, para os fins convenientes, que e.:r:-vi do dis
posto no art. 81 da lei n. 1473, de IJ de janeiro do corrente anno, 
não póde o Chefe do Est:~.do Maior da. Armada continuar a. per
ceber tal quantitativo. 

Sa.ude e fraternidade. - Julio Cesar de Noronha. 



20 m:CISÕES DO GOVERNO 

AVISO DE 28 DE SETEMBRO DE 1006 

Declara que não pude s ·r ef'labelcci<ln a taifa no Hospital do 1\Iarinh:\ 

Ministerio dos Negocios da. Marinha - 2a Secção- N. I3:m
Rio de .Janeiro, 28 ue setembro do l!JOG. 

Sr. Chefe do Estado i\Iaior d~t Armada- Em solução ao vosso 
officio n. 453, de 29 de abril ultimo, ao qual veio annexo o do 
Direetor do, Hospital do ·Marinha ~edindo a crea<;<'i.o da taifa para 
o estabelooimento sob sua direcçao, dec\aro-vos, para os fins 
convenientes, e de accordo com parecer do Conselho Na.va.l, 
emütido em consultílo n. gr;r)i, de ll de maio do corrente a.nno, 
que não est<tndo approvado pelo Congre~so Nacional o regula
mento anne-xo ao decreto n .. JG.!l, de 5 de novembro de l!.l02, 
na. p~rte reforonto a augmonto de despeza, como dispõe o mesmo 
decreto, não pódo tor execução a. disposição transitaria. do 
art. 1-10 daquelle regulamento que por isso não póde ser Cl.tten
dido o pedido do rofel'ido direct >r pa.I'Cl. ser estabelecida a taifa 
no Hospital. Os medicos c pharmaceuticos do Corpo do Saude da 
Armada., empregados ou servindo naquelle estabelecimento toem 
direito, nos dias em quo alti permn.necerem em serviÇ'o; ao abono 
do uma. ração do paiol, pa:;:a suél. alimentação, "' qual será pre. 
pamda e servida pelo pessoal que preparar e servil• os ranchos 
pitra Cl.S praças em tratamento, ou p:•ra os empregados que nclle 
estiverem Ser\' indo, senrlo o municiamento dessa ração feito pela 
mesma fórma d'08 demais sorventuarios que vencem a.lli ração. 

Sa.p.de.e fraternidade. - Julio Cesa1· de Noronha. 

AVISO DE 8 DE OUTUBRO DE 1906 

i\lan•la elevo r a el "P" <los oniciacs quo sorvem no Amazon::H ~te: 

i~n::ll~r ns tlas prnças 

::O.linisterio dos Negocias da .Jiarinlla- 2" Secçio- N. 114'3-
Rio .de Janiiro. 8 do outubro de 1906. 

Sr', Delegado Fiscal do Thesouro Federal no Estado no Ama
zonas.- Declaro-vos, para os fins convenientes, que as etapas 
dos omciaes quo servem nesse Estado devem :;er elevadas atc
igualar ás das praças a contar de !.l do janeiro ultimo, não ex
cedendo, porém, de um terço da estabelecida no art. 13, ~2· parte, 
da lei n. 1473 de n daquelle tnllz. 

Saude o fraternidade.- ltllio Ces(fr ele Noronha 
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AVISO DE 8 DE OUTUBRO Dl•: l\J06 

Declaro que J; praças asyla<las, liccnciüdas ,, out t•as em idonticas 
eondiçi)cs lccm direito a lralat·-sc no hospital <lo :\Im·inha e que os 
~entendado< cxclnidos do sor,·i~o dc,·cm set• rccf>lhidos em caso ole 
<locnça, ú cnfc•rmaria do proprio csta!Jolceimcnlo penitcnciario, si 
:touver, ou a cnf,nmoria dos pr(·SO'< <lo hosl'itnl. 

l\linisterio dos Negocies da Marinha- 2' S )Cção- N. 1·15()·
Rio de .Janeiro, 8 de outubro de l90G. 

Sr. Contador da Marinha -Do a.ccordo com o que informastes 
no officio n. 731, de 15 do mez passado, declaro-vos, para os fins 
convenientes, que as praças asyladas licenciadas e outras em 
identicas condições, teem direito a ser tratadas no Hospital de 
.Marinha, na forma do art. 13~. § 3° do regulamento annexo ao 
decreto n. 4644 d.e 5 de novembro de 1902. 

Quanto aos sentenciados excluídos do serviço, si bem que não 
tenham vencimentos que indemnizem as despeza.s de tratamento, 
devem, em caso de doenç1, ser recolhidos á enfermaria. do proprio 
estabelecimento penitenciaria, si lwuver, ou á enfermaria dos 
pre~os daquello hospital. 

Saude e fraternidade.- Julio Cesm· de Noronha. 

AVISO DE 17 DE OUTUBRO DE 1906 

D<'clnra quars os nomes que dcYcm ser dados oos trrs cour~çndo< em 
construe~ão na Europa. 

Ministerio dos Negocios da ?-Iarinha- 2" Secção- N. l4\l3 B 
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 190G. 

Sr. Chefe do Estado Maior da Armada- Declaro-vos, para os 
devidos elfeitos, que os encouraçados em construcção na Eurow, 
devem se denominar, o primeiro Rio de Janeiro, o seAurido 
S. Paulo e o terceiro Minas Geraes. 

Saude e fraternidade.-Julio Cesar de Noronha. 
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A VISO DE 24 D:~ OUTUBRO DI<~ 1906 

Decl;~ra qur, cmr{uauto niío ''o r decretado o pavilhfto do Vice-Prcsi
dl'ntc da Republica, dcv.• ser içada a hnndeiru nucional, á prôa, 
no cscaler " lop<' do lll~~tro ::raJllic d•) 11::Yio em <JUC se uchar a 

mesma antorida<le. 

Ministerio dos l'íegocios da Marinha - 2a Secção - N. 11::42-
Rio de .Taneil·o 24 de outubro de 1906. 

Sr. Chefe do Estado Maior da .\rma.da- Em solucção ao vosso 
officio n. 518, de 8 de maio ultimo, cons'llltnndo qual o distinc
tivo que devo ser içado a borrlo do navio em que se achar o 
Vice-Presidente da Republica, declaro-vos, para os fins conve
nientes e de conformidade com o rarecordo Conselho Naval emit
tido em consulta n. 9i 17 de 30 de junho passado, que em quanto 
nií.o for decretado qual o pavilhão do Vice- Presidente da Repu· 
biica, deve ser içada a bandeira nacional, á prôa, no escalar e no 
tope do mastro grande do navio em que se achar essa autoridade. 

Saudo e fraternidade Julio Cem i' de Noro11fla. 

AVISO DE 30 DE OUTUBHO DE l!JOLi 

O Cousultor do Conselho Naval pú<le inspccci•mar os l'Orpo' c esta
belecimentos da Marinha S<'IH <li>lincção alguu'a ou cxcepção 
acerca da Úierarchia dos ch,.:es dos ditos estabelecimentos. 

Ministerio dos Negocios da l\Iarinha- ?~Secção- N. !57N
Rio de Janeiro, 30 do outubro de !906. 

Sr. Chefe do Estado l\Iaior da Armada - Em resposta a 
vosso offlcio n. II74, uc 11 do corrente, communicando que, 
por telegramma, o capitão de mar e guerm Silvino José de 
Carvalho Rocha, participa não poder subordinar os actos de 
seu commando á inspocção de offlcial de igual patente Emílio de 
Miranda Ferreira Campello, nomeado para inspeccionar os es
tabelecimentos e demais ctependencias da Marinha no norte da 
Republica, por ser mais antigo, declaro-vos, para os devidos fins, 
que não procede a <lu vida levantada pelo primeiro dos l'efe
ridos offlciaes, porque o capitão de mar e guerra Campello foi 
nomeado para a mesma commissão no caracter de membro do 
Conselho Naval, e pelo art. 16 do regulamento annexo ao do
ereto n. 32!Ji, de -Z·t do maio de 189tl, compete aos consultores 
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etreotivos daquelle conselho inspeccionar os corpos e estabele
cimentos sem distincção alguma. ou excepção acerca da hie
rarcbia do chefe dos ditos estabelecimentos. 

Saude e fra.ternUa.de.- Julio Cesar de Nor:n ~a. 

A Vl~O DE 9 DE NOVEMBRO DE 1906 

1\Ianda oxccnt tr no Arsenal ,J,• :llarinlJa o ntonumcnto tlestin3do a 
pet•pduar n mcmo:·ia dos o'lic·a •s r: praça' qnc p~·r•ceram na ~a
tastt·ophc ,\.) « Aquidaban »em .Jacuacan~a. 

Minbterio dos Negocias da )lnrinha- ::J• Secção -N. !Oi6-
Rio de Jandro, 9 de novembro de l~"JG. 

Sr .. \!mirante Inspector do At>õennl dl' )!arinlia do Rio do 
Janeiro.- Fieacs autorisauo a mandar executar pelas ollicinas 
desse est<.tbekcimento o monumento constante t.lo iocluS•J pro
jacto, organisado pela Directori:t de Obras H~·Jraulicas e desti
nado a perpetuar a memuria dos olTiciaes e praça~ que pere
ceram victirnas do dever, n~t catastrophe do encouraçado 
« Aquidaban, » occorrida n·\ ouseada do .Ta.c~acanga. 

Saude e fraternidade-Julio Cesar de .Yoronlta. 

AVISO DE 9 DE NOVE1-IBRO lJE 1003 

Man la in~crir nos contractos a cekhrar. rl'ora em diant·', para fo
guistas, a c!nusul:t de só perce:>crc·n 'f 3 •la g-1'at' tic~.<:iio rplaudo.do

entes no Hospital, licencia lo', prP·OS pa•·a seut ·ne'ar ou em vi;>gem 

de r;•grcs~o em paquetes. 

Ministm·io doJ Nego3i.J> da )!arln!la- "2' Scc~:í)- \f, 1167 -
Rio de Janeiro, 9 de novembro ele l'ICLG, 

Sr. Chefe do Estado Maior da A1 mada - Em suluç:-lO a vosso 
officio n. 62, ele 18 de janeiro elo anno proximo findo, transmit
tindo a consulta. feita pelo commissario João Baptista B:tllariny 
sobre o abono de vencimentos ao~ fvguistas contractados que re
gress:un em na,·ios do CJmmercio, pot· doentes; declaro-vos, 
para os elevillo3 fins c do conf<Jrmidade com o pl.recer do Con
selho Navn.l emittido em consult:t n. U56\J de l4 de novombro do 
mesmo anno, quo nos contractos a cclebmr, d'ora em din.nte, de-
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vais mandar inset•ir a clausula. de só perceberem os mesmos 
2: 3 da. gratificação quando doentes no Hospital, licenciados, presos 
para S(lntenciar ou em vilgem ue regresso em paquetes, não es
t'lndo, p:m~m. obrigados a ropôr o;; que até aqui houverem rece
bHo embora indevidamente, toda ou parte daquolla gratificaf,'ãO 

s~.U I e e ft•atC~rnidarle- .lllii'l Ce.-:m· de Nol'Oiil;n.. 

A VI.-iO DE 9 DE ~OVE\IBJW DE I J06 

All::rmPnta o~· or.lenados do P'S'ü.tl da Praticage-m do Estarlo da Pa
J';lh~·ha 

:\Iiniitcl'io dos :'\egocios d t- :\l<trinln- :;• Secç-ã0 -~. 1078-
Hio de Janeiro, 9 do nov€ml>t'O de 1\JIIG. 

Sr. IJirector da Praticagem tio Estado da Paraltyba.- De 
accordo com o parecer do Conselho Naval emittirlo em consulta 
n. p;,gg de 6 de fevereiro ultimo, resolvi approvar a proposta 
que fizcstes no sentido de se Plevarem os ordenados do pessoal 
dessa a•sociação, finn.lo-o.;;, d'ora em diante, nas seguintes im· 
portancias: 

I Pratico :\!ót• 
I Ajudante . 
ü Praticas a . 
2 Praticantes a , 
1 Patrão. . ·• 
4 Remarlores a . 
1 Atalaiador. 

I (.rl$000 
85~/li)l) 

75,.;000 
50$000 
45~000 
35$00/1 
40$0(10 

O quo vos ;declaro para os dwd·los e.ffeitos. 
Sande e fl'aternida(le- ];tlio Ct:?ro· de }io1·onh'1. 

A VISO D ·; 9 DE ~OYE'IIBIW DE WOG 

Declara <]Uc as csc~Ynçõcs r m communicação com os rios por meio 
rle canaletes, para repre>a de peixes, estão nos casos do curracs 
ou cercadas prohibidos e manrln•los demo! ir pulo doere to ,] · 8 ,],• 
abril dA 1903. 

Ministerio dos Negocias tia ~Iarinha- 3a Secção - N. 1087-
Rio de Janeiro, 9 Jc novembro de 1906. 

81·. Capitão do Porto do E$tario da ParahYba- De accordo 
com o parecer do Conselho Nav<\1 emittido ein consulta n. 95il 
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de 14 de novembro do anno pass:~.do e em solução ao vosso 
omcio n. 168 do 29 de setembro do mesmo anno, declaro-vos, 
para os devidos offeitos : 

I. • Que nenhuma obra ou construcção póle ser levantada em 
terreno de marinha, sob a jurisdicção o domínio da. União, sem 
prévia audiencia dos Capitães de Portos; 

2. • Que as construcções a que vos referistes no supradito 
otllcio (excavação em communícação com o rio por meio de ca
na.letes para represa de peixes), por serem nocivas ao dose a· 
volvimento de nossa riqueza ictbyologica e prejudiciaes ao3 
verdadeiros pescadores, estão no caso das cercadas ou curraes 
de peixe, prohibidos e mandados d.Pmolir p~lo decreto n. 4Rl7 
de 8 de abril de 19J3. 

Sa,uJe o fraternidade.- J1!Zio CesJl' de Noronh(/,. 

A VISO DE lO D8 ?\OVE\IB!W DE I !JO:) 

)Ian•ia pagar por cont:J. dos co ·rll'l •I' moatqüo .!os op H'arios elo ar· 
senal de marinha desta ca~)it:tl a cbspeza proY,'niente da tomada 
<le contas do Paga•Jor da )brinha r,,:crcntc ao mesmo montepio. 

Ministerio dos Negocios da Ma.rinb:J.-· Ia Se~çã·J- N. Iri72-
Rio de Janeiro, lO do novembro de U:lOG. 

Sr. Contador da Marinha- Em solução ao vosso offlicio n. 493-
de 15 de junho ultimo, em que consultastes si a despeza prove, 
niente da tomada de contas do Paga.Llor da, Marinha referente ao 
:Montepio dos Operarios do Arsena,l de Marinha. desta Capital, 
deve correr pela verba destinada á tomada do contas dos res
ponsaveis deste Ministerio ou pelo cofre do montepio, declaro
vos, para os llevidos effeitos c do accordo com o parecer do Co11r 
solho Naval emittido em consulta n. ü. 713 de 26 do supracitado 
mez, que a referida despeza deverá correr por conta do cofre do 
mencionado montepio; ma1•cando a respectiva junta directora o 
QHantmn a abonar-se aos encarregados desse serviço. 

Sa.ude e fraternidade.- Jglio Cesm· de Noronh<:~. 
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AVISO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1906 

Eslabolcc~ as taxas que a Repartição da Carta Maritima deve cobrar 
pelo ser~ iço de regular c compensar agulhas dos navios mercantes. 

l\finisterio dos Ncgocios da Marinha - 3a Secção - N. 1100 -
Rio rlo Janeiro, l~ de novembt•o de 1901i. 

Sr. Chefe da Repartição da Carta Marítima- Em solu~ão 
ao vosso oHicio n. 747, de 4 de outubro ultimo, declaro-vos, 
para os devidos etfeitos, que, pelo serviço de regulamentos e com
pensação das agulhas dos vapores Goya:. e Sergipe, já realisado 
pela Secção de Meteorologi<l, nenhum pagamento deve serre
clamado da Em preza Lloyd Brazileiro. 

Em casos futuros, porém., pelo serviço de regular e com
pem~ar uma agulha cobrar-se-á 120$ para qualquer nwio mer
cante e, por agulha que exceder á do padrão mais 40:-::; (leYendo 
os interessados entender-se directamente com essa repartiçlío, 
que os attenderá, depois t[e llaYerem provado, mediante recibo 
da Pagadoria da Marinha, que satisfizeram o pagamento da 
quantiu correspondente ao trabalho a realisar-se. I\ esse sentido 
convem que façaes á Empre~a •lo Lloycl Brasileiro a necessaria 
communicação. 

Saude e frabrnidade.- .f,,Tio C"esm· rle .Voron 7w. 

A VISO DE 13 DE NOVE\IBRO DE Hl013 

Fixa os Vo'ncimentos que deYcm pc!'rcl•er os suh-commi-sarios da Ar
mada r1uanuo em disponibilirlarlo ou atldidos ao Qual' I o l-General e 
í'111 viagem de ida e vo~ta om comnJi,são. 

l\linisterio dos Negocios da Marinha- I• Secção- :\'. 16D8-
Hio de Janeiro, 1~ de novembro de 1906. 

Sr. Contador da Marinha- Conformando-me com o parecer 
do Conselho Naval emittido em consulta n. !)570, de 10 de no
vembro do anno passado, declaro-vos para os devidos elfeitos e 
em solução á consulta que me fizestes em officio n. 284, 2• Secção, 
de 3 de outubro do mesmo anno: 

J ", que a simile do que está determinado em relação aos offi
ciaes inferiores da Armada, os suh-commissarios, collocados na 
!ituação de disponibilidade ou de addidos ao Quartel-General, 
por falta. de commissão, devem perceber, além do soldo fixo de 
60$, mais a quantia de 30$ correspondente á terça parte da gra
tifl.caçã'l total de 90$000 ; 

2°, que, quando em viagem de ida e volh em commissão os 
sub-commissarios, além do ~o! do, pr>rceberão mais a quantia de 
54$ correspon•lente á gratificação de DOS com abatimento 
de 40°/o• 

Saude e fraternidade.- Julio Cescn· de Noronha, 
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AVlSO DE 13 DE NOVEMBRO DE lD06 

Nega a um in'.orior o abono de soldo <I•Jbra<lo marcado no art. 7° do 
Regulamento annexo ao decreto n. G73, <I c 21 de agosto de1890, de

vendo o mesmo perceber o marcacln na lei n. 217, ele 15 de dezembro 
ele 1894. 

Minis te rio dos Negocias da Marinha - 1" Secção - N. 1722 -
Rio de .Taneiro, 13 de novembro de I D06. 

Sr. Contador da Marinha - Com rcfel'encia a.o vos:lo otncio 
n. 234 - ~· Secção - de 25 de agosto do a.nno pa.~sado, docla
ro-vo.s, para os devidos effeitos, que resolvi indeferir o reque
rimento do I o sargento do Corpo de Marinheiros Nacionaes Ru
ftno Manoel da Conceição, pedindo pagamento de soldo dobrado 
a que se julga com direito desde 12 de maio de l9JI, no. fórma 
do art. 7. 0 , do Regulamento annexo ao decreto n.6i3 de 21 de 
agosto de 1890, devendo, portanto, ser-lhe abonados, d'ora em 
diante, os vencimentos marcados em lei, isto é, soldo de accordo 
com a lei n .. 247, de 15 de tlezembro de Hl!l4 o a gratificação do 
tempo aca ba• lo. 

As quantias que o referido inferior tom recebiuo a maior, por 
estar percebendo o soldo do engajado e gratil1cação de bom 
comportamento, variaveis segundo as promoções posteriores á 
sua concessão, não deverão ser indemnizados á Fazenda Na
cional. 

Saude e fraternidade.- .T1!lio Cesu1· r/,· Soro;du,, 

AVISO DE 14 DE NOVEMBRO DE !\lO i 

Interpreta o art. 44 úo Capitulo fi. o da lei n. !413 ele () tlu januiro 
de f!lOn, rulati,~anlcnlt! a cunsigtwçiic.-.; 

Ministerio dos ~e~ocios da Marinha- 2" Secção -N. 1710-
Rio de .Janeiro, 14 ae novembro de 1906. 

Sr. Chefe do Estauo Maiot• da Armaua -Tenho presente 0 
v~ss? officio n. 841, de_27 de julha ultimo, com o qnal trans
mltti~tes a consulta felta pelo Capitão-Tenente Tycho Brahe de 
ArauJo ~ac~ado sobre o art. 4!, uo capitulo 6° da lei n. 1473 
de 9 de JO.Ueiro deste anuo. 

Conformando-me com o parecer do Conselho Naval emittido 
em consulta n. 9731 de 16 de agosto do mesmo anuo resolvi 
qM: ' 

l. o A consignaçã~ do_ soldo e gratificação de posto só compre
bonde a somma l1qmda desses Yencimentos, descontada a 
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quota plra imposto, montepio o divida. ao Estado. Tendo, 
porém, a consignação instituid:l por aquelle official abrangido o 
computo bruto ou total, deve ser respeitada D.té sua solução ou 
até a in novação do accordo com a parte ; 

·?.o ~onhuma consignação pódrJ attingir a!; etapas, embora. o 
official não perceln gt"<üíflcação drJ pJsr.·J, salvo autorização es
pecial desta Se·~rctaria. de Est:t<lo; 

::J,o O official que houver compromettido o soldo e a gratifi
cação não pôde consignar para a fnmilia oom prcfercncia aos 
contractus j;i. effectuados, podendo, entretanto, consignar as 
etapas si houver !).utorizaçiio desta Secretaria de Estallo. 

Saude e trat~rnida.de.- hlio Cesm· de Noronha. 

A Y!SO llE 14 DE ~OVE\IBRO J!lfll) 

Dc,.]ara 'luen:·•o ~;·n•io ,Lt compet"Hcia '''' Po.ler Execu•h·,, 11!3> 

~irn do .lu~lic 01'ij1. drcrct1r a nulli~1a·IC" drt.:: L '(In tl<"''~ d(•-:: E-s

ta•lo~" >Ollo< :llnnicipio~, •ICVt' ~·I' pl.·itr;H!a p•·l0-: ;L[;•J', 0 -:?<!o-:. p '· 

rant•· ".luiz S···cional •I·• Estatlu da llahi:•. a annnlla·;ft.J do orça
tn(·nlu Binni~·iJ':d da Yilb d1~ ~~ Franci."co. 1L1J13rl(l re 1 -í'l'«'Jlt·~ av....; 

;mpn~t41S" qtt··.inl!:."t'llll ·neiJU~t:tur·iona{'s. 

Ministerio <los Negdcios da Ma.rinha.-3.a Secç:io- ~. I tV -
Rio de Janeiro, l-í de novembro de I9:ol~. 

Sr. Capitão do Porto uo Estado da Bahia- ~ão scn,lo da com
pctoncia do Poier Executivo, ma~ sim do Judiciario, decretar 
a nullidai.le das leis ou acto.; dos Estados c seus ~hnicipios, que 
estejam em antagonismo com a Constituiç-ão Federal, e isto 
mesmC\ mediante pro,·ocncãq das partes iGtevessarlas: decla
ro-vo>, para os fins convenientes, que os signatarios do inclum 
requerimento devem pleitear perante o .Juiz 3cccior.al t.!e,tc E•
tado annullação do orçamento municipal da Villa de S. Fran
cisco, na parte referente aos impostos que ,julgam inconstitu
{lionaes. 

Saude e fca.ternidaie - Julio Cesm• de No1·onha. 
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A VISO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1906 

Declara que o rebocador Amcafú só poclo ser cmpros·ado no serviço 
uo rchoqttcs de navios a Yola quan•lo hotwer falta de recursos par
ticularo~. e ostalwlecc a~ condi~·iPs de olu~ttol do memlO rebo
cador. 

Mini~terio dos Negocio5 da Marinha- 3' Secção- N. 1 1:!5-
Rio de .Janeiro, 14 de novembro de 1906, 

Sr. Capit:'io do Porto do Estado de Sergipe- Em solução ao 
vosso o file i o n. 14 de 20 de agosto ultimo c de accordo com as 
conclusõc,; do Conselho Naval exal'adas na consulta n. 975-l de 
1 de outubro proximo passado, declaro-vos, para. os devidos 
effeitos, que o rebocador Arocajú n[o :r;ólle ser empregado no re
boque das embarcações a vel:J. que tenlnm de entrar ou sahir 
desse porto, si não quando houver falta de recursos particulares. 

Neste caso podereis ceder o mesmo rebJcador observando-se 
por analogia, quanto á cobrança do aluguel, o disposto no § 3.• 
art. 359 do l"egulamento de 20 de fevereiro do l\JO!. 

As importancias desse mouo arrecad;ulas deverão ser reco
lhidas á Delegacia Fiscal do Thesouro Federal como ren<la da 
Cnião, sendo pagas á Pratic:.tgem pelos interessados, as taxas 
que forem devidas. 

Em caso algum, porém, scr<t feito o aluguel sem que os res
ponsavei~ pela embarcação ~L rebocar se eompromcttam a in
demuisar qun.1quer damno cansado ao rebocador. ainda mesmo 
por motivo de força maior. 

Saude e featernidade.-Juliu Cesa1· rln No1·onh,t. 

AVISO DE 14 DE NOYEMBRO DE !C06 

Nega aos ollicia:'S inferiorl's o uso do dol!llan !Jr,mco, ua estação cal
mosa c o de tlanclla azul, no in•:cru". quando haixarcn~ á terra 
em pass ·io 

Ministerio dos Negocias da Marinha-- 2a Secção- N. 1714-
Rio de Janeiro, 14 de novembro de !90S, 

Sr. Chefe do Estado Maior da Armada- Em resposta ao vosso 
officio n. 7 4i, de 16 de junho do anno passado, declaro-vos 
para os fins convenientes, que, conformando-mo com o parece; 
do Conselho Naval emittido em consulta n. 04DG de 1 de julho 
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do mesmo anno. resolvl ~n~eferir o requerimento em que o es
crevent~ de P classe An~onio Luiz Paes Ba.rreto pedia quo fosso 
permittido aos officiaes: inferiores o uso do dolman branco ua. es
tação calmosa. e de ilanella azul no inverno, quando baixassem 
á terra a passeio. 

Saude e fraternidade.- Julio Cesro· de Norunhn. 

A VISO DE 14 DE NOVE\lBRO DE UJ06 

.\ nmputa~~·o <I' •\ois <I Jllos •la mão dir,,ita não impo-;s l•ilita •1 · ail
::..:·ari:lt' o.-. IHf·ios 1\C' sul)<:--lenela 

!11 i mster i o llo3 N <lg 1ci•}~ da MMin h a - 2• Secção - N. 1713 -
Rio do Janeirv, lJ do novembt·o do 1906. 

St'. Chefe do E~tarlo Maior da Arma.da-Em solução ao vosso 
oficio n. Q3g, de 29 •l::l novembro do anno findo, tratando da in· 
clusão no A~yio de Inva.li·los d<~ Patria do fJguista de 3• classe, 
extr<unmerario, .lu;.~ dos Santo3 l<'ilho. invalidado em acto de 
s~r\"içJ a bot·.L du cruz:vlor-torpedeiro 1'y;o~bira, declaro-vos, 
para os devidos effeitus, que a amputação dB dois <ledos da mão 
dir-.>ita não impossiuilitl\ o foguista em questão de angariar 
meio; de suhsistencia . 
.S~wle e fl';\ternhlade.-Julic~ Ces~r r}c Noronha. 

\VISO DE LI DE ~OVE~IBRO DE 1'J06 

O o.li··ia! •ln .\r.11a•la nomc•a lo ~'Ja<lju·;aul' d·) cn.~ino no C·Jlle"i'' :'IH 
1 ~! ·tr nCu.1 d•"· ~~ :-;cr tr~ub ·t·ritl) p.1l'a o t{Ua1lt'q P\.tra~)rdinario 

\linisterio dos Negocios da. :\larinha. - 2a Secção - N. 1727 -
Rio !lo .Janeiro, 11 de novembro de 1906. 

Sr. Chefe do Esta.tlo :'lbior da A1•maia- Em resposta ao vosso 
o !li cio n. 1151, de 8 do1 outubro pruximo passa'lo, em que con
<mlta~tes si o ca.pitão·teoente F,-.mcisco Vleiea. Paim Pamplona., 
pot• ter sido nomea.tlo coarljuvante do ensino no Collegio Militae 
devia ser· excluilo do quadro elfectivo dos offlciaes combatentes, 
declaro-vos. para os fins convenientes, de a.ccordo com o pa
recer do Conselho Nava.l omittido em consulta n. !1703 de 3 do 
conento mez que, não sendo vita.licio o cargo de coadjuvante 
de ensino thevrico do Collegio Militar exercido por aq uelle 
o!llcial. não deve elle ser transferido para. o quadro extraordi
na.rio creado pelo dccretJ n. 930 A do 18 de julho de ltl92. 

faud!J e ft•at ·rnLlacle. -Julio Cesa1· de Noronha. 
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A.VI$0 DE 14 DE NOVEMBRO DE 1906 

l\landa abmar ao cncarr~gad0 do presídio da Ilha das Cobras a gra
tificação con'i~rn:t la no or<;a•110nt.o p.lt'a o; com mandante' da 

c~mpanhia. 

Ministerio tlus Nt>gocios da. l\la.rinha.- 2& Secção - N. 1740 -
Rio de Janeiro, 14 de novembro elo 1005. 

Sr. Chef<.J do Estado ~Iaior da. Armad:t·-Em solução a vosso 
otlicio n. Hl:l, de ~2 de fevereiro ulümo, consultando sobre os 
vencimento~ que <1 we:n set• abna:Ios ao c:tpitã.o-tenentc encar
regado do p:•P.si,Ho <la Ilh:t das Cobras, d ,,[aro-vos, para os de
vidos fins, que âquelle otficia.l deve-se abonar a gratific:tção con
signada no orça.mento p"Lrt os comm'tn<bntes do companhias. 

SaUlle e f!'atcrnida.Ie. -Jutio Cesar· r/e .Voro11ho. 

A VISO DE 14 DB.; NOVEMBRO DE LD06 

.\s pltarmacias ele bordo dos navios da Armada continuam a cargo 
,[,)s restwclivo' cirnrgiõcs inrlPpcn<lcntP <lc mai~ remuneração. 

Ministerio dos Negocias da Marinha.- 2" Scccão- N. 17 r> -
Rio do Janeiro, 14 de novembro de 1906. 

Sr. Chefe do Estado Maior (la Armatla.-Em solução ao vosso 
officio n. 714, de 27 de junho ultimo, transmittindo o requeri
mento do capitão-tenente cirurgião Dr. Raymundo Frazão Ca.n
tanhede e pedindo o abono de umét gratitlcacão pelo desempe
nho das fuucções de phat•maceutico a bordo do encouraçado 
Floriano, declaro-vos, para os fins convenientes e de accordo 
com o voto em separado do consultor togado á consulta do Con
selho Naval n. 9737, de 28 de agosto findo, que, emquanto não 
for tomada uma providencia, a pb.armacia de bordo continuará 
a cat'go do respectivo cirurgião independente de mais remune
ração. 

Saude e fraternida.de.-Julio Oesar de Nm·onha. 
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A VISO DE 14 DE NOVEMBRO DE l90G 

J\Iand:~ ~,!•r•nar n~ pra~a> ca'mii'n8 com •listindivo.~ rorrcspontl•:ntcs n 
<"li.\~ ... ,~ f' c.-.;p,•ci::tli~la•to (ptc tivC'r(:·ll\ 

:IIinisterio dos Xe.socios tla ~Iarinln- :?a. Sec·;·~o - N. I 747 -
Hio de Janeiro, 1-l do novembro de !001;, 

Sr. Chefe do Estado-Maior da Armada-De accoruo com o que 
informastes no oillcio n. 8!8, de 5 de julh.o do anuo findo, de· 
cbro-vos, para os fins <ionvenienks, que, dor a em diante, deve 
;:c abonar é1. carla prn.~:\ cam;'as com os distinctivos corrc;;pon
dl·Ute;; 'i class() e especialidade que u~ mesmos tiVPJ'em e de que 
falia. a 2• ob~ci·Y:tção dn. t<\bella do disr.ribni·~:io d•.' f~trdament(J 
:is praça~ dJ Corpo de Marinheiros .\"acionae:;. 

Saude e fraternülade.-JHiiu Ce.e.r;· rle .\'OI'Uilf,,,. 

Il~·~·bra qur· n ](·i 11.! 17·: ti~~ P •l• j;IJ. ·iru dn 10•Hi ,.ll~l'<ltl l'lll C:-;:(• 1 u,:ft,J 

l!:1 1•l·>LJ.a 1!,!18: .pt:· n-- .-•![lll:l' tlo' of::c~~ll'..; f[H'' :-;,~rYil·ein e1n ::\1<1.ftu 

\.;l'(lS~·.~ J ·vl'.ll ~l'l' ,•1evtHlas ~t.'· i;;nalu1· a das pr:Jça.:.; 1.' (I\t() os 1Le-.n1cs 

(·l~il'i0,'S lcnl o :1rcre~cill10 1le 20 11 'o :'Ohrc a ~ra!t!~·c·:(ri.o dt" p(1:-.;t '· 

1\Iinisterio dos Negocies tia ~farinha - ~·' Secç-ão- N. ti 50-
Rio de .ianeiro, 14 tk fli)Vembrodc 190G. 

Sr. Commanolaute da Escola Lle Aprcndize~ do Esta.rJo de 
l\Iatto Gro:oso-Em resposta {t consulta constante de vosso oillcio 
n. 25, de 22 de abril ultimo, declaro-vos, p:.tr/l os fins conveni· 
entes, que a lei n. 14i3 deU de jan:>iro do COITcnte anno entrou 
em cxecnÇ'[o nc;:sa mosma data, c que as etapas dos officiaes 
que servirem em Cuyabá. devem sor ele.-aJr.s até igualar as das 
praças, não excedendo, porém de I /3 dn. estabelocicla no art. 13 
segunda parte, d<\ citada. lei n. 1473 e finalmente que os otficiaes 
em serviço em Matto Grosso teem o accrescimo de 20 o/" sobre 
a gratificaciio de postos. 

S tudo e fraternid.n.•le.-Jttlio Ce"w· de 1YuroHIIa. 
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AVISO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1906 

])pelara qu<' os capitães de portos não poLl<'ltl mais perceber a grali
licaç5o trimcnsal de 100$ pelo serviço de inspccção de pharce.~, maR 
'ã'> obrigados a fazer a mesma inspecção trimcnsalnJrnte, ou 
quando lhes for ordenado, percebrnclo, além da passngem uma rli
aria na '<"•rma do art. 70 da lei u. 14<3, ,,,. \1 ,t., jau iro ullin10. 

1\linisterio dos X0gocios d'1 Marinha.--::·' Secção-:'\. 11313-
Itio de Janeiro, 14 de novembro de lU06. 

Sr. Ca.pit.ão do Porto do Estado do Mar,mhfto-Em ~olução ao 
vosso officio n. 43, de 8 de maio ultimo e de accordo com opa
recer do Consell10 Na l'a1 Pillittido em consulta n. 9714, de 26 <lo 
julho proximo passado, doclal'o-vo;;, para os J.evidos effeitos: 

I." Que os capitães de portos não poJ.em mais )Jerceber a gra
tificação tri nwn8al de 100$ pela inspecção dos pharóes do sua 
circumscripção, visto terem sido revogados pele\ lei n. 1473, de 
9 de janeiro do corrente anuo, os deC!·etos que a. conferiram. 
Terão, porém, além da passagem por conta do Governo, uma 
diaria que serà fixada por esta Secretaria de Estado na íiírma 
do a.rt o 70 da referida. lei o 

2 o o Que, não obstante a cessaçiio de tal gratificação, os capi
tãe3 de por·tos estão obrigarfos a faz0r a inspecção dal}uelles 
pharóes trim<Jusalmente ou quan•lu llt•cS fôr or,lonado. 

SauJe e fraternirla..le. -ltllio O:s(o' de Noronha. 

A VISO DE 14 DE NOVE\IBRO DE 1900 

Declara qu~ .<o a~ comig-nar;õcs feita.• ao llanco dos Funccionarios 
Publicas e a Cooperativa ;\Iilitur não porlem ser suspensa' e rrue as 
feitas a parliculares ou firmas comnwrciaes incidem li os princípios 
g-etoacs dr' m:~wlato c oruc a Coutatloriu tia :\Iarinha não pude de

clarar na' C•'rtid•lcs passadas a ;,;imples particulares, rruo obedecem 
a 4'- disposiçfto do art. 41) da lei 11. 1!7~. de() janeiro ultimo. 

Ministerio dos :'\egocios da Marinha- Ja Secção- N. 1735-
Rio de .Janeiro, 14 de novembro do 1906. 

Sr. Contador da Marinha.-Em :·;o1uçio á consulta que fizostes 
em offlcio n. 635, de 9 de agosto ultimo, declaro-vos, para. os 
devidos effeitos, que de accordo com o parecer do Conselho 
Naval emmitth1o em consulta n. 97G9, de 19 de outubro pro
ximo findo, os funccionarios militares ou civis deste M inisterio 

Marinha -Decisões de 1005 3 
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consignantes'd.o !Vepcimentos, com autori!lação do \n>vm•no ou ao 
Banco dos Funccfonarios Publicos e a Cooperativa Militar do 
Brasil, não podem revogar ou alterar as consignações, salvo 
mutuo consentimento d'\S partes; 

q uc as consignações fcit..1~~'\ th·mas commerciaes ou a qualquer 
par~icnla.r em virtlllle. tl() ajuste entro o con<ignante e o consi
gnatilrio.dentrc OS lii'!li!PS estabelecidos na lei 11. l47:l, de 9 de 
janeiro de 1906, éujo compromi-;so deve constar do reqneri
mento. incidem nos principias geraes do mandato segundo o.> 
l!UaeS é licito ::1.08 COr~ignantes renovar OU revogar i\S procum
Ç7leS, alterando par:t ais ou p:tl'a menos os settS podereH ; 

qnn a c,,nhdo~:ia li ~Iarinha não póde dechtrar nas certidões 
pasoa..Jas a simplé;; p ~rticulares ou firm~t.' commerciaes que obe
decem ;i, dispo~ição -i~ do art. 41) da lei n. l r;-:J, 1lo 9 do janeiro 
~. J,<JG6,.pQt'que.s(l gosajll do pri>ilegin de qne teata o decreto 
!ll· trn,:d~(lnverno !!;>rovisorio, de 20 de setembro de IRJO, as 
iltJ;aS.~sgooiaçõcg a.cim ~ mencionadas. 
-J:'Bàt\-:let~,:r1''àtemi~Iad~. -" JL!lio C•.'S!11' da .Yoron1trr. 

,.À,YlS(l DE i I D,E NO\'E~IBRO !lE 1!106 

Minbterio dos Nogocio,; da Marioba- l' Secçilo- :'\. 1.753-
Rio uo Janeirv, !4 de novPmbro de l\106. 

Sr. Conta:lur tla Y.Iarinha-Em solução a•J Y03so officio n. li, 
tle ~J t!e ja!H'iro ultimo, em que consulta~tes acerca dalegali,Jado 
de pag<tmento d:l quantia de 20')$ feita ao capitão do porto do 
ParanJ. capi•.ão de ,,orveta Alfredo Pinto do Vasconcellos, a 
t.itulo do ai'l•la. do custo pela inspccçá:) de •·apatazias no rio 
Ignas<t't, de2laro-Y•l>. para os devirlos eiTL'itos, quo rrsolvi ap
prov:u· o rofcril0 p:lgil.mento. devonJo, Ú·.:o ora em diante, 8er 
abonar!:~ a diariJ. de ~~s. duril.DtJ as alludila;; inspecçõos. 

SauJc c ft'éltcrni<.lade.-Ji''io C<Jsar rf,.; .Yo1· ),>hr(. 

AVISO D::: l4 DE NOVEMBRO DE 19013 

.\pprqv.1. L~ in-.,lrncst,p;-; pnra o .-.::·-.rdç-o 1l · pa.'-":llncnto:-; á c::rp·•) da 
(:•Jnt:Hl•,l'itl d:1 ){nrinha, c dú outr, ~ p!'o i·knc.in~. 

Ministerio dos Negocios da Marinha- I' So~ç!io- N. I. i 54-
Rio de .laneiro, 14 ú•J novembro de !!)Oi. 

Sr. uontador úa ~1:1rinha- Declaro-vos, p:wa os tlevidos ef
f~itos, em solução ao vosso officio n. 88, rle ~4 de janeiro ultimo, 
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que resolvi approvar nesta data, as instrucções o1•ga.nisadas por 
essa repartição para o serviço dos pagamentos a seu cargo e fls
calisação em geral dos mesmos, devendo, porém, ·a remessa dos 
livros dL' soccorros, a que se refere o n. 90 das citadas instruc
ções ser feita. bienna.Imente e annua.lmente como propuzestes. 

Raude e fr<ltel'nidade.- Julio Cesa1· de Noronha. 

Instrnc~ões para os servi~Ol de pagamentos a cargo da Contadoria da Marinha 
e nscalisa~ão dos pagamentos em geral, avvrovadas vor aviso n. 1754, de 14 
de novembro de 1906. 

I. o Os bilhetes de p:tgamento de vencimentos e consignações 
obedecerão ao modelo n. I ; as fulh;J.s de pa.g-amcnto de m:tttJrial 
adiantamentos e outros, pela pagadol'ia ou pelo Thesouro, ;m•ão 
extrahidas dn livros de talão, não picotados segundo o moüelo 
n. 2. 

2. o Os referidos livros de talão serão préviamente rubricados 
em todas as folhas pelo empregado que o contctdor designar. A 
rubrira comprehenderá a folha e o talão correspondente. Na 
capa do livro, pelo lado interno, o empregado que o rubricar 
declarará a quantidade e a numeração das folhas rubricadas. 

:1. o As folhas de pagamenb só deverão ser S.)paradas <lo livro 
de talão depoh de registrctdas no t:tlão cnrrcspontlente; quando, 
1~nr qualquer cir·~ltmstancia, não prodnzirem elfcitos, serão col· 
htlas. O lino de folhas, dcpoi.~ de esgotatlo, sel'á examinado 
pelo chefe da 2" secçã0, quanto ao determiuado 110 p:tragrapho 
antcdcntc, c, logo em seguida, remettido ao archi\·o. 

4. o As notas das cadernetas da repartiçlo •levem ser cl<J.ras c 
:~ssigliadas pelo escripturario que as fizer. 

fi. o Todos os processos p1ra pagamentos, que não putlerem ser 
feitos nos livros ti e talão, como as relações ele consignaçi:íes, do 
pensionistas e d1: forneceuores, serão ragistrados em livros c•spe· 
ciaes. 

G. o 0.3 requerimentos de adiantamentos de vencimentos serão 
enca,lernados em livros proprios com índices a.lphabeticos para 
facilitar a escl'iptut•ação da divida activa deste Ministerio. 

7•. As procurações para recebimento de vencimentos serão 
apresentadas ao escripturario incumbido do r,·spectivo P·•g<•
mento, afim de notar o nome do procurador, a natureza, a im· 
portancia e o praso da consignação. Em seguida, serão remet
tidas, em protocollo, á pagadoria, onde :;erão conservadas em 
cartonagelli com índice nominal. Ao escrivão do pagarreuto 
compete privativamente reconhec:er a identidade dos procura
dores. 

8•. A conferencia dos bilhetes pagos com as respectivas cader
netas será feita na contadoria, depois da hora regulamentar do 
expediente, por empregados designados pelo contador. 
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Para esse fim, será confiada. a um e$oripturario a verificação 
dos bilhetes pagos em cada mez desde janeiro de 1905. 

Essa conferencia far-se-ha no praso de 30 dias, prorogavel a 
juizo do contador, e comprehenderá. à. verificação dos calculas 
e dos descontos <le consignações, faltas, sello, dividas, impostos 
e quaesquer outros, e confrontação das assignaturas constantes 
dos documentos com ~s das cadernetas, e, em geral, a verifi
cação da obscrvancia das di~posi•;ões lrgaes e regulamentares 
vigentes. 

Pela. verificação do pl'imeiro mez do exercício e dos mezes de 
fevereiro e março do trimestre addicional será paga a gratill.
cação de 15$; ·os outros mezes serão pagos a 40$000. 

Os escripturarios incuml1idus da verificação receberão os do
cumentos do arclüvista. passando rocibo do numero exacto de 
documentos. 

Findo o trabalho, o verific~dor apresentn,râ. ao Contador, um 
relatorio apontando as irregularidttdes encoutrad.:ts e indicando 
as providencias necessarias &.fim de corri gil-as, e as importa.n
clas indevidamente abonadas pa.ra serem carregadas aos respon
saYeis. 

Depois de e!fec\uada.s quaesquer outras diligencias que o con
t:t.dor considerar uece;;sarias, será paga a gl'atificação fixada 
neste paragraplio e archi>ado o rela.torio. 

9. o Os livros do soccorros serão bienna.lmtnte encerrados e 
remettidos á eontadoria no trimest1 e addicionaJ, para se pro
crder ;\verificação dos pagamentos e!l'ectuados. 

Essa verificação se eífecturâ fóra da hora do expediente, pela 
mesma fórma estabelecida para verificação dos bilhetes de pa
!-famento. 

lO. A inobservancia das presentes instrucções importal'á em 
responsabilidade immediata na fórma do regulamento appro
vado pelo decreto n. 4-101, de 7 de maio de 1902. 

Contadoria da :\1a.l'inha., em 18 de dezembro de 1906.- O con
t,'ldor interino, Bento d~ Can:alho e So!.4;;a Junior. 
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MODELO N. 

MINISTERIO DA MARINHA 

E:s:ercicio de 190 ... 

Folha de. . t'olhns. 

O Sr. 

t;m dir;íto.ao; segui~tes' ve'nci;.ner;tos.do 'me; d~ 

A SABER : 

Soldo • . • • • 
Differença ele soldo. 
Ordenado . . 
Gratificação . • 
Idem de posto • 
Idem de funcção 
Etapas. 

Total dos vencimentos. 
Montepio militar ou civil • 

Imposto de 2 •/o 
» » 4 °/o 
» » 7 •f. 
» » lO •j • • 

Divida. 
Caução. 
Hospital • . 
Diario Official. 
Sello 

Importancia liquida a 1·eceber. 

l 
$ 
$ $ 

I 
$ 
$ 

O cscripturario, 

Certifico que assignou a respecti1Ja folha. 

$ 
$ 
$ 

I 
l 
$ 

$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

Contadoria da. Marinha. de. de 190. 
Recebi na mesma data O escrivão <lc pa~amento 

•..• Escr·pturario. 
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AVISO DE 26 D&NOVEMBftO<DEdAilfi 

Manda dissolver a flotilha do Rio O,r.and.J _do .S_IJ.l. 

Ministario dos Negocios da Ma.rinha..;.;··z.· 1Secção- N. 1853-
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1906. 

Sr. Chefe do Estado·Maior da Armada.:-Tep~op P,fi't,érnp t!ln 
solvido dissolver a. flotilha do Rio Grande do Sul, asstm vos de· 
claro para os devidos fins. 

Saude e fraternidade.-.4/exalidrino Faria de iltencar 

AVISO DE 2G DE NOVEMBRO DE 1()05 

i\Iamla llissolver a flotilha <lo Alto Urugnay, 

Ministerio dos Negocias da i\lal'inha- 2• Secção- N~ U53.:.;.;.. 
Rio do Jan'3iro, 2G de noYembro de 1\11)6. 

Se. Chefe do Estado·Maior da Armada~Tend~,M_SiÍ@.1;d~t:t-.i':[O.r 
solvido o Governo dissolver a flotilha do Alto Ull;UguflY, ~Sifi:m 
YOs declaro para os devidos e !f e i tos. 

Saude e fraternidade.-;llexandrinJ Fa1·ia de .. 'l.llhi~r'. 

AVISO DE 26 DE NOVE~fBRO DE 1906 

Proltilw rrue se 1·ealizem cunc ·rtos em nav·os o 01Ür:•í' e!llharcaçõ.•.< 

da ;\larinha e •rue se faça •rual.!ucr altet·ação nas obr:•s contra
ela<la.', 'em pr•'•via autorisação da SoC1·cta11ia ,de J:lstl'l4•l·l n-r·l ,,•J 

Ministerio dos Negocias da 1\Iarinha- 3'Secçlt!J ..::.}{:··1245 -
Rio de Janeiro, 26 de novembro de I 906. 

S C! ti [ ' t d I . l I 'G;_.p'l( 21J.i.f.pi'I~· jp,ifli~ r. . 10 c to Es a o-i\ ~uor la A~ma,( ~-::;t]~ IE b'ilb'í\ §«1 
que SOJa augmentada a tmportancta porque sao con aefa O 

com a industria piU'ticular concertos deonJ\Yi~~-J:!)c<J.'i8es 
tia Marinha de guerra, e convindo quo se,iw•!g&rO~PUiélôo OMfilir 
prido o que estab-3leceu a.s clausulas dos ;f~tatteliit"á§ ~JtCtmlt 
declaro-vos, para os devidos elfeitos, 'lJM ij!llil.ctlqlJ!jl-.mi~ 
p:rohibido fazerem-se concertos ou qua.lq\JD~r~lt!l:lf~D~~ 
contractadas, por pequenas que sejam, .lU'.éKi~S.tl.Üf~ 
do Ministerio da Marinha. J .800Qq,tom 

Qualquer obra nova ou alteração que st~j$J)~a~~~~~ J.e· 
verá. ser levada ao seu conhecimento pat>a re;l<ilb'RI.liO 1:doc1 Làb1 

Saude c fraternidade. -Alg.ranclriM Favi·~. didY!~~:~·ll. ,.~:.111.1 
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A VISO DE lO DE DEZEMBRO DE 1906 

Nomeia o commandante da Divisão de Instracção, inspector geral 
das Escolas Pro~s~iónaes. 

Ministerio dos Negocios da. Marinha- 2• Secção- N. 1977-
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1906. 

Sr. Contra-Almirante Joaquim Marques Baptista de Leão
Tendo ~i<lo pensamento do Governo, creaudu tt Divisão de Ins
trucção, reunir sob uma au~orida.de uuica, immediatamente 
subordinada ao chefe do Estado Maior da Armada, as diYersas 
escolas protlssionacs, para maior harmonia. entro aquelles dilfe· 
l'en~es ramos de ensino que não poderia o mesmo chefe acom
panhãr quando fúr;t desta capital o> navios em que estão ins
talladas, e qne os multiplos deveres de seu cargo não permUtem 
~uperintender de perto ; mas, dispondo a letra c dos arts. 44, 
38 e 34, dos regulamentos das Escol:ls de Artilherla, Foguistas e 
Timoneiros, e o art. 3° do regulamento da de Tol'pedos que os 
respectivos directores se correspondam uirectamente com 
aquella autoridade ; resolvi nomear-vos inspector geral das 
Escúlas Proflssionaos o. como tal, executor das determinações 
do referido ostad•J maior em tudo quant•) diss~r respeito ás 
mesmas escolas. · 

Saudo e fraternidade. -Alexmdrino Faria rle .,tlencar. 

A VISO DE 19 DE DEZE~IBRO DE HJOG 

Declara como ,J,>,·,·m proceder as capitanias com relação aos sah-a•los 
•lo' navioe rrnP ncurra!!nrem rl."nfro de ~nas cirr.nmscriprõcs 

Ministerio dos ~egocios da Marinha- 3" Secção-~. 1407-
Rio de Janeiro, 19 do dezembro de !906. 

Sr. C&pitão do Porto do Estado do Pará- Em solução ao 
vosso offlcio n. 85, do 10 de outubro ultimo, declaro. vos que, 
em virtude das disposições legaes que regem o assumpto, não 
podem as capitanias mandar vender em hasta publica ou dispor 
de qualquer outro modo, dos salvados que arrecadarem em con
sequencla de naufragios occorridos dentro de suas circums
eripções. 

A propria arrecadação e gu uda dos salvados só póde se r 
feita pelas capitanias quando os juizes secclonaes, e, em sua 
fa.lta, as alfandegas e mesas de rentlas, não providenciarem 
immediatamonte sobre o assumpto. 
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E, ainda em taes casos, cumpre não esquecer que os salvados 
ficarão sempre á. disposição daquellas autoridades, na fórma do 
art. 361 do regulamento annexo ao decreto n. 3tl29, de 20 de 
fevereiro de 1901 ,. combinado com o art. lO, letra c, parte 4•, 
capitulo 1°, do decreto n. 3084, de 5 de novembro de 1898 e 
ar·ts. 285 a 293 da Nova Consolida.ç'io das. Leis das Alfandegas. 

Portanto, recolllidos como foram a essa capitania, em de
zembro de I 004, os salvados da lancha. A mapa, devi:J.m elles ter 
~ido postos, desde logo, á disposição do juiz seccional desse 
Estado. 

Assim, porém, não se tendo proC9diu 1 na. occasião oppOi'tuna, 
cabe-vos, agora, offlciar áquel!e juiz, relatando minuciosamente 
o que occorreu com a citaua embarcação, pondo os ditos sal
vados ás suas ordens, apresentanrto.Jhe conlu. de tolas as des
pezas feitas com o salvamento, cJOducção e nrreca·iação dos 
objec~os de que se trata; e pedicdo lhe que, do producto da 
venda de taes objectos, fa.ç(l. recolher aos cofres dessa repartição 
a importancia. daquellas despezas, tudo de conformidade com 
as disposições acima indicadas e ainia com os arts. 7~2 c 738 do 
Codigo Commercial. 

Sa.ude e fraternidade.- Aleocandrin9 Fal'ia de .4/encar. 

A VISO DE 21 DE DEZE:\IBRO DE 1 D06 

Rccommcnda a ob:;ervancia do disposto IFJS ~vi~o< n-<. 2323, de 3 <f,, 

novembro de 1897 e 372, de i8 <le mal'<: O o! c HlOI, sobre 1·olumes ti" 
uso particular, traúrlos a b:Jrclo ele naYins rlr I!U 'rra prore lente' 
rlo estrangeiro. 

Ministerío dos Negocios da Marinha. - la Secção- N. 2042 -
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1906. 

Sr. Chefe do Estado-Maior da Armada - Recommendo-vos 
expedição de ordem para que sempre que entrar no porto desta 
capital algum navio de guerra nacional procedente do estran
geiro, seja observado o disposto nos avisos ns. 2323, de 3 de no
vembro de 1897 e 372, de 18 de março de 1904, relativamente 
aos volumes de uso particular, trazidos pelos otficiaes de bordo. 

Saude e t'ra.ternidade.- .1lexandrino Faria de Alencar. 
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AVISO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1906 

Manda adopt&r algumas medidas afom de que os in'l'alidos da Ma
rinha, nos Estados, ;;ejam sulnnetlidos á inspecção quinquennal d<J 
'fUC trata o art. 3° ,]o drcl'('lO n. 4927, •lo 2J d0 agosto de 1903. 

1\linisterio dos :\egocios da Marinha- 2• Secção- N. 2118-
Rjo de Janeiro, 22 de dezembro de 1906. 

Sr. Chefe do Estado l\laio1· da Armada- Em solução a vosso 
officio n. 1188, de 11\ de outubro ultimo em que trak\eS da diffi.· 
culda.de em que se acha essa repartição de tornar effectiva, 
em alguns Estados, a inspecção qtünr1uennal dos invalidos da 
Marinha de que trata o art. ~o do decreto n. 4927, de 21 de 
agosto de HlU3, pel:J. deficiencia de medicos do Exercito e Ar
mada. que formem as re.;;pectivas juntas, declaro-vos, para os 
fins con>euientes, que, de conformidade com o parecer do Con
selho Naval emittido em consulta n. 9837, de 1 do corrente mez, 
resolvi, par;J. obviar esse inconveniente, que sejam adoptada.s as 
seguintes medidas: 

l'', os in,·alidos residentes no Districto Federal serão cha
mados ao quarto! g('neral pam inspecção, em edital coro o praso 
de 30 dias: 

'2·. os rPsi lentes no Estado do Rio do Janeiro terão o prazo de 
6n dias e os residentes em Minas e S. PJ.ulo o de 90 dias; 

3°, os residentes nos Estados do Maranhão, Pia.uhy, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Parahyba., Pernambuco. Alagoas, Sergipe. 
Bahia, Espírito Santo, Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do 
Sul c f.l.atto Grosso "erão chamados pelas capitanias por edital 
com o prazu de quatro mez:es e os residente" no Am~zonas o 
Par;t com o praso de seis mezes ; 

4°, se nas sedes das capitanias não houver junta militar do 
Exercito ou Armada. a iuspec<:ão serâ req uisit:lda á Força Poli
cial, Repartição de Hygieno Federal, Estadoal ou :Municipal. 
Não havendo medicos em numero sn!ficiente para constituir a 
junta basta attest-·vlo dos que existirem ; 

5°, si o im·alido residente no intel'ior do Estado não puder 
comparecer, por molestia ou falta de recurso, enviará atteahdo 
de qualquer profissional, visado pot· supplente do Juizo Seccional 
ou por autorida1le local, com firma reconhecida; 

6", os editaes conterão a clausula do suspensão do soldo e 
etapa si o invalido não comparecer ou não proYar a impossibi
lidade de viajar no praso fixado; 

7°, nenhuma licença será concedida sem que o asylado indique 
precisa.mente o loga.r onde vae residir. 

Saudo e fraterniJade .- ,\lex,olrlri;la Fari,, d~ .llc wnr. 
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AVISO DE 22 DE DEZEMBRO DE l90G 

Não e considerado do can'lpariha para a Marinha o pcriodo da in
h·rvcnÇão federal no Estado de l\Iatlo Grosso 

Ministerio dos Negocios da Marinhn. -- 2~ Sacção- N. 2119-
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de W06. 

Sr. Chefe do Estado Maior da Armada -Em solução a vosso 
ofilcio n. 853, de 31 de julho ultimo com o qual enviaEtes cópia 
do telegramma do commandante da Escola de Aprendizes Ma
rinheiro" de l\latto Grosso, consultando su o pesscal daqnella 
escola tem dieeito a perceber o terço do soldo, como estava per
cebendo a brigada commandada pelo general de brigada Dantas 
Barreto, declaro-vos, para os fins convenientes, que de confor
midade com o pal'eccr do Conselho Naval emittido em consulta 
n. 9807, de R de novembro ultimo, deveis responder negativa
mente ao commandantc da citada escola de aprendizes, por não 
ser para a Marinha considerado de campanha o período da in te e 
venção federal no Estado de Matto Grosso. 

Saude e fraternidade.- Alexandrino Fw·irt do Alencar. 

AVISO DE 26 DE DEZEMBRO DE 19013 

1\Ianda ol>'ct·,·~r '~ r0g-ra,; pnrn se contar o inicio,. o tcrmn rio tempo 
d(' uave;..::tçfi·j :1 \'apor a j[U • sãn o},ri.~·[l·{o:;;; O"- Jn:tchini.-st:t-; 11::1.\'rtf\~ 

Ministerio dos Negocias da Marinha- 2• Secção- N. 2160 -
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de IV06. 

Sr. Chefe do Estado Maior da Armada - Tendo em vista o 
que ponderastes no otficio n. 23:S, de 15 ue maio ultimo, relati
vamente a falta d& 11eg11as fixas sobre o modo de se aon:;ar o 
inicio c termo do tempo dJe navegação a. vapor, a que são obri
gados os machinistas na.vaes e conformando-me com ·O ·parecer 
tio Conselho :'\aval emittido em consult:.1. n. !1810, do 13 de no
vembro proxim,) findo, declaro-vos, para os fins convenientes, 
ter resolvido que sejam observadas as seguintes regras: 

I •, o tempo de navegação a vapor corre da hora que princi
piar a faina de accender os fogos para produzir o ·vapor e ter
mina seis horas depois que o navio fundear por ter concluído o 
cruzeiro, commissão ou exercício ; 

"!•, si por qu:tlquQr circumstancia c) interrompido o movi
mento das machinas motoras e os fc1gos ficam abafados, mas, as 
<!al•leit•as com prc-;são, promptas para fLtnccional', o tempo da 
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interrupção é contado como util embora o navio estivesse anco· 
.rado; 

3•, equivale a. quarto de dia o serviço de uma. a seis horas; a 
meio-dia o de seis a lO hor«s e o dia inteiro o de mais de lO horas; 

4•, aproveita aos machinistas o tempo de serviço em rebocador 
ou lancha do arsenal ou capitania sob o commando de official da 
Armada; 

5•, será computado por inteiro o tompo de seniço nas m:~
china.s auxiliares ; 

6•, de tres em tres mezeo os commandantcs de navios armados 
e das flotilha!! enviarão ao Quartel General uin mappa detalhado 
do tempo de serviço prestado nas machinas ou cópias dos assen
tamentos, afim dP ser feita a respectiva transcripção no livro
mestre. 

Sandc e frat~rn idade.-- .lle_c.r,,,lrin'J F,!;·i,t de 1Henca;· • 

. \VISO DE 31 DE HEZEMBRO DE l!lOO 

eclara qu•· o~ 11:wios rle companhia< sahl'c'nciona Lls pela Uniélo sú 

pagam mda te d L' !.1x!l~ exi;:i<:las pelas respectivas takllas, rru•'l' s" 
utilhcm •[UCr niío se utili<om d.,s srn·ço< pl'·''\ados pelas prati

ca~cns. 

Ministerio dos Negocios da ~Iarinha-- 3" Secção - N. 1474 
Rio de .Ta.neiro. 31 de Dezembro de 1906. 

Sr. Director da Associação da Praticagem da Barra. e Bahia de 
Paranaguá -Em referencia ao vosso officio n. 36, de 3 de ou
tubro ultimo, declaro-vos, para os devidos effeitos, que, em vir
tude do disposto no decreto n. 70, de 23 de dezembro de 1889, 
que regula o serviço da praticagem, os navios pertencentes ás 
companhias subvencionadas pela União só pagam metade das 
taxas exigidas pelas respectivas ta.bellas, quer se utilisem quer 
não se utilisem dos serviços prestados pelas mesmas praticagens. 

Saude e fraternidade. - Alexandrino Faria de Alencar. 
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AVISO DE 31 DE DEZEMBRO DE 190o 

:\pprov~ e manda executar o Regulamento pnra o serviço da Prat i
ca::em tlo Por lo do Reeii'r•, Barras,. Cosl:l do E' L rio rle Pernanhueo. 

Ministerio dos Negocias da l\Ia.rinba - 3' Secção- N. 1482-
Rio de Janeiro, 31 do dezembro r!c IDO i. 

Sr. Director da Associação de Pra ticos do Porto do Recife, 
Barra~ e Costa du Estado de Pernambuco. -Tendo resolvido de 
accordo CO)ll o parecer do Conselho Naval, emittido em consult[l. 
n. \.i81J9, de 4 do corrente, approvar e mandar exe~utar nessa 
Pl'aticagem o regulamento que a este acompanha, elaborado pelo 
mesmo conselho de conformidade com o decreto n. 79, de 23 de 
dezembro de 188J e com as leis ns. 1171 A, de 12 de janeiro de 
1904 e 1333, de 4 de janeiro de 1905, assim YOS declaro para os 
devidos effeitos. . 

Saude e fraternidade.- AleJ.'(HHlrino Fm·ia de Alencm·. 

Regulamento Dara o servi~o de Draticagem do Porto do Recife, Barras e GOJta do 
· Estado de Pernambuco 

TITULO I 

CAPITULO UNICO 

DA PRATICAGE~I 

Art. 1°. A praticagem do Porto do Recif~. Barras e Costa do 
Estado de Pernambuco, entro Candeias e Páo Amarello, ser:í. 
exercida por uma Associação de Praticas, com séde na cidade do 
Recife e regida pelo presente regulamento, de accordo com os 
decretos ns. 1171 A, de 12 de janeiro de 19J4 e 1333, de 4 de ja
neiro de 1905. 

§ 1 o. Embora subordinado á Capitania do Porto, o serviço da 
praticagem ficara sobre a. exclusiva direcção de um official re-
1ormado da Armada, nomeado pelo Governo Federal, e o pessoal 
sob suas ordens será matriculado na Capitania do porto. 

§ 2°. Em consequencia dessa suborJinação o capitão do porto, 
como superintendente, guarda a faculdade de representar ao Mi
nistro da Marinha contra as infracções do presente regulamento 
e informar em primeira instancia, suspensivamente, das recla
mações feitas pelas partes. 
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TITULOU 

C.\PITULO UN!CO 

D.\ A~SOCJA~·:\o DA PRATICAGE~l 

At·t. 2~. O pessoal da associação da pr:.ttica.gom, compor-se-ba 
de um pratico·mór, dez primeiros praticas, inclusive o ajula.nte 
do pratico-mór e o tbesoureiro, seis segundos pra.ticos, seis pra
tic:mtcs, um escrivão, um escre\·cnte, um continuo, dous pa
trões e dezoito ramad·Jres pa.r!J, o serviço das baleeiras e de um 
atalaiador. 
· Paragraphounico. No pessoal da associação tambem é a•lmis
sivel um corpo ele aprendizes para tirocínio' de aprendizagem, 
cujo numero não axcederá de seis, sem remuneração dos cofres 
da. mesma as.;ooiação. 

Art. 3'', O pratico·mór e seu ajudante serão nomeados pelo GO· 
verno Federal, mediante proposta, fun1amentada, do llirector 
da Associação. · 

Paragrapho unicu. Para tae-; nomeações serão preferidos, em 
jgnaldade de condições, o~ IJ.UP contarem mais tempo de wrviço 
na Associação. 

Art. !", O qu:Ldt·o de pt'imeiros pratico.> será preenchido pelo 
pessoal do quadro de segunlo;; praticas. Para a admissão na
quelle quadro serão escolhidos, entre estes, os que tiverem de
monstrado mai.'! perícia e melhOr CIDmporta.mento, requisitos que 
serão decididos pela maioria de uma co:nmissão composta d() 
pratico-mór o de tre.~ primeiros pl'atico::! tirad.os á sort9, o pre
~idida pelo director. 

Art. 5". Ningnem poderá. ohter o titulo de 2• pratico sem 
provar: 

1 •, qne tl cülallão brazi!ciro e maior de ~l annos; 
2", quo tem bom procediment.o, Yerit1c:vlo p.Jr folha coreida; 
3°, que satisfez o ex11.me de habilittção profission(l.l pro-

scripto no prcseute regulamento. 
Art. G•. O quadro do.> segundos praticas será preenchido pelo 

pessoal do quadro de praticantes que, nos termos do art. 5i, se 
mostrarem habilitados em exame. 

Para a nomeação terá preCerencia o mais antigo, dada a 
mesma antiguidade, o mais velho ; e em identidade, d!J todas 
as circumstancias, decidirá. a sorte. 

Paragrapho unico. Na fJ.lta absoluta de praticantes habili
tados, poderão entrar para o quadro dos segundos praticas indi
víduos estt•anhos á associa.Qão ; de,·erã.o e!le~. pJrém, previa
mente satist'a.zer l\9 condições exigidas para o logar de prati
cantes, além das prescripções no art. 5" pat·a 2• pratico. 

Art. i". Ninguem será ad.mittido ao Iogar de pmticante sem 
haver provado ; 



MINISTEiUO DA MAIUNIIA 47 

I •, que é cidadão brazileiro e maior de 18 annos ; 
2•. que sabe ler, .escrever e contar ; 
3•, que tem noções da arte de marinheiro; 
4•, que conhece os rumos da agulha. 
Parag-rapho unico. Em igualdade de condições entre os ca.n

didatos, serão preferidos : 
I •, os aprendizes ; 
2• os marinheiros nacionaes e soldados de infanted<t de :\Ia

rinh~, que tiverem bai:m do serviço da Ar:n::vla pn:· conclu8ãJ 
de tempo; 

3•, o3 patrües-móres e remadoresd:t associação da r.raticagem; 
4•, os filhos d.os praticos; 
5", os filhos da gente do mar, em geral ; 
6•, para o quadro de aprendizes ninguem se poderá propor, 

sem provar que é cidadão br:1zileiro e filho de pai brazileiro, que 
tenha conducta confirmada com attestados de autoridade ciYil ou 
militar, que não soja. maior de quatorze annos, e que safba ler, 
escrever e contar ; 

7•, o tirocínio de aprendizagem constará de dons annos de 
frequente navegação no perímetro da praticagem. e mais um 
anuo de viagem, (lo longo cnrso, <lentl'o ou fóra do paiz, 
preferindo-se que taes viagens sejam feitas em n[\vios de 
vela. 

Art. 8•. Ninguem poderá exercer o cargo de atn.laiador. sem 
provar qno : 

!", Sl.he lor, escrever e contar ; 
20, conhece os signaes cio Codigo Internacional Marítimo o 1lo 

Co digo Commum a Todas as Barras e Portas da. Repnbliea. 
3", exet·cita, com perícia, os signaes estipulado~ p:tr.l. illtelli· 

geocia da atalaia com as embareaçiles ijllO requisitarem o au
xilio da associação. 

Art. D'. Os }os e 2" praticos e os praticantes serão nome
ados pelo director da associação, ,sujeitas taes nomeações ?. 
approvação. do noverno Federal. 

ArL JO. O escrevente e o atalaidor set•ão propostos polo 
pratico-mór e nomeados pelo direcwr da associação. 

AL't. 11. Quando a. renda da praticagem o permittir e a. ne
cessidade do serYiço exigir, a associaQão poderá augmentar o 
etfectivo do seus empregados com um ou mais escreventes para 
todo e qualquer trabalho de expediente. 

Art. 12. Os patrões e remadores, que serão contractados 
pelo pratico-mór com sciencia e approvação do resp[JcUvo di
reator, deverão possuir, além da indispensavel robustez para 
a vida do mar, a precisa idoneidade, e terão preferencia as ex
praças da. Armada. 

Art. 13. O qnairo da praticagem só poderá ser alterado por 
acto do Governo Federal, mediante proposca do pratico-mór e 
informação do director da associação. 
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TITULO UI 

CAPITULO I 

DAS ATTP..IBUIÇ'ÜES E DEVERES DO DIRECTOR, DOS PRATICOS E MAIS 
PESSOAL 

Do d:·rectm· 

Art. 14. O directot• da associação é a primeira autoridade 
da mesma associa.ção, suas ordens são terminantes o obrigato
rias para os empregados da praticagem. 

Exerce superior in-pecção sobro a execuç.'io de todos os 
serviços e sobre os programmas dos exames para a,Jmissão na 
associação aos quaes presidir;\; regula e determina, de confor
midade com o presente regulamento e ordens do Governo Fe-
deral, o que pertencer á a.ssociaçà•J da praticagem. . 
No~ seus impedimentos o dlrector será substituído pelo pra

tico-mór. 
O diJ·octor, como chefe da associação, é o unico respons<tvel 

pelas merthlas que man lar executar; é o uníco orgão official e 
legal que põe .a associação em relação immediata com o Minis
tro da ~farinha, e sempre r1ne fizer subir á presença do Governo 
PetlJl\tl qualquer proposta, dará sua opinião sobre ella. 

O director da associação só I'ecebe ordens do Ministro da 
Marinha: nenhuma outra autoridade tem ingerencia no regimen 
da associação, e no exercício de suas attribuições só se commu
nica, directa e verbalmente, com o pratico-mór ou com quem 
suas vezes fizer, em tudo o que for relativo ao serYiço da pra
ticagem. 

Além das atlribuições que lhe são conferidas pelo pre~ente 
regulamento, ao director incumbe: 

l •, corresponder-se directamente, em objecto de serviço da 
praticagem, com qualquer autoridade civil ou militar, excepto 
com o Ministro da Marinha, com quem só se corresponderá por 
intermedio tlo capitão do porto ; 

2•, informar ao Governo Federal sobre indivíduos que julgar 
idoneos para os logtlres relativos ao serviço da praticagem, 
quando não lhe competir a nomeação ; 

3•, nomear d.e entre os empregados da administração, na 
falta. ou impedimento de qualquer delles, quem os substitua in
terinamente, dando logo parte desse acto ao Governo Federal, 
si o provimento do empregado não for de sua. competencia ; 

4", dar licença aos empregados da praticagem, sem perda 
de vencimento, não excedendo de tt·es dias de uma só vez. 
nem de 15 em um anno; · 

5•, informar annualmento ao Governo Federal sobre o com
portamento e modo por que desempenham os seus deveres os 
empregados da praticagem ; 



. 6•, m&l,lier na. $S1J0Cia.ção., a. maior. ordem,, e. regularidade, 
proÕU~iído iÍl8pirar a todos. oi .êmpregadQIII 'principiill. ·lle .disci-
pu.-,;. respeito ;e .pundonor;. . . 
. 7ó• inioiar o detalhe. do. serviço geral~ ~rdill&l'IO e elttraor
dinario dos empregados sob soas ordens; 

8•, tlscalisar o díspendio de todas as quantias reoobidas 
para as despezas da. associação; 

9•, determinar. e regularisar o serviço de escripturação; 
10, requisitar ou adquirir para o serviço da praticagem o 

material e quaesquer artefa.ctos necessarios ao mesmo serviço; 
bem assim comprar os livros precisos para os registros e lança
mentos; 

11, impôr correccional e adniinistrativamenio as peQJIB pre
scriptas neste regulamento; 

12, apresentar annualmente ao Governo, no ultimo m~z do 
anno civil, um rolátorio do estado da. associação,•sob os ponicnu.l~ 
vista do serviço e da administração da praticagem, compr~ 
hendcndo a conta dos trabalhos do anno findo, orçamento da; 
despezas para o anno futuro e a proposta dos melhoramento•, 
modificações ou reformas eonducentes á bóa marcha dos traba
lhos da associação; 

13, assignar à rubricar as folhas de pagamento e outra.s1 de 
conformidade com o prescripto nas tabellas juntas a esie regula
mento; 

141 assistir, semp~ que julgar conv~niente •. e-o: serXiço da 
praticagem e desempeã]iar tôdos 011 serv1çog e .ou~ que 
Jh• forem preceituados no presente regulamento. 

CAPITULO 11 

00 PRATICO·MÓR 

AM. 15. Ao pratico-mór compete: 
I •, detalhar o·. serviço diario dos praticos e mais pessoal 

iniciado pelo director, tendo em vista não retardar as em bar· 
cações que quizerem transpôr a barra. ou mudar de ancoradouro;• 

2•, providenciar para. que, na eventualidade• de perigo ou 
sinistro, sejam prestados os soccorros que o oaso·exigtr é u.ofr
cumstancia o permittirem; 

3•, ter as embarcações sempre promptaa para. serem· utlli
sadas em qualquer emergencia, empregando-as do modo que lhe 
parecer mais conveniente; 

.4•, !ater com que todo o..; pessoal de promptidão se conserve 
desde o romper do dia. atá o pôr do sol, sempre que for necessall 
rio, na respectiva estação; e obrigar em casos urgentes, todos 
os empregados da associação a acudirem, sob suas ordens ou de 
seu ajudante, a qualquer sinistro que se dê; 

5°, manter todo o pessoal da praticagem no cumprimento 
exacto de seus deveres, dando parte ao director ·da · associação 

Marinha - Decisões de 1906 
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4d•CJ.UtlkiU81' ln~('t'altA)Mf!délióWJ eoDilDentd.O ·yeies seus 
8tdl6rdliláddSf . 

6•, fazer apontar diariam~nte, fl<tt .eeú ajudatl~ •. todo o 
pessoal que eotnpli.reoel' ptlra o l!!!rVió(), examinando élpdadosa
mente a relação nominal, que sel'virá. de base pará. a feitura. dá. 
folha de pagamento. 

Tal relação será. rubricada pelo director da asáocisção; 
7•, propôr ao director qualquer medida que se lbe afigure 

de utilidade para o serviço, ta.nto ém referencia aos praticos e 
mais empt-egados, como &o màterial; 

SO, pllatear os navios da Armada, quo tenhàiri de transpor 
a. barra., canaes, et-c.; 

9'>, Habilitar os praticantes no conhecimento de ~od.ó .ó serviço 
de praticagem; , . . . .. 

10, obsei'vàr ou fazer obaervar ammdadamenl.e o estado 
dos callalls, dós bancos oil e:~colhtis que forem vartaveis, quer 
llláll barras. tjtiür ilds portos, niax:irrla depois das tnil~anças lios 
•ebtós que maior ;ii11luei1ola. e:dircàrem sobre aii pc)SiçõAs e fór
mát! dOi téferldos cll.nlteS, bancos ou es®lhos, nas 't>ô~iões de 
pt'~tna.to e bâ.lia. !das ina~a· de sjiigia.S, e das gran~ eiichen
w ou vasan\88 dos rios, . e lançar ou fttzer lançà:f em livro 
proprlo todas ã.s observações colhidas com rererenéia áos ventos 
reinantes; ás corrliiltes, 'á direcção, profundidade e lat'gura dos 
oanaes e á. sondag~m dos bancos; 
-u, oomniunicar dia,ria~ente ao director da. associação não só 

o resultado de su!\1!1 obse,rvliçíSés, coino tambem o qa~ occorrer 
em relação á. prà.ticii#elb; 

12, organisar e: remetter mensalmente ao rlireetor da asso
ciação não só o r~ultado dajl ,q~r.vações, que tiverem sido 
feitas de acoordo com o mOdelo que for ~tabelecido, como 
tambem uma relaçãO no,~~~.._~e 1.oda.s as embarcações que 
houverem entrada ou salnil.o dá. uarra; 

13, fazer registrar, em livro especial, o nome, a classe, o 
calado, a tonelagem, a naoiotià.lidade à a. procedenciá ou destino 
das embarcações que transpuserem a barrai · 

14, ~r esJ)OOial cuidádo em que as boias, bàlisas ou quaes· 
qu.er qutras mar~ que tenham sido collocadà.il para guiar a 
na.yega,oão, consenem-ee em suas respectivas posiç6eâ; 

16, designar os logares do ancoradouro em qu« deverão, 
com segurança e segundo as presoripQães do director dlt alilso
ciaoiQ e. da alf~•~ Qmd.ear ae .embarcações quê rflceberem o 
MJ.il\O·Q praüoagem; . 

16; informar trimensalmente ao d1rector da associaÇão sobre 
o pr~dimento, ~4lade, zelo e .aptidão ttds pt'&tiébs e màis pesp.• da.assooiaç&9l 

17, verítloar ou fazer veriftoar o calado das embarcações 
que pretenderem $ahlr á barra, afim de impedir que sejam auxi
liadas pela praticagem aquellns que, por excesso de calado, nã.o 
put\~.wn Jevar a effeUo o aeu intento sem risco de encalhar ou ba•- e ,dar parte dG oooorrülo o A. autoridade eompetênte; 



51 

ls pJ'tibi)Jlr que as tlm~ d~ 18SC:1Ci~ trü.: .. sporltful 
~j ou meroM.m'IM qtaa ·nicl eatsJILm legã}tnêlittnteet~ 
wdas ou despuiliadaa·pelâ pollela e ~lfattlletà.; ' ' ' 

19, administrar a ·11!oda da ptaircagéth e Sf:!u màte&l, BGb 
a inspeêçãO do direator d• ataoclaoão• 

OAPITiJLO lil 

DO AlUDANTE 

Art. 16. Ao ajudante do pratico-mór compete: . 
I•, coadjuvar o pra.tioo-móÍ' no desempenho das obrigações 

do cargo deste; . . 
2• substituil-os em suas faltas e tmpedrmentos; a•: desempenhar os encargos que _lhe forem prescriptos na. 

escala do serviço, com 03 outros pratlcos, salvo quando receber 
lncumbeooia especial. 

C~ITULO IV 

Art. I7. Aos pratieos compete: 
I", comparecer na estação da. pt·aticagem conforme o de

talhe feito pelo pt'atico-mór, e, a.lém disso, sempre que forem 
chamados para.objecto de'servico; · 

2", dar a conveniente direcção ás embarcações que quizerem 
entrar, 8ahir ou mudar de fundeadouro, observando <>l! signaes 
peculiares de praticagem, sM:Ipra tlbe reconhecerem que pelo 
calado podem ser satisfeitos os pedidos assignalados; 

3•, aconselhar, por meio de signaes, qualquer medida pro
veitosa á segurança das embareaÇões, qlte, de momento, não 
possam entrar a bar~ ou receber mais prompta E' elflcaz coope
ráêãb; 

4d, _dirigir a amarr~ e d~sarpa~ração das ombarcaoõ~ 
qne prlotéàrerb, bem a&Slm das que qmzérem mudar de anoo-
radoUf'o: • 

5•, dar conta. ao pratiCQ-móf das occurrencias ~avidas du
rapte o sél'V'fot> de que ttvéretn lido éncarrégados ; 

~o, il.uiiliar o pratico-mó.- eni todos os mistares da proft~são, 
cumprindo com o maior zelo as instrucÇões que receberem, e 
concol'rer cotn o· séu cor:itingente pâra a Histrucçã.o dós pmti· 
cantes; 

7•, sahir barf'a em fóra quando lhes for ordenado pelo 
pratico-mói', parli. qualqn'er 'serliço ~xtraordi!lario ou de soe
corro; 



8'. perltlaneeer: .. ,promptos. ·•· estação pa.ra o serviço que 
lhet competir, nlo p~ndo araatar-se delle, ou do logar que 
lhes for indicado, sem prévia liçença. do pra.tico·mõr; 

90, inquirir, antes de atracar a. qualquer embarcação quo 
tenha de entrar. si ella. traz carta limpa. de saude e si não tem 
a bordo molestia conta.giosa, afim de regular o seu proceder, 
de accordo com as disposições quarentenarias; 

10, indagar si a embarcação que quer ser piloteada .traz 
substancias explosivà.S ou intlammaveis,. em cujo caso a deixará 
no ancoradouro externo, aftm de se proceder ao desembarque 
das mesmas ~ubatancias, de aeeordo com os regulamentos do 
porto. 

CAPITULO V 

DOS PRATICANTES 

Art. 18. São devéres dos praticantes: 
1•, auxiliar os praticos nas operações do sondagem para o 

reconhecimento dos canaes e dos bancos ou baixios, bem af'sini 
em qualquer outro serviço do quo os mcsmos.praticos estiverem 
encarregados ; 

2•, pilotear 1\S embarcaoões de pequeno calado, quando .par<~ 
isso ferem autorizados. 

CAPITULO VI 

DO ATALAIADOR 

At1.. 19. O atalaiador é obrigado : 
I•, a residir o mais perto possível da atalaia, onde dever á es· 

tacionar do amanhecer ao pôr do sol, afim de certificar-se da 
existencia da embarcação .á. vista, attendendo aos signaes que 
torem içados, pedindo o auxilio da praticagem, ou a quaesquer 
outros feitos de bordo ; · . 

2•, dar parte do que occorrer a.o pratico-mór, ou quem o sub
stituir, aflm de que este providencio sobre o auxilio que a pra
ticagem deve prestar ; 

3•, fazer todos os signaes do Codigo Commum a todas as 
Barras e Portos da Republica e Codigo Internacional, que lhe 
forem ordenados pelo pra.tico-mór, ou pelo pratico que estiver 
de serviço na occasião, bem como a decifrar tudo quanto por si
gnaos disserem as embarcações. 



53 

CAPITULO VIII 

D() ESCRIVÃO 

Art. 20. São tleveres do escrivão: 
Escriptura.r o livro de assentamentos de todo o pessoal, o de 

carga ou inventario do material, o de receita o despeza e o de 
fundo de soccorros, das folhas de pagamento, da registro de en
tradas e sabidas das embarcações e todo e qualquer traballto de 
escripta. que lho for ordenado pelo pratico-mór. 

Paragrapho unico. Todos estes livros serão rubricados, aber
tos e encerrados pelo director da associação. 

CAPITULO VIII 

DO ESCREVENTE 

Art. 21. São deveres ~o escrevente : 
Auxiliar o escrivão nos misteres que lhe são conferidos, in

herenies ao seu e&l'fO. ,, 

CAPITULO IX 

DOS PATRÕES E REMADORES 

Art. 22. Os patrões e remadoras deverão não só guarnecer 
as embarca.oões da praticagem, como tambem dar prompto e 
exacto cumprimento ás ord.ens que receberem do pratico-mór 
e mais práticos com referencia ao serviço da associação. 

TITULO IV 

CAPITULO I 

nos VRNOÜ.tENTOS DO DmEC!l'OR, DO PRA.TIOO·MóR, Dos PRATicos 
E MAIS PESSOAL DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 23. Os vencimentos do director e do partico-mór, bem 
como o dos praticas e mais pessoal da praticagem, serão pagos 
pela renda da associa.ção e constarão de ordenado e gratifica
ção, excepto o do director e o do escrevente, que não teem or
denado. 
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Art. 2-i. Os v~ncllhéiÜOti mOOia8s elo }MII!80al da. associacão 
serio regl.dadda pela; seguinte ta:bella : 

Director, gratificação. 
Pratico-mór, ordenado. 
.\judante, idem. . . 
Primeiro pratico, idem 
Segundo pratico, idem • 
EsCJ'ivão, idem • • 
P~a.tiéant.er idem • 
Atalaiador.1 idem • . . 
Esoreven~1 gra.tiftoaçã.o 
Patrão, 0111enado • . 
Remador, 1 idem • • 

I 

300$000 
300$000 
200$000 
150$000 
112$500 
112$500 
6tl$000 
60$000 

·=o.o 150 00 
12 000 

Art. 25. A gratiftcação dependerá do valor da renda mensal
mente arrecadada. e será ngl!o ~lo modo indicado .no art. 45. 

Art. 26. O director e o escrevente, sendo empregados avul
sos, não poderão teceber outro vencimento senão a gratificaçií.o 
estatuída neste regulamento. 

Art. 27. Nenhum pratico ou empregado dafa.asóciação terá 
diraitQ a outras v:~.ntagens ou vencimentos ab~m dos consigna
dos neste regulamento. 

TITUID V 

OÀPitULÔ I 

Art. 2R. O m~ter{al p~ra p sorviÇP da ássociaçã.j:Í éoni$hrá do 
seguinte: · · · 

1 catraia de boa march!L, a v~la, o 12 remos de pala.msnta. 
4 baleeiras de 6 remos ile VOIJ&. 

Lanchas. 
Viradores 
1ilspia.9 • • 
Estralheiras. 
Talhas . 
4l!Ç,Pr~~ · 
1\TW!.t:ra~. 
A.J}'lq~9t~ • 
~;,te~~~~-

... : ) q,ô rm·O oe"""' os paro 
• • o serviço da praticagem, 'l amarraÇão e desamarl'II.CJão 
1 dos navios. ' . . 



• 
üúlhil ctê · miior.Sa.~ i!kJnl eii · e . .. . . . . 
1antêrtí~ . · • • · : : ,. · fA :· l Para as emM~ q,C(e .~,. 

Boias de salvação . ; : : . ~ hite~ à bá.'ttâ..' 
Colletelt salva-vidas . . . . 

I oculo de alcaqce, q.l~ .b~noQulo'.~ i regimento dos &jgtJ~ do Qq-
digo, Iqternacion'al ti Codlgo 
correspbndente • . . • . . . . d' , • 

I Regimento. de sfgn~s. com- Para o serviçO e a.tala.J.a, 
muns a todas as ~rr~l!l ~ por-
tos do Bra.zil e respe~tivo co-
digo • . . • . • • -) 

I cofre com tres chaves para arrecadação dos dinheiros. 
Pa.ragrapho unico. Haverá. uma atalaia composta de mastro 

e verga., colloqadi!. e~ posição perfeitamente visível do mar; 
para connnunica.çãq t~n\re os navios e a terra, de accordo éoni 
o regimento adoptado pelo decreto n. 2661, de l de novembró 
de. 1897. .· . 

Art. 29. A acquisiçij.Q do material para substituir o que esti
ver hqprestavel ou pa.ra melhor at$ender ~ exigenoias do ser
viçq; beJU a.ssiQl ~ .oUIItaio de todo elle, c~tinoará. a ser fei~ 
a expenSa!l <lo cq~ .!Ja MIIP9ia.ção. , 
~rt. 30. Q Go-vpppp F~er~tl, f6m embargo do disposio no 

artigo antecedeQte, ~erá por sua parte, !leJDpre que as neces
sidades do serviço assim o aconselharem, fornece~:. materiàl, me~ 
di1J.ple urnílo amorti~açlíoo razoavel e proporcional aos rendi-
mentos 4~to associação. . 

.4\.rt. 31.. Todo o ma~ria.1 ela asspciaolíoo ser~ carregado em 
livro pl'Qprio (mode.l~ p. 2} e Q Jlra.tir.o-JD~r 1Merá de~r.ga 
dos objectos perdidA• oy. ioutilisados, m13dia.nte relação enviada 
em pfflcio e~plicatjyÇl ,aq 4..irect;or. . . · 
. ~l;'t .. 32., Todos iloS ~Qlt.~á.r~ções da.. aS!lOOii\9ã~ serão pint~ 

de. encarnado. ';lxter!Q1.'lll.ente e 11~ .verde intftri·o· .rml:lPte. e ~~ 
d~ u~a }la.q~r~ taw~!Jl. P.l!cary.;,t.4a, .teodq no ~~tro JHil-:- ~ 
-::- IJq cor prét~. h<W.48m~ q~~~ ll!!rvfri de lii~iillQti v9 da praij~ 
cagem. 

TITULO tv 
CAPITULO I 

DÁ Ati.REOA.DA.!.ÍÃo, i>isTII.IBtriçÃo E CONTABILU)ADE DA. RENDA. PA. 
ASSOCIAÇÃO 

Art. 33. A receitia. dá associaçãd constarli do rendimento do 
serviQO da. pra~ica.gerp. poopr~mante dita, do !la amarração e 
desam~~orra.ção. dos na vio!l, do de soccorro ás em,barcações em pe, 
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rigo, .d~ aluguel d~ ~ ina.tcn'tal~. !lo prbducto do,m~terlal roce
glao..t. ~as multas enl'~.qu~·i' incorrerem os eontraventores das 
disposiÇões do regnlame!lto ,da praticagem. ' . 

Art. 34. A retribuição de todo e qualquer serviço da. pratica
gem será ragulada segundo as taxas estatuídas neste regula
mento, as quaes, calculadas de accordo com as disposições conti
das no eap. III, tit. IV do regulamento geral, não poderão ser 
alteradas sem autorização tio Governo Federal. 

Ar~. 35. Haverá um cofre com tres chaves, ao qual se reco· 
lherá todo o rendimento. da associação. 

Art. 36. Deritre os primeiros pratfcos será. escolhido um, pot' 
maioria de votos, I' para exercer annualmente o cargp de thesou
reiro, sendo perm ttida a reeleição. 

Art. 37. O thesoureiro, o pratico-mór o o ajudante deste 
serão os clavicularios do cofre, cuja fiscalisação ficará. a cargo 
do direetor. •· 

Art. 38. E' da i rigorosa obrigação do pratico-mór fazer ef
feotiva. a cobra.nça, antorisada. pelo director, de todas as SQmmas 
devidas á associação· por serviços· prestados pelos praticos e 
demais "mpregados. 

Art. 39. Nenhuma cobrança por serviço feito pela associação 
sera. demorada além de tres dias, e no caso de não se ter reali
sado neste prazo sem justo motivo, será olla feita peremptoria
mente e por intermedio da respectiva autoridade ; si, porém, o 
navio for de guerra, 1leará isento de qualquer paga. 

Art. 40, As embarcações que pretenderem sahir a barra pa
garão a ~a da praticagem antes de receber o auxilio do pratico 
que a deverá piloteal'. 

Art. 41. Feita a cobrança, creditar-se-á. o devedor, e, reco
lhendo-se o. dinheiro ao cofre, se extrahirá. do 1ivro-talão (modelo 
n. 3 ) o competente conhecimento em fórma e ao mesmo tempo 
se lanoarã a quantia arrecadada em carga ao thesoureiro, para 
servir de documento comprobatorio da receita. 

Art. 42. A receita será ainda escripturada em livro especial 
(modelo n. 4) rubricado, aberto e encerrado pelo direetor, onde 
tambem se lançará ioda a despesa da associação. 

Art 43. No I• de cada mez se procederá á verificação do esta
do do cofre, e do resultado se lavrará um termo, conforme o mo
delo n. 5, que será rubricado pelo director e assignado não só 
pelo thesoureiro .com tamberp pelo pratico-mór, que deverá as-
sistir ao acto. ' · 

Deste termo, que serlird. de base pra a distribuição a que se 
refere o ar~igo seguinte, 1se .extrahirá cópia para ser presente 
ao direetor da associação •. 

Art.. 44. O rendimento da. praticagem será dividido em tres 
partes: , 

1. • Ordenado fixo dos pratieos, praticantes e escrivão; 
2. o Vencimento dos patrões e remadores; 
3. 0 Gratificação ao director, praticos, praticantes, escrivão, 

escrevente e custeio. 
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Art. 45. A pa'rie concernente ás gratiftcaô&tf sel'á. deduzida. 
do rendimento total, depois de feito o desconto dosvencimàntds 
do diréetor e do escrevente; dos ordenados, do cua'teio ·dos soe
corroa, da quantia destinadá á. a.mortisação da divida. do mate. 
ria! (si a houver), e de 35 °/0 do valor arrecadado pelo serViço 
das amarrações e desa.marrações ; o restante subdividir-se-á. em 
tres quotas, na razão seguinte: 60°/o, 15°/o e 2IJ•f.; 

A primeira para. se distribuir pelo director e escrevente, e 
pratico-mor, seu ajudante; praticas e praticantes, como grati
ficação especial, em partes proporcionaes a.os vencimentos dos 
primeiros e a.og respectivos ordenados dos ultimes. 

A segunda., sommada aos 35 "f o deduzidos do valor arrecadado 
pelo serviço das amarrações e desamarrações, para semelhan
~emente ser distribuída pelo ataiaiador, patrões e remadores: 

A terceira. pa.ra occorrer ás despezas da associação e o liquido 
restante entrando para formar o fundo de uma. caixa de soccor· 
ros em beneficio dos praticas que, por velhice, molestia adqui
rida no exercício de suas funcções, ou desastre em acto de 
serviço, ficarem impossibilitados de continuar no trabalho da 
associação. 

Art. 45. O quantum destinado ao fundo de soccorros será car
regado em livro proprio ao thesoureiro (modelo n. 6) e, sempre 
que fôr possível, recolhido a um estabelecimento do Governo 
para vencer o juro da lei, ou applicado á compra. de apolices da. 
divida publica da. União. 

Art. 47.' No fim de cada a.nno financeiro organisar-se-á., 
em duplicata, o balanço de todo o rendimento arrecadado e sua 
distribuição, com declaração da divida activa e passiva (si a 
houver ) e da quantia paga para a.mortisar a importancia do 
material que o Governo tiver fornecido (quando isto se houver 
dado), devendo um desses balanços ficat• archlvado e ser o outro 
remettido ao director da associação, que o enviará ao Ministro 
da Marinh!l.. 

Art. 48. Além deste balanço, proceder-se-á. a um recensea
mento no cofre da ailsociação por occasião das inspecções, quer 
do director da associação, quer do funccionario que para isso 
fôr commissionado pelo ·Governo Federal ; do resultado se la
vrará termo, que tlcará arohivadô. 

TITULO VII 

CAPITULO I 

DAS CONTRIBUIÇÕES, INDEI\ofNISAÇÕES, APOSENTADORIAS E PENSÕES 

Art. 49. Todo pratico que fôr admittido na associação, quer 
por vaga, quer em virtude do augmento do respectivo quadro 
deverá depositar no cofre da praticagem importa.ncia igual a~ 
valor do material existente dividido pelo numero dos pratico!'! 
antigos e mais um. 
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··•· ai_ ~.iot' ~ .. ·~.. . .. nilQ . . · •. '.'h!'! lloinda adquiritlo. aproprie· 
~ .d~e Jna r~l., a;, .ó'cfulti1ill1ÇI!.O. do :.nov~ , p~trco a.pen&.S 
será. i~ual 4 ' ~~ po.i,n. qué·.a-praticag~m !lov,ver conc,orri~p 
para mdemnisar o G9verno Federal, dividida pe1o .numero dos 
mesmos pratices antigos e mais um. 

Art. 50. Em todo caso o novo pratico entrar.i. para o cofre 
com a importancla de sua contribuição no prazo dê 30 dJas1.ou 
terá mensalmente o dusconto correspondente a l/3 da gratlfl
ciação que lhe qompeiir, até completar a totalidade. 

Art. 5J. Aconttlcendo fallecer algum ernpregado da asso
ciação, será. entreg,g..e ~ seds legítimos hordeirOB a parte do 
vepcimento qil~ a\é enW> lhe fôr devida. . · 

Si o fallecido fôr um pratico, o cofre da associação inde
Dinisar:i os he~deiros da quantia equivalente ao Valor do mate
fiai existente, pu á somma despendiua para adquiril-o, divi
dida pelo num~ro dos praticos, comprehendendo o proprio fàl· 
lecido. , . 

Ari. 52. Tal! indemnisação poderá ser feita .integralmente 
dentro de um P1ez, a partir da .data lio fallooim~nto, ou ern 
cinco presta~·ões mensaes e Ruccessivas, comianto que a. pri
J:I).eira destas prestações se realise antes .de 30 dias que imme
dia.tamente se seguirem. 

Art. 53. Para conhecer na occasião o valor do material, 
proeetler-se-á a inventa1·io por mflio de peritos nomeados ad-hoc 
pelo director da associação. 

Art. 54. Não havendo lflgitimos herdeiros, o. quinhão do 
faUecido, seja elle pratico ou qualquer outro empregado, re-
verterá em ben~fic1o do fundo de sc;~Ccorros'. . . 

Al't. 55. {> pra~co qué espontâneamenie se l'f!tlrar elo ser
viço' não ter& direito a outra indemni~ação senão á concernente 
ao vencimentor • 
• Ar.t. 56. O pratico, inclusive o pratico-mór, que se achar 

impossibilitado de continuar no serviço da praticagem por ve
lhice ou molestta adquirida no exercício de suas flJncções, será 
aposenta.tlo, vencendo annualmen1ie, do fundo de soccorros, uma 
quantia ~quiva1ente a \antas v11zes 1/2,") do seu ordenado quantos 
fô1•em os annos que tiver de eJfectivo serviço na associaeâo, de 
sorte quo si contar 25 annos completos uu mais do que isso, terá 
jús ao ordenado por inteiro. 

Art. 57. O pr<~.tico, inclusive o pratico-mór, praticante, ata
laia.dor, patrão ou remador que ficar inutilisado por de~;astre 
occorrido em acto de serviço e por motivo alheio á sua vontade, 
terá· direito a 'uma · pensão igual a.o ordenado, independente
mente do numero de annos que tiver servido na associação. 
: A!'t· 58, Neqhum dos favores a que se reterem 011 dous ar

tigos antecedentes I>oderá ser concedido pelo Governo Federal, 
se11,1 que preceda favoravet opinião da junta-medica requisitada 
pelo director d~ associação, ouvido o Conselho Naval. 

Art. 59. Emquanto o rendimento do fundo de soccorros nãQ 
puder fazer f~ ao pagamento das pensões, serão ellas sup
prida.s pela primeira quotf\ da gratificação,.si o;pensionista for. 
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prat.leo· pu. pr&tiOI'D.~, i ·p&l~ segQ.Al.da. q~ota. si rôr ataii!Jador 
ó trip11lao~ ....... ·· . .•... . · . . . 

Al.'t.. ôO • .Qnand«i .. o rendimen~ do fqndo ()&pij.aljlladq per· 
mittir·, s~t estentlerã. o ben~deio da pensão, no valor da metade 
do ordenado, á~ viuvas, tUbas solt.eiras .e filhos ~enores dos 
praticas, cabendo ás primeiras a !lletade d~sa pensão (ou qnarta 
parte do ordenad.o), sendo a potra. metade dividida repartida· 
monte pelos filhos menciQp34ios. _ . . . 

Em falta. desses berdail'os !!orá. a mesma pensao dnr~d1da, 
repartidamente, pelas mã.es e irmãs solteiras. dos mesmos pra
ticos que não dispuzerem de outro ampj~.ro. 

Si algum dos herdeiros fallecer, si passar á. maioridade her
deiro varão, si CI).Sar alguma da$ viuvas, filhas pu irmãs sol· 
teiras, a quota que cada 'Q.ma devia receber reverterá em fa
vor do fundo de soecorros. 

TITULO VIII 

Disposições di versas 

CAPITULO I 

DAS PROVAS PARA ADMISSÃO 

Arli. 61. Sempre que sa dér qualquer vaga de segundo 
pratico ou, praticante, o direclior, mandará immediatamente 
abrir 4,urlLJlte 30 dias a inscripçio para o respectivo concurso. · 

Pa.~:agrapbo unico. Si para a vaga de segundo pratico não 
se inscrever nenhum pra.t.icante, o director, de a.ccordo com o· 
paragra.pho unico do art. 6?, mandará annunciar Pela imprensa 
a exi-~cia. d~. r.eferida vaga, assim como a abert.ura, durante 
30 dias, da inscripçãp pa.ra o ~elJ. proviment.o. 

Art. 62. NenhuiJl ca.nd.ida~o poderá inscr.ever·~te ou ser con
sidar~j) in~:rip~. ~JD que, am r!lqueriJnento dirigido ao di
r~ctor da pr•tieageQI.,.~ &pN~ta4o docUJP('IJÍQi comprob~~o-
totio~J ~~~ stm icionei4acJe,. U(}JI ~rmo11 d.os ~rts. 5~ e 7°. · 

Ad .. 63. Enc.,rrad.a a insci>ip,çã.Q, os ca.ndida.tos prestarão exa· 
me em <li~t-. «fesignadQ pelo 4irector da praticagem, perante 
uma cpmmj.ssão presi4i~ por essa autoridade e composta do 
pratioo-mór, ou na sua fálta; do pratico mais gra.d~o, e de 
um pratico sorteado pelo presidente na presença dos candi-
datos. · 

O presidente da commissã.o poderá. arguir os examinandos e 
terá. voto no julgamento. 

Na carencia de praticos serão convidados para examinado
~i~j~:rfe~e m~rinJI.a. 4P guerr~~o ou mercan~e, que con~eçall:\ 
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Ari. 64. o exame. para os candidatos ao loga.r de segundo 
pratteo· será. oral 1 e ve1'113.rá. ac:»bl*i as 8eguintes ma terias: 

Apparelho e manobra dali embarcações, 'quer á. vela, quer a 
vapor ; mocJ.o de fazer e desfazer suas amarrações ; preceitos 
para. espiar um ferro ou ancorote ; meio mais vantajoso de dar 
ou receber um cabo de reboque. , 

Signaes do Codigo Internacional Marítimo e do codigo com· 
muro a todas as barras e portos do Brazil. . 

Estabelecimento dos portos ; direcção e velocidade das cor
rentes; tanto nog portos como fóra. delles, na parte littoral com· 
prehendidá entre CAndeias o Pá.o Amarello. 

Dirucção o largura dos canaes e sua profundidade por occasião 
das mais baixas marés de syzigias ; natureza do sólo submarino, 
marcas, boias ou balizas, para guiar a navegação. 

Ventos reinantes o sua influencia ~oh a direcção, largura e 
profundidade dos canaes. 

Bancos existentes na circumscripção da praticagem, sua 
posição, natureza, extensão e configuração ; profundidade da 
agua sobre olles, quer nas mais baixas marés do syzigias, quer 
nas de quadratura. Trato da costa. comprehondida. nos limitaR 
da praticagem. , 

A1•t. ü5. Termin~do o acto, durante o ~U:J:l cada exa~inan
do deverá ser argmdo por espaço nunca maior de 30 rmnutos, 
so procederá, fóra da presença dos candidatos, ao julgamento, 
e do resultado se lavrará termo em livro proprio, que será es
cripto pelo mais moderno dos examinadores e assignado pela 
commissão. · 

Art-. G6. Si houver mais de u.m candidato approvado, se pas
sará. o competente titulo pela Directoria da Praücagem ao que 
tiver obtido melhor classificação, nos termos do art. I)• ; si, 
porém, nenhum dos concurrentes f<ir julgado gutncientemonto 
habilitado,. se mandará. abrir uma inscripção, não podendo o 
concurrente reprovado entrar em outro exame senão'tres mezes' 
Jlclo menos, dí'pbis de sua inhabilitação. 

Art. 67. O exame para admissão ao logar de praticante ver· 
sará sobre os conhecimentos exigidos nosns. 2, 3 e 4 do art. 7•, 
e se registrará o resultado, como dispõe o art. 65. 

Si houver mais de um candidato habilitado, a. nomeação que 
se tiver de passar pela Dire<Jtoria da Praticagem recahtrá no que 
exhibir melhores títulos dos prescriptos neste regulamento ; si, 
porém, nenhum dos concurrentes fôr approvado, se mandará. 
abrir nova. inscripção, não podendo o concorrente reprovado en
trar em novo exnine :senão 1res mezes, pelo menos, depois de. sua 
inhabilitação. 

CAPITULO li 

DOS IMPJI:ÍIIMENTOS E LICENÇAS 

Art. GS. O ipratico que, por impossibilidade comprovada 
de rogr(188ar ::í.Irespectiva estação, sahir para fóro. do}Esta.do no 
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navio que pilotear, ou, por eausa. alheia. á. sua vontade, ficar re
tido em qualquer ponto da. circuniscripção da praticagem, .con
tinua.ri a. perceber vencimentos como si presente fôra. 

Art. 69. Todo pratico, praticante ou empregado da prati
cagem que, sem motivo justificado, deixa~ de 02mparecer ao 
serviço ordinario :perderá. o ordenado o grat10.caçao correspon
dentes ao dia ou dms em que faltar. 

Art. 70. Todo pratico, praticante ou empregado da prati
cagem que se achar impedido por molestia. comprovada, mas 
curavel, perceberá até 60 dias o ordenado ; .si, porém. o impe
dimento provier de desastre occorrido em acto de serviço e não 
exceder daquelle prazo, continuará a receber todo o vencimento 
constante de ordenado e gratificação. · 

Continuando o impedimento por molestia ou por desastre: 
no primeiro caso nada perceberá; no segundo, perceberá, por 
outros 60 dias, dous terços do ordenado, e, por tempo ainda igual, 
om seguida. a este uHimo, um terço de ordenado, passando a ser 
aposentado si nos tres prazos concedidos não houver conseguido 
completo restabelecimento. 

Art. 71. Salvo caso de molestia, nenhum pratico, praticante 
ou empregado da praticagem poderá. obter licença para ausen· 
tar-se da circumvisinhança da respectiva estação senão por mo· 
ti v o justificado. . . 

Tal licença poderá. ser concedida. apenas com o ordenado até 
oito dias pelo director da associação. 

Art. 72. Por ausencia,' excesso de licença, ou quando esta 
fôr concedida por mais de oito dias, nada perceberão os praticos, 
praticantes e mais empregados da. praticagem. 

Art. 73. Os praticos e pr~~oticantes que, embora por moles
tia, ficarem impedidos por mais de tres mezes, deverão, a re
quisição do director·da..praticagem, ser inspeccionados por uma 
junta medica, afim de verificar si elles pódem ou não permanecer 
no serviço da praticagem; no caso amrma.tivo, continuarão a 
fazer parte do respectivo qu. adro, mas nada perceberão emquanto 
dur~r o impedimento ; no caso contrario, serão despedidos ou 
aposentados, conforme o disposto no pres'enU, regulamento. 

Art. 74. O ata.laia.dor, o escrevente, o patrão e os remado
res, quando doentes, poderão ser despedidos: os dois primeiros, 
se a enfermidade prolongar-se por mais de 30 dias; os outros, 
nos termos de seus contractos, ou segundo as conveniencias do 
serviço. 

TITULO IX 

CAPITULO I 

])A TAXA DA PRATICAGEM 

Art. 75. toda a embarcação que entrar, sahir ou mudar 
de ancoradouro nas localidades em que houver praticagem, seril. 
obrigada :t receber auxilio desta, mediante o pagamento da taxa 



está.tuida. neste tegulamento·; fsual óbr~ação lha ca.be sempre · 
que '.t.ivêr de desamarrar uo ·amstra.r a quatro· o&bóll em dure-
rentes ancoradourós; , · 

§ 1.° Ficam di8peosados do pagamento da taxa de que trata 
este artigo: 

1. • Os navios da Armada, reeebam ou não o auxilio da. pra
ticagem. 

2. • As embarcações de pequena cabotagem cujo calado não 
exceda de dous metros. . 

3.• As emliarcações que, por motivo dê força maior, inves
tirem o pói'to sem auxilio de pratico. 

§ 2.• Fóra. dos casos de· que tratam os ns. I, 2 e 3 do para~ 
grapllo anterior, totlas as demaiil embarcações, tomem ou não 
pratico, pagarão a taXa estipulada. · 

Exceptuam-se: 
a) As embarcações das eompanhhts subvenciona.das pela 

União, que, eth qualquer hypotbese, só pagarão metade da refe· 
rida taxa. · 

b) A~ embarcações commandadas. por quem tiver titulo de 
pratico da localidade, que tainbem 8ó pagarii.o metádé da refe
rida taxa, quando não tomarem pratico da associação. 

Art. 76. As embarcações mencionadas nos os. 2 c 3, § I•, do 
artigo antecedente, quando se utilizarem do serviço da pratica
gem, serão tambem obrigadas ao pagamento da taxa que lhes 
coQ'lpetir. 

Art. ·77. Logo que o pra.tieo o~ praticao~ tiver concluido o 
serviço da praticagem, cujo producto :Caça partê do reiidiinento, 
darll uma parte de ~;~eu·serviço ao pratico-mór, assigôada e da
tada pbr Si c rletó capitãQ ou mestre do navio, afim de organisar 
o escriv~o a devida. bonta., que, depois de a:>signa.da. pelo dito 
pratico ou p1·a.~ida.nto e _rubricada. pelo ~irector, séi-á c,tebitàda, 
em livro proprw, ao navio, com üeclaraçao ifo nome do cominan
dà.nte, capitão ou mestre, dono ou consígnatario, dia, mez e anúo 
em que teve log<1r o serviço e, finalmente, o numero de tonela
gem e pés do agult (1ue então calavà.. 

Art. 78. Para. essa cobr'ànça serão observadas as seguintes 
bases: 

I. o Pelo serviço de enirada ou sahirla, a taxa da tabella an
nexa. a este regulamento ; a sabida depois do pôr do sol pagará 
mai11 50•/o• 

2. • Pela direcção do pratico na amarração ou desamarração, 
a metade dessa taxa. 

3. o Pela mudança do logar no ancoradouro, a. metade dessa 
taxa. 

4. o Si o navio fundear no Lamarão ou Laminhas, metade 
dessa taxa.. 

5. o Si para qualquel' desses serviços tiver sido requisitado 
pratico especial, será cobrada mais a quinta parte da mesma 
taxa. 
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Art. 79. O navio que .. se il.Jjrêseli.tà.r em frente ao porto pe
dindo pratico, e, qu~ndo este. chegar a bordo, não quizer utili
zar-se de seu serviço, pagará metade da. taxa da enirada.. 

Art. 80. O navio que rlão qitizer fundear, mas sim conser
var-se sobre a vela até receber notiei:l.s que espere de terra., ou 
por outro qualquer motivo, tendo o pratico a bordo, pagará 
ta.mbem a metade da taxa da entrada. não excedendo ao sol posto 
a estada do pratico a bordo; si, porém, exceder, andando á vela, 
pagara. pJr cada dia de sol a. sol a mesma meia taxa e por noite 
a taxa por inteiro. 

Art. 81. Por qualquer serviço extraordinario, ou de soe
corro, prestado pelo pessoal avulso empregado nas amarrações 
e desamarrações, será. cc)brada. a Seguinte taxa, por dia. ou fracção 
de dia de trabalho: · 

Pratico 

Praticante 

Patrão •. 

Remador 

PESSOAL 

SERVIÇO EXTRAORDINARIO 
OU DE SOCCURRO 

No porto 

10$000 

8$000 

6$000 

5$000 

No mar 

15$000 

12$000 

9$000 

7$500 

§ 1.• Entende-se por dia de trabalho o intervallo compre· 
hendido entre o nascer e o pôr do sol. 

§ 2. • Quando os serviços aciiria · mencionados fôrem pre
stados á noite serão cobrados mais 50 •f •. 

Art. 82. Para qualquer ,dos serviços constantes dos arts. 77 
a tlO tlca reservado ao':l naV'ios o direito do utilisar-se do pessoal 
de bordo. , 

Art. 83. O material d;,i. PJ)!lticagem, quando utilisado pelos 
particulares.de um a 30 dias, vencerá a taxa de lO •;. do seu valor, 
duplicando por maior tempo. 

§ 1. • A taxa acima será duplicàda quando os objectos se 
perderem ou se inutilizarem por motivo de força. maior, e em 
caso diverso pagar-se-é. o damno pelo seu jqsto valor. 

§ 2 •. 0 O tempo seríio ~pta.(lo desde o momento em que o ob
jecto sahir dó depo.~ittl at.ê 6 lll:l. i'estitliiçã.o, em bom estado-
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CAPITULO I 

DO ALUIWEJ, DO MA1'ERIAJ, 

Art. 84. Todo o navio pagará, a ti\ulo do aluguel de mate• 
rial, as seguinies taxas: 

Lancha, para aman-ar ou desamarrar um 
navio . · · 

Ancora ou amarra 
Ancorote . • • • • 
Virador, pelo primeiro dia • • 
Por dia que se seguir. . . • • . • 
Espia d~ranto a amarração ou desama.r-

raçã.o,, ou para qualquer outro serviÇQ, 
por dia • • 

CAPITULO li 

URATIFICAÇÃO DO I'ESSOAJ, AVULSO 

H$000 
8$000 
$500 

8$0011 
6$000 

4$000 

Art. 85. Tambem pagará. Oi serviços do pessoal pela fórma 
seguinte: 

Pelo serviçO do. peiSOal : 

Patrão • 
Remador 

Por mais de 
A~ú f2 horas 12 hora~ de 
de trabalho trabalho 

8$000 
6$000 

10$000 
7$000 

TITULO X! 

CAPITULO I 

DAS PENAS. A QUJIFICAM: SUJEITOS OS PltATICOS E MAlS EMPRI<:GA
DOS DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 86. Todos os praticas ou empregados da praticagem 
serão responsa.veis pelos ditos delictos e faltas que commetterem 
no desempenho de seus deveres, assim como pelos erros do otfl
cio no exercício de suas funcções. 

Os delictos serão punidos pelas autoridades competentes 



MINI8TBRIO DA MARINHA 65 

As tàltas serão punidas pelo director da praticagem, segundo 
as att.ribuições conferidas pelo presente regulamento e pelo da 
capitania. . _ . 

Os erros de officio serão corrigidos pelo diréctor da prati
cagem, com recurso para a capitania, de accordo com a lei em 
vigor. 

Art. 87. Todo e qualquer pratico ·OU empregado da prati
cagem que transgredir as disposições dos regulamentos da poli
cia naval, da policia fii?Cal das alfandegas e da de sanidade, 
ficará sujeito, além das multas ou penas estatuídas nos ditos 
regulamentos, á suspensão por espaço de um a 15 dias, impoata 
pelo director da pra1;icagem ; e quando a falta. fór grave será 
demittido, mcdia.nte o processo estabelecido no regulamento da 
capitania. 

Art. 88. Todo e qualquer pratico ou empregado da prati
cagem que, som caus<~o justificada, recusar·se ao serviço que lhe 
tiver sido ordenado, serà. punido: a primeira vez comsuspensão 
por 15 dias ; a segunda vez com suspensão por 30 dias ; a ter
ceira, finalmente, com demissão. 

Art. 89. O pratico ou praticante q11e se apresentar embria
gado a bordo de qualquer embarcação para dirigil-a, cerá punido 
com as mesmas penas do artigo antecedente. 

Paragrapho unico. Identicas penas serão applioadas ao pra
tico ou praticante. que maltratá.r po1' palavras o commandante, 
capitão ou mestre da embarcação, ou faltar-lhe com o respeito 
e attenção devidos. 

Si a falta commettida fúr até á o1fensa physica, será. preso 
o delinquente e entregue á autoridade competente para. punil·o, 
segundo a gravidade do caso c conforme a legislação respectiva, 
em presença do corpo do delicto o exame do ~:~a.nidade. 

Art. 90. O pratico ou praticante que, estando incumbido de 
dirigir qualquer embarcação, a encalhar ou perder, entrará em 
processo pela capitania do porto, afim de reconhecer-se: 

I. o Si o sinistro dou-se em consequimcia de força maior ou 
por outra.s causas alheias á vontade do mesmo pratico, ou prati
cante; 

2.• Si por erro de officio; 
3.• Si de proposito ou por qualquer outro motivo rept·ovado. 
§ l. o Provando-se pelo processo que o sinistro está compre-

hendido no primeiro caso, será o pratico ou praticante conside
rado como justificado e continuará no livre exercício de suas 
funcções, devendo receber os vencimentos que lhe competirem 
durante o tempo em que deixou de trabalhar esperando a con
clusão do referido processo. 

§ 2.• Provando-se que as circumstancias determinativas do 
sinistro cahem sob o domínio do segundo caso, será o pratico ou 
praticante sujeito á. multa, prisão e mesmo demissão; ficando 
além disso, o direito salvo ás partes prejudicadas de haverem. 
do mesmo pratico a indemnisação do prejuízo ou damno soJTI·ido. 

§ 3. • Provando, tinRimente, que a cauea do sinistro é algu
ma das mencionadas no terceiro caso, será o pratico ou prati-

Marinha-Decis11es de !906. 5 
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á&nte detnittidol preso o entregue á autoridade criminal, para 
proceder na fórma da lei. 

Art. 91. Si encalhar ou perder-se alguma embarcação e 
provar-so que hl encalhe ou perda proveio de haver cessado o 
auxilio da pra.ticétgem ~tntes que a mesma embarcação estivesse 
em posiçii.rJ con\'Cnicute para poder navegar livro do pel'igo, 
submettcr-se-:i a processo, na fórma do al'tigo antecetlente, o 
pratico q no a houver pilutuatlo, llliCL' l!it·ectamente, quer por 
meio do signacs. · 

At•t. 9~ .. Da mesma fôrma se procederá quando alguma em
b<~.rcação encalhar ou perder-se depois quo o pratico ou lJI'ati
cante. a houver fundeado, um:\ vez que se prove que <i sinistro 
resultou da circumstancia de ter essa embarcação ancorado ou 
sido collocada em posição não conveniente, sem quo para isso 
concor1·csse motivo de força maior; 

Art. 93. A suspensão do qualquer px:atico ou empregado 
da pratic,lgcm obriga a multa correspondente ao valor da grati
licaç;lo que lhe puder cab~r dut•antc os dias em que estiver 
cumprinrlo a pena. . 

Pa.ragra.pllo unico. Ali !l-emissões rio que trata. este c:~.pitulo, 
excepçào fe1ta da de aprendiz, que compete ao director da as
sociaçãu, serão dlld.a.s pelo Ministro da ~la.l'inha., a quem serão 
enviadas por a.quella autoridade tortas as poças do respectivo 
procefJiO. 

TITULO XII 

CAPJTL:LO I 

DOS DEVERES DOS CO)niANDANTES, CAPITÃES OU MESTRES DAS 
EMBARCAl.'ÔE~ QUE TIVERE~I DE I:ECEBER O AUXILIO DA 
PRA TICAOEM 

Art. fl4. Tudo c6mruandante, capitão ou mestre de qual
quer emb~i.rcação que deinando alguns dos portos do EstaJ.o ue 
Pernambuco onde estl'!ja estabelecido o serviço da praticagem, 
ao a.pproxiniar-se içará. no tope de pt•õa, servindo-se dos signaes 
.tel~gra.phicol!l do , Codig~ Internacional, o caladó d~ suá. em bár· 
êiàçad, oxprésso em deCimetros, e. logo que o prat.tco entrar a 
bordo deverá. conferenciar com a. maior pnlllicidadé a exaci.jdão 
do numero que houver as!.iignáládo . 
. Art. fl::>. O cómrliandii.nté, capitão ou mestre que precisar a 
bo1'<1.0 do aúxilió do pratico, o pedirá. por meio do ilignal do 
Cudigo Internacional. 

Art. 96. todó o óoinrnà.rirlante, capitão ou mestré é obrigado 
à. satisfazer qullesquer requisições tio pratico, tendentes á boa 
direcção o segurança da embarcação, bem como a tE'r safos o 
promptL1s u ~Lncorute, ~\~ancoras, amarras, vü·adores, etc. 
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Art. 97. Nenllum commanda.nte, capitão ou mestre poderá 
maltratar qua.Iquer pratico ; devendo, quando este se comportar 
mal, dil'igir queixa oficialmente ao dírector da praticagem, 
logo que d~r fundo, para que o rncsmo director proceda na 
fôrma das disposições do presente regulamento e do da. capi
tania. 

Art. 98. O commandante, capitão ou mestre tle qualquer 
embarcação onde se apre~entar tim pratico emes tado de embria
guez, o fará voltar e pedir novo pratico, cumprindo-lhe levar 
esta occurrencia ao conhecimento do (lirector da praticagem. 

Art. 99. Todo commandante, capitão ou mostre que, por 
força maior, levar comsigo o pratico que o tiver piloteado, 
contrahirá a obrigação de fazel-o regressar a expensas do dono 
ou consignatal'io da embarcação na primeira opportunidade que 
se otferecer, além do pagamento da gratificação tliaria que lhe 
competir. 

Art. 100. Nenhum commanllanto, capitão ou mestre de 
qualttuer embarcação, salvo o caso previsto no n. 2, ::3 1• do 
art. 75, pGdorá sahir a barra ou mudar de aucoradouro som que 
préviarnente se tenha entendido com a primeira. autoridade da 
praticagem, dando-lhe por escripto o calado em que se achar 
a embarcação. 

TITULO XIII 

CAPITULO I 

DAS PENAS A QUb: FICAM SUJBITOS OS COJIIMANDANTES g CAI'l'I'Ãgs 
DAS B~IBARCAÇÕES QUE TIVEREM !JE RECEBEit O AUXILIO 
DA PRATICAGEM 

At•t. 101. Todo o commandante, capitão ou mestre que, ao 
approximar-se de alguma barra onde estiver estabelecido o ser
viço da praticagem, não içar o signal indicativo do numero de 
deeimetros que calar sua embarcação, ou o fizer sem oxactidão, 
será multado, em beneficio do fundo de soccorro, na importancia 
de 50$ a lOO:i;, conforme a gravidade do caso, além de ficar re
sponsa vcl pelo damno ou prejuízo que da h i puder resultar. 

Paragrapho unico. A multa pela ausencia do sigual poderá 
ser relevada si demonstrar nunca ter demandado o po1·to, e, por 
conseguinte, desconhecer o regulamento. 

Art. 102. O commanda.nte, capitão ou mostro que entrar, 
sahir, mudar do ancoradouro, amarrar ou desamarrar som o 
auxilio da praticagem, não só rosponderlt polu 1lamno que causar, 
como tambem incorrerá em multa igual á taxa que deveria 
pagar de accordo com Gsto regulamento, salvo os casos previs
tos no § 1• do art. 75. 

Art. 103. O commandante, capitão ou mestre qne ameaçar, 
ospancar ou maltratar por palavra~. em acto do serviço, quo!-
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quer pratico será pJr isso rosponsabilisado, precedendo queixa 
do. o!fendido. 

Art. 104. As multas mencionadas neste capitulo serão im· 
postas pelo director da praticagem. 

TITULO XIV 

CAPITULO I 

VOS RECURSOS 

Art. JIJ!'í. Da~ decisões proferida<> pelo tlirector da. pr.~tica
gem, quet• em r.1la.çã.o ao seu pessoal, quer em relação a pessoas 
estranhas, havet•:t recurso voluntario para o Ministro da 
Ma.ririha.. 
~ l." Esse rocurso será interposto por petição fundamen

tada. e documentada da parte reclamante. 
§ 2. 0 A petição será interposta dentro de lO dias a contar 

da sdenci:t pessoal ou por edital, da decisão. 
§ 3. 0 Recebid11. a petição o director 11. enviará, com sua in

.tbrmação, ao capitão r!o porto para este transmittir ao Ministro 
•la M~.r1nha. 

§ 4. 0 O capitão do porto, ao transmittir, dará sua opinião 
sobre o objecto da reclamação. 

!'\ 5. o O recurso terá effeit<~ suspensivo. Todavia, si a recla
mação versar sobre a taxa qt! praticagem uu sobre seu quantum, 
o recorrente depositará no cofre dn. associação, a somma em 
litígio, que levantará si o recurso !ôr provido. 

§ 6. o O Ministro da .Mnrinll.t\ conhecerá definitivamente do 
recurso, ouvido o Conselho Naval. 

TITULO XV 

DISPOSIÇÕES GERAEB 

Art. 106. Só quem tiver titulo de pratico poderá responsabi
lisar·se pelo serviço da praticagem dentro e fóra dos respectivos 
portos do Estado do Pernambuco. 

Todo aquelle quo, sem tet• o competente titulo, se apresen
tar para rlesempenha1· as funcç.ões de prntico, incorrerá no crime 
ile exercei' profissão que lhe (~ vedada,. 

Art. 107. Sor<t permittldo, entretanto, aos capitães ou 
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mestres tomar, na costa em que não houver estabelecimento do 
praticagem, pellfloa ·com as necessarias habUitações desse ponto 
até o La.marão, ou immediações da entrada de qualquer outro 
porto do Estado, onde existir o serviço da praticagem ; mas, si 
elle pretender passar dahi para dentro do porto, som que tenha 
a bot'do o respectivo pratico, tlcar<i sujoito <•o disposto no 
art. 99. 

Art. 108. Os praticas usarão os uniformes autorisadoa no 
plano annoxo ao decreto n. 5268, de 13 de .abril de 1873. 

Paragr•apbo unico. Ao pratico·mór, (iepois de cinco annos 
de serviço, sem nota que o tlusabono, será concedi1lo o uso das 
divisa:~ do Jo tenente d~t Armada. 

Art. lOQ. E' prohibida a collocação de qualquer mastro nas 
pt·uximidades da atalaia. 

Art. IJr). Todo o pessoal empreg;J.do na praticagem serã 
obrigado, não só a dar parte de sn<t residencia ao pratico-mór, 
aflm do que possa ser chamado a, serviço desta associação á qual· 
quer .hvra do dia ou da noite, como ta.mbem a ter 1lomicilio 
dentro rio município onde funcciunar ·:, associação. 

Art. 111. Por occasião de siuish·<J o pratico·mór poderá 
chamar, de accordo com o comma.ntla.nte, capitão ou mestre da 
embarcação soccorrida, c eom p:·évb :mtorist:.ção do uit·ector da 
praticagem, a gente que fõr neeeFsaria pwa u serviço. 

Art. 112. A praticagem deverá rocegar e suspender as an· 
coras e amarras perdidas nos cauaos das respectivas circumscri· 
pções ; c si dentro de 15 dias ninguem as reclamar, ou si o re
clamante não indemnisar as depeza-J que se houver feito com a 
suspensão, taes ancoras e amar1•as ficarão para o serviço da 
praticagem . ou serão vendidas e o seu producto recolhido ao 
cofre, em beneficio da renda da mesma praticagem. 

Art. 113. As autoridades prestarão aos praticos toda a coad
juvaç'io e auxilio que fôrcm necossarios a bem do serviço pu
blico. 

Art. 114. O pratico-mór organisará uma eseala diaria para 
o serviço dos praticos, o aquelle quo no detalhe licar tle ser
viço, pernoitará no cditicio onde funccionar a associação, sendo 
responsável pelas faltas commettidas durante a noite, em caso 
de algum sinistro, e dará parte do occorrido ao pratico-mór, 
afim de dar este as necessarias providencias, communicando ao 
director. 

Art. 115. O director da praticagem inspeccionat·á a pra
ticagem exercida na. parte do li ttoral quo estiver sob a ~;ua. ju
risdicção. 

Art. 116. Para a inspecçã.o de que trata o artigo anterior 
serão a.bonadas ao director da praticagem, não só a passagem 
como tambem ajuda de custo. 

Art. 117. D.e accordo com o art. 26, nenhum pratico poder·á 
contra.~tar seus serviços com cumpaubia~, consignatarios ou 
d_onos de embar011ções, fazendo o serviço da praticagem o pra
tteo a quem tocar por escala, salvo o caso e8tabclecido no n. 5 
do art. 78. 
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Art. 118. Sempre que se houver de tratar de interesse da 
associaQão; poderi\o os pratlcos e pra,ticantes rennir~sc em as· 
semblêa por determinação do direetor ou a, requerimento a.elle 
dirigido pela maioria dos associados. 

TITULO XVI 

Disposições transi torias 

Art. I W. O car~o de atalaiador scr<í provido quando o di
rector jul~ar con vonientc. 

Art. 120, A cobrança da hx:t sobre o aluguel do materiaJ 
e o salario do p~)sso;\1 só começarão 15 dias após o dia em que 
entrar em execução, no Estado de Pernambuco, esto regula
mento, 

§ I." Em edital publicado nos jornaes de Jüaior cir·culação 
o director d<l, praticagem fará sciente aos proprietarios ou con
signatarios de navios, não só do encargo das novas contribuições 
impostas pelas leis ns. 1171 A, de 1904, e 1333, ele UJ05, como 
tios recursos facultados contra a arrecadação indevida. 

§ 2." O mesmo director enviará á Secretaria do Estado re
latorio circumstanciado sobre o que occorrer na pratica das dis
posições adopbdas. 

Art. 121. A praticagem da barra e porto. do Tamandaré 
ser<t exercida, nos pcriodos quarcntenarios, pela Associação da 
Praticagem do Porto do Recife. 

Paragrapho unico. Nos referidos periodos estacionará na
quelle porto uma turma de praticos e praticantes, sob a direc· 
ção de um primeiro pratico, bem como baleeiras guarnecidas, 
lanchas de amarração para os misteres da praticagem, podendo 
este pessoal ser revezado mensalmente. 

Art _ 12:'. As ta:.:as para a colmmça da praticagem de en
trada e sabida •. no porto do Tamand.aré. serão as consignadas no 
presente regulamento para. o porto tio Recife, com o accresoimo 
de 25 °(, para. attonder ao custeio do pe,:soal true estiver alli esta
cionado. 

Paragrapho unico. CoiJrar-se-ão 50°/ o sobro estas taxas quando 
o n<:>vio fUr conduzido po1• pratico d~~o associaç~ do porto 
do Recife ao de Tamandaré ou vice-versa.. 
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MODELO N. 1 

Rubrica. do director da. Associação. 
Pratico-mór 

F ... •. • .. • .. • ... • ..... • 
Filho de ........... natural de ..•... Nasceu om ........ . 

···························~······~~-·~······!~~-·~·····!~·· 

IIISTORICO 

Nomeado por •.•.•..•••. 

NOTAS EXPLICATIVAS DO 
DEBITO E CREDITO 

Exercício de ....•. 

. • . . .. • . .. .. . . . . . . .. . • .. • • Ordenado e quotas do mez 
' de .••...• ~ ... ! ••• 4!. 

F......... F ......... . F ....... 

Director. Escrevente. Escrevonto. 

Tomou posso e entrou om 

.......................... 
F .. ,....... F .•....... 

Diroctor. Escrevente. 

$ 

OBSERVAÇÕEs -Este livro serl\ numerado seguidamente, 
rubricado, aberto e encerrado pelo director. 

Na parte rlenominada -Historiao- se lançarl\ tudo quanto 
fôr referente á 1wmeação, á demis~ão, multas, prisão ou sus
ptmsão, louvores, ou reprehensão o set·viços e~tr11-ordinarios dos 
praticas e mais.empregados; e na quo diz -Notas explicativas 
do debito e eredito - tudo quanto fôr concernente !lO aboqo do 
vencimentos. 
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N. l 

MODELO N. 2 

N. 1 

Rubrica. do diroctor. 
Exercício do ..•• 

Asl!ociação dos Praticos de ... 
• • • • • • • • • • • • • • r •••••••• 

Im·entario do miteria.l. ... 

Ao pratico-roór desta bar· 
ra: 

Fica. oal'rega.do sob sua im
media ta responsabilidade 
o seguinte material per· 
tencen te á Associação de 
Fraticos .............. .. 

1 lancha. 

I ba.leeira. 

38 remos 

F ....•.. F ....... 

Director. Escrevente. 

Rubrica. do director. 
Exercício de .•.• 

Associação de Praticos de ... 

Resal v a do material inutili
sa•lo .... 

Para resalva do pratico
mói' e por ordem do ca
pitão do porto, se elimina 
drste inventario uma ba
leeira inutilisada em S3r
viço, conforme o officio 
11 ••• o • 

F ....... F ....... 

Director. EscrevPnto. 

(Livro do inventario do material) 

OBSERVAÇÕES 

Dev·~ ser numera!lo seguidamente, rubricado, aberto P em
cerrado pelo director. 

Este livro servirá para. a carga de todo o material perten
cente á As~ociação, e bem assim para sua descarga, quando fôr 
inutilisado ou perdido. 
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N. 

:MODELO N. 3 

N. 
Rubrica. do director. 

Exercício de ..• 

Associação de Pratlcos da 
barra de ••• 

Fica carregado em receita 
ao \hesouroiro da asso
ciação a quantia de ... pro
veniente da praticagem 
da embarcação. • . de ... 
toneladas metricas ..••. 
metros de calado de agua, 
de nacionalidade. . • cuja. 
entrada ou sabida se rea
lisou no dia ... 

Rubrica. do director. 

Exercício de •.• 

Associação de Praticas da 
barra de .•• 

Rocebi do Sr. F •.• , com
mandante da embarcação 
•.• de .•... toneladas me
tricas e •.• metros de cc~
lado, de nacionalidadr .•• 
a quaotia de ..• prove
niente da praticagem da 
mesma embarcação nesta 
barra. 

Em ... 

F... F... ,g F ... F ... 
()o 

~ 

'<3 
Escrevente. Thesoureiro. ~ Escrevente. 

-< 
(Livro do talão) 

Observação 

Thesourei ro. 

Deve ser numerado seguidamente, aberto e encerrado pelo di· 
rector. 
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liODELO N. 4 

BXERCICIO DE ••• 

Deve o thosour. d& A~soc. de pratico$ d,, Em c;c com o cofre da Pf&tlo. 

lla'l'er 
------------~--~--_, __________ , __ _ 

18. 

Janeir. 

A importancia ar
reca,ladn pelo 
talão n... pela 
praticagem da 
emharcação .• , 200.< 

Idem idc1n idem 
pelo n._ tia enl
barr·açar) , ,, ••• 300.: 

Idem lden1 idP.m 
p~lo n. <ia em
hl\rcação ~ • , • • • 150.< 

·················· 

i S. 

Jan. 

Pela compra de 
rem os confor
me o documen-
to n .......•.•. 

Pela importancja 
d~~t·enUida co:n 
o pagamento 
do~ vencimr~n

h-; rto pessoal, 
da praticagem 
rdativoll ao 
111e;t, tle dezem
bro uitirno, con
forDle o do
cumeuto n .•••. 

. .. • Amortisacio da 
<linda da pra
ticagem na ra .. 
z:"(o de tantes 
r•;o sobre •. ,, •. 

31 Dinheiro retirado 
para o fundo 

150.< 

de soccorros na 
ruzãodetantos 2;\~ 50~$ 
o/o sol,re •• ,, .• 

Saldo yue passa 
para. o mez se
guinte •••••••. 

650$ 

Praticagem de .• , 

Está conforme - F. , • 
Director. 

F ... 
Thesoureiro 

F ... 
Es0revente. 

Observações- Este livro, que dove ser numerado seguida
mente, rubricado, aberto e encorra.do pelo director, ~ervirá 
para lançamento de toda a receita e despeza da associação. 

O saldo verificado no fim de cada mez constituirá a pri
meira receita do mez seguinte. 
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MODELO N. 5 

F ••.• 

Director. 

No primeiro dia dq me~ dejaqeiro do aooo !le 18u, ac4an«fo-se 
presentes o dil·ector, o pra tico-mór F ..• , e o thesoureiro F •.. , 
foi por este apresentado o livro de receita e despeza da prati
cag!'lll1 !111- ~!m'a 4e .• : ; ()1 e!~~~J:!Ildos to~os os !ançamentos, veri
ficou-se haver a dil;a pratwagem arrecadado durante o mez 
ultimo a quantia de .•. , a qual, confrontada com a despeza feita 
no mesmo período, produZ' o S!loldo de ... , que fica recolhido ao 
cofro para ter o competente destino. E cama se reconhec!lu est<l,r 
a cscl'1pturaQão fuiia de accordo com 'o regu~amento !vig~nte, la
vrou-se pste termo, que é rubricado pelo directór e por nós 
asslgnado. 

F ... 
Pratico-mór. 

F ... 
Thesoureiro. 
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:MODEI,.O N • 6 

BXBRCIClO DE,,, 

Deve o lhesoureiro da. pra.t!cagem d, •• Em · cfe com o fundo de soccorros 
Haver 

18 •• 18 •• 

Janeiro A imporlancla de Fv. Pela compra da 
••• arrrec1dada apolice n ... do 
para fundo de valor de 200$ ; 
soe corro s no agi o, sello e 
moz de ••• co o- corretagem . . 201$0\1() 
forme o livro de 
c/c e documenlo F ... F ••. 
n ..• e que foi de-
posih.da ... como 25'!oo0 Thesour. Escrev. 
se vê da •..••.• 

F ... F •.. Dinheiro retira-
do para a com-

Thesour. Escrev. pra de remos 
conforme & or-
dem do pratico-

Idem de .•.. ar r e· mór n. 31$too FeT, . 
cadada no mez F ... F •.. 
de •. • conforme 
o l!vro de c;c e 
que foi deposi- The•our, Escrev. 
tada . • como se 500$000 
vA d .. , 

F ... F ... Mar~l> . . . Pela importancia 
das pensões pa-
ga.! neste mez. 200~000 

The•our. Escrev. F ... F,.. 

A importançia. de Thesour. Esct·ev· 
200.1$ proveniente 
do valor da apo. 
!ice n. 200$000 

F ... F,., 

Tbesour. Escrev. I 
OBSERVA~·Ão 

Este livro será numerado seguidamente, rubricado, aberto 
o encerrado pelo dlrector. A sua. escripturação só deve ser fe
chada no fim do cxercicio, com um termo semelhante ao do que 
trata o art. 50. 
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MODELO N 7 

ORDEM D. l 

O Sr. thesoureiro fica autorizado a despender a quantia de .•. 
para acquisição dos remos precisos 4s embarcações desta pra
ticagem, devendo fazer o preciso lançamento e notas. 

Praticagem em .... F ...... 

Director. 

MODELON. 8 

ORDEM N. 2 

O Sr. thesoureiro fica autorizado a recolher ao cofre da pra~ 
ticagem a. importancia de ... do fundo de soccol'l.'os que se ac
cumula neste mez, devendo fazer o preciso lançamento e notas. 

Praticagem de ••. 

F ...... 

Director. 

Estas orden!l serão numeradas e gmudadas como resalva para 
a prestaçã.o de contas do tbesoureiro. 



78 DtciSÕES DO GOVERNO 

MODELO N. 9 

Dospacho:-Pague-se e abone-se em despoza ao Thes~uroiro. 
F .•.. 

Director da praticagem. 
F; ... 

Pratico-mór. 
. N ... 

Associação de Pralicos da ..•. 
Exercício do... , 

Folha para p'lga.meilto dos ordenados e quotàs vencidos pelo 
pessoal empregado na praticagem deste Estado ... no mez de ..• 

fT1 '"' o 00 = c:6 
~ V E:'> CIMENTOS o ~ I:Jl) 

;... +" '3 ~ 

~ 
s:l ~s ~=>< 
a:> ce: 

o -s -=CD c:6 
A CLASSES E NOMES "' B·a ..... o Ooo o 

"é ~ 
os:l ~~ = ~ 

c:6 E-< e~~ c:6 = ;... <~>-o o~ ~ ::i o 
"' 17J '"' o "é C1 o o .... .... ~=>< r:. o "é o 8 -- - --- -- lõl. -

I F •••• 
Director da praticagem. 

Pra. ti co-mó r 
2 F •.• $ $ ~ $ Ordenado c quota do mez •.•• $ " 

Pratico 
~l F •.. 

Idem idem idem ............. $ $ $ s $ .. 
Remadores 

4 F ... 
Idem ... 
F ... 
Idem .•• 

A talaiadores 
2 F ... 

Patrão 
F •.• 

Escrevente 
F ... 

Praticagem da ...... F ........... . 
Escrevente. 
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MODELO N. 10 

Rubric;~, do director da praticagem 

Pratico-mór 

F • ..... 

Fi lho tio ••••.••••• fia.tura.l de ..•...•. , nasceu a ..••.•••• 

IIISTORICO 

Nomeado por ..•.•.•• 

F ..••• F .... 

Director. E~crevente. 

Tomou posSe e entróú em exer
cício a .... 

J:t.,··· F ... 

Diroctor. E sere vente. 

l'iOTAS f:XPLICA'I;lVAS DO DEBITO 
E CREDITO 

Exercício de •..• 

Ordenado o gràtfflcà.ção do niez. 

F. F. 
Director. Escrevente. 

(Livro de assentamentos do pessoal ou de soccorro) 

OBSERVAÇÕES 

Este livro será numerado, aberto e encerrado pelo director 
da praticagem. 

Na parto denominada «Historico» se lançará tudo quanto 
fôr referente á nomeação, demissão, multas, prisão ou suspensão, 
louvor ou reprehensão e serviços extra.urdina.rios dos praticos e 
mais empregados; e no que diz rrspeito ás notas explicativas de 
debito e credito se lançará o que 1ôr concernente ao abono de 
vencimentos. 
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'MODELO N. 11 

Rubrica do directur da praticagem. 

Praticagem da. barra de •.•. 

Inventario do material 

Ao pratico-mór desta barra 
fica carregado e sob sua 
i mmediata responsabili
dade o seguinte material 
pertencente ó. Fazenda 
N acionai e empregado no 
serviço da. praticagem: 

I lancha ...... 
I catraia ...•. 
1 virador •.... 

3:000$000 
I :000$000 

500$000 

Em ... tal mez e anno. 

F ... 

Director da pra
ticagem. 

F ... 

Pratico-mór. 

F .•. 

Secretal'io da directoria. da 
praticagem. 

Praticagem da barra do •..• 

Re8alva. do material inuti
Iisado 

Para resalva. do pratico mór 
e por ordem do director 
se elimina deste inven
tario uma lancha que es
ta v a c a r r e g a d a por 
3:000$ e se inutilisou no 
serviço. 

F ... 

Director da praticagem. 

F ... 
Pratico-mór. 

F •.• 

Secretario da directoria da 
praticagem. 

(Livro de inventario do ma
terial.) 

Observações 
Este livro será numerado, 

aberto e encerrado pelo 
director da praticagem. 

Quando o inventario tiver 
sido feito pela repartição 
fiscal da localidadu, a des
carga será. escripturada 
pela mesma repartição, 
mediante offlcio do di
rector da praticagem. 
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MODELO N. 12 

Rubrica do director 

N. 

Pedido n. 
Praticagem da barra de .• , 

Registro n. I 

Para o serviço desta prati· 
cagem precisa-se de ..• 

F .•. F ... 

Pratico- môr. Escrevente. 

Recebeu-se em. . • . • o se
gumte: 

Remos (quinze)........ 15 
Brim, vinte mekos.... 20 

metros, que produziram 
velas, sendo tudo carre
gado ao responsavel no 
11 vro de in vontario do ma
terial a fls .......•.....• 

F ... F ••• 

Pratico-mór. Escrevente. 

llfarioho. - Decisões de 11106 

Rubrica do director. 

N. 

Pedido n. 

Praticagem da barra de ... 
Para o serviço desta prati-

cagem precisa-se de ••.... 

F ... F ... 

Pratico mó r. Esc1·evente. 

(Livro do pedidos) 

Observações 

I. a Este livro será num e· 
rado, rubricado. aberto e 
encerrado pelo clirector da 
praticagem. 

2.• O material pedido smá 
fornecido pela capitania, 
por conta e ordem do Go
verno Federal e carre
gado ao pratico-rnór pela 
repartição que tiver escri
pturado o livro de inven· 
ta rio. 

6-
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MODELO N. 13 

N .•• F •.• 

F ... rubric<\ do director da pra- F... I'Ubi•ica do director da. 
tica.gem, pratico· mó r. praticagem. Pratico-mór. 

Exercício do. . . • • • . . . . • • . . . . • . li:xerciaio de .••...•.......•... 
Pr:.üicagem da barra de ....••. Praticagem da barra de .•.••. 

N. 1 N. I 

Entrada Entrada 

O Sr. F ... deve eu tragar na. . . O Sr. F ••• vae eu tragar na r e
(nome da ropa.rtiçlio fiscal da partiçã,o •.. a quantia de .•• 
localidade) a quantia de... cori'espondente á taxada pra· 
correspondente á taxa. de pra· ticagem de ombai'cação ..• de 
ticagem da embarmtção .•. de nacionalidade, .. de .•. t.one
nacionalidade •.. de ... tone- ladas metricas e •.. metros 
ladas metricas e ••. metros de de cabdo, cuja. entrada se 
calado, cuja. entrada se realizou realizou hoje •.• de tal mez e 
hoje ... de tal mez e anno. anno. 

F ... F... F ... F ... 

Pratico-mOr. Escrevente. Pratico. Escrevente. 

Sabida 

F ... 
(Livro de talão) 

Director. Observações 

O Sr. F... commandaute, ca· 
pitão ou mestre da emba.r- I.• Este livro deve ser nu
cação supracitada, apresentou morado, rubricado, aberto e 
o conhecimento n •.• , passado encerrado pelo director da pra
em data de . . . pela repa.r- ticagem. 
tição ..• provando haver pago 2.• O com mandante, capitão 
a taxa. da praticagem •tue lhe ou mestre do n;wio, que tiver 
correspontle. •le sahir, apl'fiSentará ao pra.ti· 

co-mór, ou a. quem suas vezes 
F... F... fizer, o conhecimento a que se 

refere o artigo pa.ra. Sllr lançado 
Pratico-mór. Escrevente. neste livro. 



MINISTERIO DA MARINHA 

MODELO N. 14 
Praticagem da barra de ..•• 

F .... 
Director .... 

Exercício do .... 

t!3 

Folha para. pagamento dos ordenados e gratificações ven
ddas pelo pessoal empregado nes~a pt•aticagem, dttrante o mez 
de ....... 

O'l 

w VE.NGIMENTOS "' .... ~ ~ o O'l o-
O'l "'o ~::l "' o o O+' -na ·~ ~ tt:Pl o -oc::l 

;..tt: o '"' 
Q) 

8:::5 
c:~., 

.... o CLASSES E NOMES .., <:.)o -;d8 5 l:lll 

.-1 o 
~ "' .... - go .... ~ 

o 

ª 
o • ., o~ ·o <:.) 

~"' 
1:> 

;:...C ooTJ ~ 
"d ·- • Q.l 

Q.l~ § "' p. .... ç; ~ O,!:! .... ~ C!) 
- - -- -- -. -- --

Director da praticagem 
F. 

l Gratificação do mez de .•••.. $ $ $ $ $ 

Pratico-mór 
F .... 

2 Ordena.r.J.o e gratificação ..••.. $ $ $ $ $ 

Pratico 
F .... 

3 Idem idem •.••.••••••.••..•. $ $ $ $ $ 

Atala.iador 
F .. ;. 

4 Idem idem .••••••••.••••.••. $ $ $ $ $ 
Patrão 

5 F .... 

Remador 
F .... 

Escrevente 
F .... 

Praticagem da barra. de .•.• em •••• 

F .... F •. •. 
Pratico-mór. Escrevente. 



8 I ucmoE ».u n•oJSlJBI 

Paga. 

especial '!~ando ali se en~arregam rio ensrno pratico d~ 
hyr;icne. 1

• • • • • • , • • • • • • • • • 31 

Aviso rlc t2 <lo m11io 1lo t90fi - Declara r1u~ rlois merlicos do 
exerdto. professores em disponilnlida<lo, diaponsarios 
das G'Ommi>Si'ii'S em que s" achav:~m no collr'gio militar, 
estão no roginH•n commum rlo.s d~mais otliciaes rie sou 
corpo. . 32 

Avi.,o <I e 12 de maio rlo t!l()(j - Declara 'JUe n.ão pódc R<'r man-
ti•la na !lUarnição e rronteira de Sant'Anna do Livra-
mPrito o ahono rlo mais um terço 1le otapa. 32 

Avigo •In til r]n maio rln 1906 _; Declara <[UO 1\ca approvada a 
rl··lih.,ração •ruo tnrnon nm c01nmandant•' do corpo de 
111an·lar· abonar. a],·,m •lo randw a que tem direi·to o 
ollicial do estado-maior, outra ra•:ão•ao otlicial agente. 3.1 

Aviso <lo 1•> <lc maio <le 1906- Declara qu~. para cvit,àr de
longa~ na approvai'ÍÍrll do~ contractos sobro onsaradores 
d" handas do mnsica, se deverá Hllmci11nar no officio do 
rmn•'s~a •lo novo termo quo o anterior foi rcséindido. 33 

Avi~ o ,v 17 dn ma-io dn 1!10'> - Dcdara que os vencimentos Jos 
mo•lico·' o pharmaceuticos 'adjunto' do <'x~rcito não so
tl'r0r:lmalt.craçãopol:1 !oi n.1..113, dr!l rlojaneiro ultimo. 34. 

Aviso <lo 17 dp maio de 190(1 - Drclar·a <JIIO <lesde o comman
•lnnto rio <li•tricto militar ato o de companhia se deverá 
•l:,.r, na,; faltas ou no.~ impedimenl.os, a substituição legal 
" não a accumulação de car~ros. · 34 

Aviso de 21 •le maio de 1906 - Declara ![Ué ~e contará para a 
refoi·ma e cnnceRiiliío rio meio sol<lo o tempo de serviço 
quo tenham prestado como adjuntoR, ()S mc<licos e phar-
m:H:ou t.ieo,; •lo ex.orcit.,. 35 

Avi~"' oln '?[ ,J,. maio rio i901i - Ra.;l?lvo <luvidas sobre a snbsti
tni•:ií•• rio< awli.tnro' do !!ll"r'·n pr·ivativos por cnpitães 
nos t:HI\"infhq..: •lc in,(niric~;í.o t(119 tnn1n flf' tlnr cuJnpt•i
m""t." :i' •kprnr•:lflas C:<JW•Ii•las pnln.< con>"lhos df\ !!'llerra. 37 

Aviso dn 21 d" llJ:IÍo <if• !906 -- Declara qur' não po•lrm os 
prolils"ot··~ tla~ nscol a~ rn g-intr·nl aos acenmuJar as gra
tilicaçõ•·s <le fnncç~n •lo subaltr•rno o rle professores; e 
rruo ""R ollkia•lB monta los <[Ue ainrla não l'eceberam ca
va !los para sua mon\ada sr não pôde otfectuar abono de 
quantia para l'orragom •lestinadà á aliruontação desses 
animans. 40 

Aviso <f., 22 rio maio <I e 11106 -Manda adoptar provisoriamente 
o projoet.o que se envia de insh·ucçõ"S para o aerriço de 
ia~pocções nos corpos e estahelecimentos do exercito. 4t 

Aviso riA 22 d1> maio de 190fi- Manda adopbr provisoria
msen!e ? proje<:to quo so onvia .,[~ regulamento para o 
>~··rvll)fl tntorno d·:>S corpos •lo ox.or·ctto. . . , • • , 41 

.\viso <lc :!·i •lo maio •lo l91ll) -Declara rtue um ollicial qne 
ex,·r·cA o.; lo!..:arns dft se(~t·t>lario do u1n Cltrpo não tnm 
direito :i <::'l'lltincaç;l" •l<' hmc<:iio t)e sttbaltet•no, &.lém ria 
de ~o•JrP-Iario , 42 



Portaria d!! ·25 de maio de 1906- Declara que ROl ofticiaes que 
seguetn em serviço para o porto Murtinho poderá ser 
applicado o disposto. no art. 36 da lei n. i. 473, de 9 de 
janeiro de 1906. combinado com o art. 39 

A. viso de 4 de junho de 1906 - Declara que nas concurrencins 
para fornecimento de generos ao hospital militar de Co
rumbá se dev.·rão rejeitar os artigos ctljos valores ex
cedem em 5 o{o dos menores em vig-or na praça e •[Ue, ha~ 
vendo uma segunda concurrencia infructifera, se Iara 
o fornecimento por a•lminislração . • . . . • 

Aviso de 13.de junho de 1906- Aclara •luvidas apresentadas 
pelo cmnmandante !lo Asylo tle Invali•los da Patria com 
relação ao <lisposto no art. 16, da lei n. 1.473, de 9 de 
janeiro ultimo • • • • 

Aviso de 13 de junho de 1906 - Declara que acerca do abono 
de far•lanicnto a um remador, ultimamente a ti mittido na 
fortalc•za de Pai'anaguá, se •levJrá proce•l~r <IA accor<lo 
com a observação 2a da tabella n. 2, de i!J04 • • • • 

Aviso de 15 de junho de 1906 - D!lclara que nos processos para 
fornecimento tle genoroa e adventicio1 aos hospitaes mi
litares e parjlo serviço de lavagem da roupa a elles per
tencente se deverá realizar a inutilização das estampilha H, 

quando exigida, cqm a data em que tiver sido satisfeita 
essa determinação .: 

Aviso de 15 de junho de 1906 - Declara que, não obstante o 
disposto no art. 1:!1 da lei n. 1.473, de 9 de janeiro ultimo, 
se. devorá pagar quantitativo para Cl'iado a um official 
n() pnriodo decorr1do de 12 tln mesmo mez a 2 •lo ahril 
seguinte, em que este:ve licenciado, não lhe competindo 
nesse tempo gratificação de posto. • • . • • • . 

Aviso de 26 de junho de 1906 - Declara flUO o pessoal da com
missão encarregada da construcçãu •la estrada cslra
tegica tio Uu.arapuava,· á colonia militar junto á foz do 
Iguassú, fica.constituido d'ora em diante pnr um chefe, 
utn ajudante; tres auxiliareK, dons suba:ltornos de con
tinge'ri.te e um medico. . • . • • • • • • • • 

Aviso de 'Z7 de junho de i906 - Declara que, quant!o se tratar 
de pedido de abono de soldo, se dnverá cumprir o dis
posto no art. 52 da lei n -1.473, de 9 de janeiro ultimo. 

Aviso de 28 de junho de 1906 - Declara que os commandantes, 
fiscaes e aju•\antes rle corpos a pó estão comprehen•lidos 
na disposição do art. 42 da lei n. 1.473, de 9 de janeiro 
ultimo . · 

Portaria de 2R de junho do tnOfl - Declara que só teem di
reito a transporte gratuito os olliciaes que viajam em 
objecto de serviço 011 por murlança de clima ncccssaria 
para trntnmento de beriberi. 

ATiso de 28 de junho de i906 - Declara qu~ não tem direito 
ao pagamento de sol.lo, durante o tempo com que esteve 
na 2a classe do exercito, um ollicial q11e "e envolveu na 
reyolta de 6 de setembro de 1893 • 

7 
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Aviso ''" ao de jttnho de 1906....: Máilda excluir' dai· 'fileiras do 
exercito, logo que terminEi o tempo de prisão a !!U!J foi 
con,.lemna•la, uma praça que, tendo stdo cxclu1da. das 
m:•smas fileiras, v .. rilieou praça rle novo com •liverso nome 
~em seguid.a ~esertou, s~wlo por 1:11 moth-o condemnada 
aqudla pnsao. . . . . . . . . . • • . • . . 50 

Adso d,, 3 dC' julho de i'lfl(j-.ProvitlPncia sobro o rr•cebimentn da 
lodalr•za da La"·o, ultimamon:tc inlln!!urada. . • • • <>2 

Aviso de 9 de julho de 1!)06- Drclara como se dAverá proceder 
no caso dl' venda em hasta publica de artigos fóra de uso. 52 

Portaria de 9 de julho de 1906 -- Declara que sómento é feito nos 
qnartds o sn,tf'llto rlí' anilllacq dos ofliciaos montados, 
uáo bav•·ndo direito a .1hono ''" f.,r•rag-r•m. 53· 

Aviso do 12 rlejulho de 1906- 1\Ianda Jilnitar a 'luatro kilo
granunas dt) milho, cinco dB feno c a um rl('ctlitro de sal 
a forragem para os animaes em suviço na commis3ão de 
estradas de rodagem <lÇJ porto da União da Victoria á 
cidade do Palmas. 53 

Portaria de !3 rlc julho de 1900- Declnra qtHl acerta da ajuda 
•lo custo no~ olliciaes •Jne tcem de fuqttentar a escola de 
guerra ~c tlevet•á procerlcr de nccor•ló Pum o dispo<;! o rio 
art. 31} combinado com o art. .'l(l ria ·fei n. f..n:J, dt• 9 de 
j;Jlleiroultituo. !'íí 

l'OI·laria rle 13 •I<' julho do 1!)1)6-Dcclara fJ110 o commanrbnte ria 
Jortaleza da Bart·a, no Estado rio l'ar:'Í, 11iio tom <iil'<'it•.o á 
f!'l'::tlificação de exr•rcicjo de commnndu de .bateria. 54 

Portaria de 13 de julho de i90t.- Declara qtJC se póde continuar 
a praxe de.pagar·cm-sc o solrlo e vnutag-0ns até a vespera 
do rlia do ajusto de eonlas no ollicial 'lll'' lin•r ri·· par•tir 
em serviço de um Estado para rmtro. . :,5 

Aviso rle 13 dP julho de i!JO(i - l\Ianda tlr·siçrnar um official, 
crnr forrn0 propiin a rcp:~rf icão rir• r,sf '"ló-llt:lior rio 11l<•·rcitfl, 
pal'a cn<'.?JTe~!'ar-s,, do scr·viç~) (lP lou~·if.nrh•s. :J5 

.\vi<o de n "'' jllllin d·' 1906- :'llandn llJIJn,·ionnr no.~ eonfraclos 
t(o• <flllllltirla<les del.r•I'IJiinarl:.s, qun ,,.,,.,. om dia11t.• S' 
l;tvl'areru, os fins a •JUO ,...;(' fh•st.ina f';11la H!tt dos arligof5 ou 
n lr>!(ar para onde são forn~f'ido<. 56 

Aviso de 1:1 de julho <le HJOG-.Manrla abonar a um capitão refor
ma elo do ·~xercito, ajudante 1!0 archivi.cta da repartição 
do estado-maior do exerdtn. a gratificação dn exercicio 
qu•' p<'rcehia antes da lei n.1.473, de 9 1le janeiro ultimo. ;,,; 

Aviso de B 1le julho de 190t.-l\Ianda ;Jd(•phr, com all!'nmns 
modificações, o- Registro do orrlcnR- apr.•snntado p<>Io 
c,hefe dl.l e>tado-maior rlo excreit.o. !'í<i 

Circnlar de 19 •le julho dr 1P06 - Rf'mcll•· ás e-.ta~õcs fiscao;, 
pa1·a po!lt•r· ter cakd cumprimento o rltsposto no art. 16 
da I oi n. f.-i73, do 9 de jandro ultimo, o ayi-;o de i9 de 
junho sq:;ninlt> re,nh·,nilo rlud<'la, >oiJJ·•· a dispolliçiio do 
citado artigo. m 

Aviso de 2< de julho de fPOfj --Declara quo deverão sor im
p.r:e~sos o.,·nwnrl~r["s 0xpedid9! pnln ronsnlll() de A'lll'rra 
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a.~lie. ;i'el!il9nd.em: :as .• uP~aças. ,qu~. se .. revoltaram em Do
ye~bro .. ult.ímo na . .for~aleza Je ·Santa Cru!! a barra do 
Rio de Janeiro • • • • • • . . • . • • • • 58 

Aviso .<là 17. de agosto .. de :1906 -·Declara que o~· inferiores do 
es.tado-nienor dos corpos do exercito e as <I amais .praças 
de .pret deverão ,rtlceber sómente fardamento .kaki ·em 
substituição ao fard•mento branco antei'iormente em uso. GO 

Aviso de 2-t de agosto •le 1906- D~clara que o eapitão ajudante 
d<l um corpo não tem direito a abono om •linh<'iro para o 
forrageamento do cavall.o de oua montada • 1it 

Circular <le 25 de agosto de 1903- Prohibc que se acceitem 
consignações para a• guarnições em que se acharem os 
officiacs que as quizer.em estabelece r, excepto quanto 
as associações que ci,ta. • M 

Aviso de 28 de agosto de i9()(; - Autoriza a mandar forragear 
por um dos corpos da guarni<;ão <!esta Capital o cavallr> 
de prop.rierlade do commandante •lo -1° disl.rido militar. 1\l 

Adw do 2il de agosto tle 1906- Declara <JUC aos o.lliciacs e suas 
familias poderão ser. fornecidos gratuitamente desinfe
ctantes, algodõe.s e sabonetes medicinaes mediante receita 
medica. fi2 

Aviso de 3i de·ago$to de 1.906~ Manda continuar a abonar aos 
officiaos ip.cluidos _nQ Asylo de .Jnvalidos: da Patria c 
não comprehendidos na disposição do art. i6 da, lei 
n. f.4i3,,. do 9 rio janeiro ultimo, a etapa em cujo goso 
se achavam. • fi2 

Portaria á e 6 de setembro de i!J06 - Declara •ruo os. ai feres-
a! um nos não toem direito a quantitativo para farda
mento quando confirmados no posto de 2° tenente. . • m 

Podaria de 2t de sctenibro dé 1906- Declara que a fi::tação 
dos valores para o arraçoamcnto da força federal entra 
em vig:o~ na_ rlata ~m. quo a gua!nição respectiva tem 
communicaçao offic.Ial dessa fixaçao. • • • • . • • G~ 

,\viso dA 24 do sdombro. de 1006 -,-.Dedara. quo a junta mi
litar que inspcc<'ionar <lo saude o oflicial comprehonrlido 
na disposição do art. 59 <la lei n. 1. 473, de 9 de janeiro 
ultimo, compet~ .fazer a distincção ('ntre os casos figu-
rados nesse artigo • Ü·l 

Aviso de U . de outubro de 1906- Declara que :IS praças rir
verão perdrr o direito do vencimento do fardamento de 
hrim branco, recebendo em mbst.it.uição as pc.-ns de 
brim. kaki que se mencionam . . • . • • • • • fH 

Aviso de 10 de outubro de .t906 - Declara qual o fardamento a 
abonar-se. ás praças que ~e en~tajam ou re-engajam sem in
terrupÇão do tempo de, ,serviço" :\s rruc tcnrlo ti <lo baixa 
do novo se :~listarem c.omo cn!!'a.in•las • • • • • • • G5 

Aviso tio 18 rio ontuhro do 190G- Altera o art. 4° das instru-
cções approva1las pelo aviso n-801, de27 de março de t903. 05 

Portaria de 20.<1e outubro de :1900- Declara quo aos officiaes 
que foram inspeccionados de saurle e volbram por floen-
t.ns das forças de expedição ao F.sta•lo <In Matlo Gross() 



lO INDIOE DAS DECISÕII 

com petA a ajnrla rln cnBto corrnspondente a dons quintos 
da S•Jillllla dessa vanta!!f'lll eom a parte destinnrla á rn-
prPscnt:H:ão fifi 

Aviso d•· 23 rlc •Htl11l•r·o rle f91J()- Do!,.,·,dna ryne nn arsAnal <lo 
g"1lf'.l'ra desta Capital l'I~]UCill nn {a :--c·,·c;ln ns q!Jicinas de 
rnarhinas. dn ('on-..;lrtJc.·:;i,, n d·· ~.-Jr'J'allt•droR: n;1 2 1, as dn 
alfai:tlt.l~, ptntor(•<.::, tuOdif.~;J.o, l•'J'n•in~~. nhr:t~ !tr:tnt·a-.: 
~~ lafontros; c na :~·,a d•.•. :trHJa" portaf,~is ôô 

Aviso de 31 d" outul•ro .J,.1(1Q.i-Aut .. riza o c•Jn!fllandante da 
escola ,r., guerra a contradar· dJreclnnJcnle o rornc·ci
mnntr, d.· f}q}man, c:tpot~, cal<'a de p~nnogfu·an,·e, k~pi, 
luni,·a e c:tlça do lbndla ;•zuf nllr;nn:n· para o5 alnn1no~ 
dn •i'' :t •·.<e•Jia. G7 

ATi~o d~ :1f d1• outnJq•o dt· f ~'Oii- D··t·lara qnn ·"'! d•·Y· r.i.o to
mar para /i:uw do c:dculo d·~ :rrntr·oanJr·nln par:t a rorc;t 
fednral dtt . ..; di~tr.ctr>s llJilitar~;-; :1:s p!'opo')tas que ~·ort'lll 
r•·cnhiolas fllll concurr•'ncia" não os pre•·os correnl•·s. G7 

Avi"' tlt• j d<> no,·pm!Jro df' 1001)- \[:onda I'OI!I<Jr ~ anti~uiol:lf]n 
do posto dt~ urn nOiciaJ. tla flal.t 13m l!ltr' f11i pr•;IllO\idr, 
pot• ··~tu./u:; UJll oulr,,, floll"•[lLIIJt .. Ül'aria haJ;ifitadl) a 
cr.;:-:a proJIJ(Jç.:lo, ~i r1ã·' ··~th·rsf: · impP·Ii·In. d~· Jlrt·sf~u· 
cx:unn p<~r • -..t:JI' !T"pondr•ndq a JH'•J('r·-...: .. 0 pnr tnc!of; !JU" sn 
J'e/;1 CitlJl;IJl} !'OIH {I (JI!:nisl j;r f''llt!'t'dida JrP}O d1:('rr1to Jt•-
CéÍ.•[:tli\'0 n. t.:l;:l, de 2 ·In s,,,,.,,.J,r<• d·· 1!1115 • ~~~ 

Adso d(• 9 rlt' nnre111hro rlr· i~'O,)--J\fandD ~()nLtr a ::tulip-uid:tde de 
varirrs :d '0J·o~-:du~trn~'"• rl:t .J:rl.1 •·Jn .p10 tiveram t'SS,, 
noint·açã0 \'Hrio..: cn1np:tnh('iros .'-'r•u..: niin inlplie:1rlo"' 110 
movinrento havido na e'ttinda ,.,.,oJ:, 111 lil:~r <lo Br·azil 
rm14 ,)e noveiiJioro ,{ .. 19ll4 . 70 

Aviso de 12 de nr,rmllhJ'to d" t:II)G Approva n orrlerwttÇa dos 
to•tnes <le corneta c clarim ··om as a'nplia•:f•e< <Jlie della 
('UJJSt:lJII 72 

~\\ j..:u dn f i 1),, D•'\"f'll!hl'o d·· J~lll()- nr•clar;t f'OJlllJ iJC\'t;J';ill :-:er 
(IJ'tr:liJi;~:tdtJS os lin·qs df' r ~i .. fru drtS t··l'lllO" d{' oxpedi,·:io 
n dcJII:tJ'Ca•;:tod·· Juf, Sf' rfr1S !tl';t:•t" ./:1S t·,,!tJJilaS J.!ilitares. 7:1 

.\vi~" dt· i•í dt· nov~·Jithro ,)!. 1911fi Dt·cl;q·a ~pv· s:H> iw:ornpa-
t'vt·is :I'-' f'ondir'lf':' df' pra,·a d.· pre! n :(. offiriai honor~~
rio c. porlanto, tleTr·r:'l sPr t'OtJ~ide,·ado f'qJliO tendo r<·
si~n:ttll o pnslo o ollicial honrll':trio f[UH g,. ali~tar eutllo 

pr:~ça de pret no exercito, na :rrllLtda, na polida ou 
nos eurpoR de bombeiros. 7-! 

Aviso do 27 de novembro tlo 100'\ - i\landn organizar um 
pro1ecto para a creação de brig-atl:~s, divisüe~ e •·orpo de 
ex:nl·citn, t'Olll OR Sf'rVl!'ttS t• Jll:ltPJ"i:l] 1/t'I'P~~;ll'itJS :\ lllohi-
Jizar;ão . 7 7 

Aviso d(• 2.~ do novomltro d~ f!)()6 -· Df't·lara qn·· a ('alça ~· a 
tunie;t d·· l~rim hnki, D l1onad as por co1tl :1 ~lo 2' !-I'JDt:st.rP 

d11 eorr,,nle aunn a ur11 sarg~Jnto a •ftiPm sn 111anda d;1r 
baixa do ~crviço do f~xm·r·ito, JHrr luJ.vt·r CUIJcluido o ten1p0 
~lll qtH' nra ohri!!ado n twrvir. dcvt·riHJ snr c.:onaid~~rad<-tS 
para unitOrrnidade, e que- , sL1 pro~ ü:lr·Ju·r~l ~·· n\t•·n.-:i-v:, ;Ís 
praças qu~: do:;ertarem. '48 . 
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Aviso de 29 de novembro ele 1\106 - Declara que, quando 
houver transi'~rencias d" praças rio exercito, deverão 
estas ser excluídas de um corpo e incluidas no outro, 
lngn que se a prr·"entareu1, eorresp<>ntlendo-se directa· 
lllunte os l'edpectivo~ commandantea a tal respeito. 7~ 

Aviso tln 30 do novembro rle 1906 - Approva a tahella dos 
prc<;os tias peças do farrlamento para as p1·aças dos corpos 
das tres :tr»tas 79 

AYiso do 3 Un (lf'!.rtnhro do t9U6 - r~xfinC"u·· :1 CUIIIIHis~5u de 
policia sauil.aria do exercito. 79 

A"is" de 7 de duzemiJro de l90t.i ·-~!anda imprimir'' atloplar 
provisodamentA no exercito o rcgnblllento do mano
h•·as "" ini'antaria e olts•·rvar a distribniçiío do JWS>oal 
"'" ·10 l•atalhões rl•• infantaria conl'oro•c o 'lnadro apre-
sr·tttado prla re,p•·cti,·a com111issão 7'1 

Aviso do 7 de drzeo•bro do 1906 ·- De..!ara qu" os ollieiars que 
re~pond(•ra !!I a ronsP!ho d~~ guerra, (~ cuj0~ proce!';:--os 
for:,ru .iul~:t~l"·" insubsistente';, toe111 Jirf'itq ás v:-~ni~Jg-nns 
put'didas por motivo desses proccssus 80 

Aviso de 1t de dezembro d" 1!106- ,\Ianda coml;lrar cavallos ne
cessarios aos oJiiciaee dos corpos a pe e dos e'ta<los-
maiores <los commandant,·s de districto militar • 81 

Aviso de H de '{ezcmb,·o de 190G- J\Ianda adoplar o mappa
mo<lelo n. íl do regulamento para a~ eni'ermarias uuli
tal'eR na escripturação da carg-a das ambnlancias dos 
corpos montados a 'l"'' se rei'ere o art. li7 do l'e~ula-
m<·nt.o da rlir~·~ç.ão geral <le saude. ~2 

Aviso de H de de1.embro de 1906- 1\laorla suspender'" oili':IS 
<lo sanatorio militar em Campos do Jot'uãtJ. 82 

Aviso de 12 dn dezembro de 1906-l\'Ianda suspender até segunrla 
ordcn1 a ··xnr:ução das obras do quartel dcstjnado ao f2J 
h a! ai !tão dn ini'antaria, em Lorena. 82 

Aviso de 12 do dezembro de HJOü- Declara que a praça trans
f,-rida de 11111 ,·orpo para outro ROI'á d"sdo logo ex r: I uida 
c indui,Ia no eorpo para o 'lua! foi transferi•la . . • 83 

Aviso dn 12 de <!ezeml•r·o de 1906-- Manda continuar o abono 
ás praças e aos 1nleriores do estado-111euor dos corpos, 
de calça dn brim branco, alé111 das de brim kaki, sondo 
dactunl[,· brillt uma das capas de gorro c a outra deste 
brim, e rlcclat·a 'lue <Í ollic•al o uso do brim knhi para o 
uni l'unll c dos olllciaPs do esta!lO-JII a 1 o r general e dos c·orpos 
espcciaos "al'l'cginwntaúos 1!3 

Avbo ;(e t1 r! c dez,·mhro rle 19116- Manda eontar pelo <!obro, 
para a re1'orma, o per·iotlo decorri tiO da data em quo um 
otlicial chA~·ou úCapital do Estado rla Bahia, por occcasião 
ela H opnraç~-·~·'"' d11 g-uerrn t oJn ser· v t('.o !lo então .Mülistr(J ti a 
Uunr1·a, ~ data em'!"" terminaram essa~ operações ; R4 

Portaria do 14 de dozembro de 1906 - Pede ás est.ações fiscaes 
uma <lernonslração da despcza mensal com os vencimentos 
do pessoal do exercito e determina que se taçam pellirlos de 
augmento de eredito com antecedcncia s:, 
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Avi"' "" ~7 de<lezemhro lle i!JOG- Declara a <lata a partir da 
qual s~ deverá· cont~r o enr:tajamcnt" rle praças ,. qua<·R 

Pap. 

a., vanta~•-ns do en!!ajamPnto . . . • • • . • • 81; 
AviA" <le ).','l de de·r.•·(fd>J'(f ,f,. 190<i H<•sfJ]v,. dtnitlas sobre o dis· 

po,;!q no art. lil da li' i «. 1.-C3, dn \J de ja«eiro ultimo. 0tj 

Avi:;o ,f,. :lj de oloz•·ml•ru ·I•· f!HIG- ,\,]opta para 1>1ode~ 
tlu tlistiuclivo ~J que "e l'"li'l'c~ o :trt. .:!{:3 Uo rep-ul:Jm•\rtto 
para o serviço iul ·ruo tlo-:; <~urpos tlo exercito, o qw~ 
repr,.seuta um T simples, apresPn!ado pelo cumman-
d:mt•· •lo io batalhão do e'ngenharia . . 87 
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A VISO DE 3 DE JANEIRO DE 1906 

Declara quo com o eapolio dos o.fll.ciaes do exercito 1e deverá pro
ceder •.le accordo com o disposto na~ portarias de i4 de junho 
•lc 1892 e 25 do setembro de 1·~95 e no avisJ de 23 de junho de 
1904. 

)finisterio da Guerra - Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1906 
--N.4. 

Sr. Intendente Geral da Guerra- Em solução a.o que re
quereu D. Frida M&~hilde Groth Cavalcante de Albuqnel'qn~. 
relativamente á. arrecadação e transporte do espolio de seu 
fallecido marido alferes Juba.l Primo Cavalcante de Albu
querque, vos declaro que, com o referido espolio, e bem a.sstm 
como todos os de otD.ctaos e praças do exercito, se deve pro· 
ceder de accôrdo com as port11.rias de 14 de junho de 1892, 25 
de setembro de 1895 e aviso de 23 de junho de 1004. 

Saude e fraternidade.- Francisco de Paula Argollo. 

AVISO DE 3 DE JANEIRO DE 1900 

Declara que póde o com mandante do 6° districto militar ou quaLtuer 
outra autoridade federal ou estadual requlsitnr tt•ansporte e pas
sagens nos vapores da Companhia de ~avegaçiio Cruv.eiro do Sul. 

Ministerio da Guerra - Rio do Janeiro, 3 do janeiro de 
1006- N. 5. 

Sr. Intendente Geral da Guerra. - Declarao ao comman
do 6° distrlcto militar, em solução ao officio que vos.dirlgiu e 
de que tl'(!.~es no de n. 901, de 26 de agosto ultimo, qúe, se-· 
gundo commanica o Miniaterio da. Indas~ria, Viaçlo e Obras 

1373-901) 
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Publica~. em aviso n. 168, de l~) do mez findo, póde o com
mandante ou qualquer outra autoridade federal ou estadual, 
em vista do di$posto no decreto n. 5. Hl8, de 19 de ab1·il de 1904 
e na clausul>~. 8', requisitar tran~portc e passagens nos n.pores 
da Compnnh'a de :\avegação Cruzeiro do Sul. 

Saude e fr~ternitb.de.-· Franci.<co de Paula A1·gollo. 

A YISO DE 20 DE .J.\NElRO DE 1900 

Dccl; ra ·rc:o J nsp._ito •lcs artig• s in-c·rviro's a cargo -los hospita·:·~ 

militat·~, ~e dn•Jd procJ-lcr d·.• ~ccortlo com o dispo, to ws §§.So• 
dos at·l s. ,.;; 0 i l d•) Ngn\:lm.•r\10 ·los utCSittolS bo,tlil :1··s. 

Mioistel'io d3. Guerrn.- Rio •le Janeiro, ?O de j:tneiro de 
1901)- ~. 3:). 

SL'. Intt•ndente Geral •la Guerra - Elll soln•;ão ao vo~so 
officio n. I. ::i-i, de 30 do mt-z fln,_lo. fJUe acvmpanhou o 1\e 
n. 300, de 4 tlu mesmo mez, üo tlirectiJr interino do hospital 
mili&ar J,L Bahia, ca pitiio medico cl1) 1~ classe do exercito .Ir. Gra
ciano Felici:~no de Castilho, nu qu:J.l pede reconsideração d3. 
reoolw.-ão contid11 no aYiso deste ~linisterio, n. ':>G4, de v de ou· 
Lubro ultimo, determinanclo !tttc, traüm•lo-se de artigos in~er
viveis a. cargo dos ho~pitaes. ,[e,·et·ão scl' observa1:1.~ as ins
trucções de 14 do agosto do 1.-;vo o não o disposto no.; §§ 3> 
dos arts. 8° e ll'' do regul:1me:lt'J do~ referi.Jos ltu~pitacs, 
por•1ue o § :1' d·J art. s·· refcrc-,;o 11 :u·tigos remotiidos e nií.o 
inseniveis. YOS declaro, para 03 fins conveniente,, que a t:tl 
respeito 'e •hn·e pro··eder tio a.ccôt•tlo com o § 3° •lo art. ll 
coml.inadc co:n ;3 :-l' clu art. 8• •IIJ rngnLuncnto cio~ lto3pitaes. 

S:wd<' e fraternidade.- V;•n,,cisoJ de Pa:rlo Jr_I)Oll!l. 

AVISO DE 2G DE .JA:'l'E'lW Di': 10013 

Dec'"ra <{ltc, para a applica:ão d•) ·li-p·lslo no art 7S tla J,,[ n. 1.-ítJ 
•le 9 ,[o jan~·ro <lo H106, se tlev.ot'CiG consi•.lcrar com·J V•2ncinlc·nt•J 

•lo o!Iic:al LIJ exercito o solclo, fl ct: pa c a !51'3ti·:cnção, exclnilb' 
outra.; Yanta,·cn<. 

Minbtt•rio ·I~• Guerra- lti<J dt• .landro. ::'li <lc .janeiro •Jo 
I90n- ::1/. G7. 

Sr. Diredor Gcr:J.l da Cc·ntn.bilidade da Guena- llecla· 
ro->osquo r:na applica~ão do diFpcsto no nrt. 78 d:t tei n. l.-173, 
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de 9 do co1•rente,. deve-se considerar como Yencimento de con
formidade com o art. 2'> da mesma lei, o soldo, etapa." gra
tificaç-ão, excluindo-se todas as outras vantagens quo possa per· 
cober o ofllcial. 

Sa.nde e fraternidade.- Franci;·co de Puula A1·pnll 

AVISO DE '20 DE J.\.NEIRO DE lYOii 

Fixa "' d iarias t.lus chefes, ajttdanlcs " auxiliares tlos CO!I:!lli-·õ ·3 

de <'llg· nl1al'ia c man•la cessai' o ab0no dcllas '' de gt·ati :eaçct•) 

para alugttd d ·casa ao; oll1cia·:s do 12° batalhão de in··antari:< 

quo n'io cstiv. r ·n1 nas comm·ssõos <tne indic~. 

~Imi::>terio •la Guer·ra- Rio de Jan• ir' o, 21l d" janei l'•J tle 
190G- N. 68. 

Sr. Directo1• Geral da Contabilidade da l;ucrra- Decla
ro-vos, para os fi1H convenientes, que. de accordo com o dis
posto nu art. 70 da lei n. l.-!73, de g do correnü', são as tl!arias 
dos chefes de commissão de engenharia fixadas em 10$, ~~ dos 
ajudantes em 7$ e a dos auxiliares em 5$000. 

Outrosim, 'rue devo cessar u abono des31 vnntagem ao~ 
oflldaes do l?> lJatalhão de infant.aria qne não estiverem pres
tando serviço' nas commissões de cunst!'ucço:io do ramal ferrcl! 
do Lorerm a. Bcmlica, sanatorio milit.ar e fa.bric~ de pnlrora 
sem fumaça, c bem a~sim o abonu de gratilleaçilo pa!'n n alll
guel do ca,; L. 

Sau.Je P- featernidade.- Francisco de /'aulrt A1'.f'fO/lo. 

AVISO DE 31 DE JANEIRO DE IVOil 

D, clat'H 1p1<Jl a diaria a abon:n·-:-:e ;1(:.':' n.edic,-,.;;: cn~ scrri·:o ua<::: COlll· 

Jnissõ"·..:. de cn·;enharia, nos cvinman(LJ.~e-; dos destaL·[tn:enl•)5 r1uo 

as 2companha:'l, ao enoarr,'.~ u·lo do n•atel'in I o o o- oll' c'acs <jU~ 
cstivc·re~:: tralicon1lo. 

I.\Iinbtcl'io da Gnerra- Hio de Janei•·•>, :11 de janeiro de 
l90G. 

Sr. DirGcLor Geral da Contabilidade da Guert•a- Uccla
ro·vo'> que n.og modicos quo servirem junto a commissõoi! de 
engenharia. tle,·c ser abonada uma diarb do 3~. c ::tO" com-
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ma.nda.ni,es dos destacamentos quo acompanh'l.rem e83d.S com
missões, ao enaarregado do material e aos omciaes que esti
verem praticando deve ser abonada a dhria de 2$000. 

,.;aude e rrater·nirJade.- Franci,·co de Pa•1l(l .-\ ~·gollo. 

:\\'ISO DE 31 DE H~URO DI': 1~·06 

De,·Ja,·:l ~·u;uo --~~ dt•n.Jl';i ~·:d:ulat• a r·L1pa •l•J'; oll~ci~.-h: 11as guan1i\.-·t;s 
.111 ,. in·lica: r·xa as diaria< •I"·' <'!td· .. ,, ajudante~ •' :m·dliar ·< ·b> 

C·llttlllÍS'3"Õ •..; r.le l'llgenhal'i:t: o que se olC\'('l'Ú I'On-.;idera.r C••JH0 y ·n

cim•,llln,< para a npplicaçi:io> do dispo<lo no 31'!. 78 •la J. in. 1.\7:3 

·1·· ~~ .Jr· janniro 'le 1~101;; e 11un 110 1·' -.:(•n1f'~lre d,• lfli_u) •·ont inuará 

a Yic•>rar a ba<n <k {$~00 para 3'- daP"·' dJ' ,.ffieia•'' na< ~nc.r-

1;ic:_:·~, ".::: r·tn CJU" foi :11lopta(la JIO ~('!llf:Sfrf" :tnteri•ll". 

~Iinisterio d<t Guerra.- Rio de .T;meiro, :11 de jan~iro de 
lílOô- ~. lf,5 H. 

Sr. Chefe do Estado-~I<tior do Exei'cito- Decl<tro-vos. par;t 
•)S fins convenientes, que nas guarnições dos Estados do P.\rá e 
.\mazonas; de S. Borja, Sant'Anna do Livramento, Uruguaya.na. 
Quarahy, S. Luiz Gonzaga e colonia 1:lilitar (lo .\!to Uruguay, e 
do <• distriato militar, desde que a etapa da~ praças exceda ao 
limite rle 1$400, fixado pelo art. 13 da lei n. l.-!73 de ~~do cor
rente, dc\·er:i. a dos omci:tes ser c:1.lculada tomando·se para base 
aqudle limite augmcntauo de um tel'ço. 

Ontrosim, vo' declaro que 8ão fixadas as dia.rias dos chefe~ 
11-J commissão de engenhai·ia em 111~. dos ajudantes em 78 e 
dos·aul[iliaro;; em 5.'$, rte accordo com <J disposto no art. <•) da 
dtada lni, cessan1lo o abono dessa Yantagelll aos otfiche;; do !2• 
batalhão de infantaria que não estiverem prestando seniços 
nas com missões encarregadas da. construcção do ramal ferrao de 
Lorena a Bemfica, tio sanatorio militar em Campos do Jordão e 
da fabrica de polvora sem fumaça em Lorena, e de gratificação 
para o aluguel de aasa. 

Por ultimo, vos scientifico que, para a applicação do dis
posto no art. 78 da lei em questão, dever-se-hão considerar 
como vencimentos, de aonformidade com o estabelecido no art. '!•, 
o .-;oldo, a etapa e as gratificaçõei! de mrercicio, oxcluinuo-se 
t.ouas ·•.s ontra.s vantagens que po~sf\ perceber o official; e que, 
dispondo o artigo que as et<tp8S dos olficiaes serã.o fixadas sc
:nestralmente pelo Governo de accordo com as ('ondiçi'íes 
•lo mereRdo, ••nke os limite~ maximo de l$400 o m;nimo 
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de l$, continuará a vigorar no semestre actual a base de l$200 
para todas as guarnições em que foi adopta.dn, no se:nestre t\ll
terior. 

Sande e rr.tbrnida;lc. -F!·lmci'c • de Prwz, A1·goll; • 

. \ Y!SO DE :l DE FEVEltEIRO DE !Utll) 

Ikdar::~ 'lU~It'' ;.1 .... no\ a:-: ( :o5Cüla:-.: cu1 tJU · :--1· tkvcrTto IIJ<Jiri~·~d:lr t 1 

alunllliJ." 'iur· t'rr-t{llf·nÍavrnu (JS aulas da-- r·xtinf·Ln;--, •·.~tul.1s pr.·
paratoria- e tle Tactica tio Realen3o ,.,[,·l'ortoA!egre ,. tllilit:.r 

do Brazil e ··oncluirnm os <'lll"'O' <I·· I:H•s ~sc .. J:Js c nrios 31ln•·' 

do "tll'-v ~·.-·r ai d•·sta. 

Ministerio da Guerra- Rio de Janeiro, 3 do fevereiro de 
1906- N. 164. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- lJecl::tro-vo-, par<1 
os flm.t convenientes: 1°, que os alumnos que concluíram o curso 
preparatorio das escolas do Realengo e Porto Alegre em 19()4, 
1905 e no corrente anno, devem ser matriculado:; no Jo anno da 
escola de guena, cujo curso farão de accordo com u re~pectü··-' 
regulamento. 

Os alumnos que concluíram em 1905 e no corrente anno o 
1 •· anno do curso geral da extincta escola militar do Braz i! devem 
ser matl'iculados no l" anno da escola de guerra, ficando dis
pensados, para a conclusão do curso de infantaeia e cavallaria. 
do anno de frequencia na escola de applicação das duas arma~. 

Os alumnos que cuncluiram o 2" anno do curso geral de,·em 
see matriculados no ?0 anno da escola de guerra, ficando dis
pensados, para a conclusão do curso de infantaria e cavallaria 
rto anno de feequencia na escola de applicação das dna; armas. 

Os alumnos que terminaram em 1905 e no corrente anno u 
curso geral das tres armas com direito a estudar o curso espe
cial, continuarão os seus estudos na escola de artilharia e en
genharia, de accordo com o regulamento de 18\18, funccionando 
para esse fim nesta escola, durante um anno, as aulas do I o 

anno e durante dons, as aulas do ''!o anno que constituíam u 
curso especial da extincta escola militar· do Brazil. 

Saude e frate1•nidade.- Francisco de Pa11la Argollo. 
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.-\. \'BO DE 9 DE FEVEREIRO DE I90G 

Dedar.t •lUa I a diaria a ;~bonat·-s ~ aos medico-; em S•·rviço nas com
L.i~s·ji.'S .le t'llg'C"nharia, aos c HllllJDndant··s tl•JS :lcstacamentvs 

~_ltte as r~c·JHlpanha u, a) ,.nl·arr0~a·ln du mal·:rial e aos prati
l';laJtrs e ~ru;d a gTa'i!ica~:üo a pagar-s .. ~~o...: <'•JllJ!Jland:Jntcs, ma

io:·es, e·•lll"tf\IHianles tlc b.tlerias. ajn•lant.·s n >ecrctarios elas 

!orLtlevs de "anta Cruz" :..;, João () :JO C·1J!llll:tlldante de rron
t.·ira uu :..;:uarnição. 

~Iinisr.e!'io da Guol'!'a- Rio de Janei1·o, 9 de fevereiro de 
i.OG -~. :.?IG. 

S:·. Cbefedu Esta·Io-:\1.\ior du Exercitu- D~claro-vos que aos 
me,!ico~ que servirem junto ás commissõos de engenharia deve 
set· abona.d:1 uma dia. ria de 3$ e aos com mandantes dos destaca
mentos qu·J acompanharem essas comrnissões, ao encarregado do 
material" aos oillciaos que o>tiverem praticando, dore ser abo
nada a àiaria de 2.$000. 

Outrosim vos declaro quo, sendo us cargus d.e cornman
dante, major, commanllantc~ de bateria, ajudante e secretario 
das fort<llezas do Santa Cruz e S .. luiiu exercidos por Lfficiaes do 
1• e 6• b;J.talhõo5 de artilharia, que guarnecem as mesmas 
fvrtalezas, eleve lhes ser abon 1das as gratificações de funcção 
corre5pondentes ás fortalezas de 1• orlem, e não as que lhos 
competem polo exercício no batalhão; sendo que na, fronteira ou 
guarnição em que o commauJo fUt· exercido pelo com mandante 
do corpo ahi estacionado <.levo ser abonad,. a esse oficial a grati
fkaçã<J cot·ro;pondento áquella. funcção o não a de cor•po. 

·:ttllfl 'l fl'.tte:·ni1aue.- Francisco de Paulrt .lr.?ollo . 

. \\'ISO DE 9 úE FEVEREIIW lJl~ !9tH; 

I•r·c· •. ra •!il"l a diari;~ a aiJ•war--e :Jus d .• cnhislas da; cOilllt.i-sões 

d(' en;•·nl"'r i 1. 

~linist.crio d<\ Gnerr:.t- !tio dn .Jaueird, !J rk fevereiro de 
l\11)(\- :\. 2:!1 .\. 

Sr. Chefe Jo E.;tarlo-:\Iaior Jo Exercito- Declaro-vos que 
"-OS dt's•~nhi.tas das commhsões de cn:renharia deverá sol' abo-
n da a diaria de f>$0fl0. · 

Sa,:I1e e ft•atm·ni•l:tcle.- Fruncisco de Paul'.! .11-go/lo. 
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AYISO DE lO DE FEVEREIRO DE 190!3 

D~c]ara •jUa] a <liaria :t ahonar·S3 30S pharlllaceatiC03 e!l1 S'l'v(ço 1135 

com missões de eng-cnh ui a. 

'l!inisterio da Guerra- Rio de Jancit'o, lO de fevereh•J de 
) 9(16 - :\. 236. 

Sr. Chefe do Esta.do-Ma.iot• do Ewr~ito- DJ~l.J.ro-Yu3 que 
aos pha.rmaceuticos quo servirem junto ás commis,ões de en
genharia L! c v e ser abonada a dia ria .\e :!.SO'l 1. 

Sauie e ft·a.ternidade.- Fra,lcisco de Paula A.l·gollo . 

. \. \'1~0 DE 13 DE FE\'EREIRO DE 1906 

'llini~terio da Guerra- Rio de .Janeiro, 13 de fevereiro de 
!906- :\. ~52. 

Sr. Chefe do Es-tado-Maior do Exercito- De confJrmhlade 
com o que propoudes em officio n. 433, de 6 do corrente, vos 
declaro, pat·a os fins convenientes, que as guarniçõe3 ou fron-
1-?iras são assim dassiflcallas: 

Da l & ordem, aquellas cujos comman los Li vm·em Se) h a rea-
pecti va j urisdicção dous ou mais corpos ; 

! 1e za ordem. as que forem constitui das por um só corpo; 
De 3·, urdem, as quJ dispuz'lrem de forç,t men:n·. 
Sau !e e fra ternida1e.- F1·anciscr, de Paula A.l'gollo. 

,\.\'ISO DE U DE FEVEREIR•) DE 19::JG 

Dccbrn e n •JU' coso •lcYet·ão s ·r fdtus '" <'ornecim.•ntos ,Je llJOterial 
,:oors•n:ll de guert'a Rio d·· Janeii'O c ,Jc ortigo> tle 8S3oJÍO :tOS rruat• 
tcis c t'ortalezaa. 

:\linistel'io da Guerra - Rio de J:lnei ro, 1-1 d•3 f<:lvereiro de 
J!)}t;- ~- ,;g, 

. S1·. Inten·Jentc Geral da. Gtw:·t·a- Dedaro-vos que os lor
ne<-~men.tos de materh.l ao ar . .,enal de guerr.t do Hi•J de Janeiro 
<:J r1e arttuos tle as;lOio aos quarteis e f•Jt'talez1.s, á r·~q·tisir.·ão dos 



respectivos commandantes, só deverão ser feitos pela res}lectiva. 
intendencia quando os cofres dos conselhos economicos não com
portarem a uespeza, ue accordo com o que se scientitlcou em 
aviso de 10 de março de 190-!, visto que de outro modo não ser<\ 
sufficir·ute a quantia que, na proposta, que ora se appro1·a, de 
distribuição do credito votado para o § 14 do orçamento deste 
Ministerio para o exercício actnal, foi reservada para uespeza> 
com reparos ur~entes nos propr10s nacionaos a cargo dessa re
pal'tiçiio e com aquelles fornecimentos. 

Saude c fraternid·1de.- Francisca de Pa••la Arrtollo. 

AVISO DE 17 DE FEVEI{E[l{O DE I!H)fi 

Dt·C'l:ll'<l tjll:Jr•...; :IS ~ll:ll'lli~Õt'' i)lll tpU· a t·lapa tlv...; olliciar :..: d·_·\r·I':r ... el' 

calt·nlatla scg-nwl!) a hnsc dt· 1~iú0 au~·mcnlada d0 Ulll !t·l'Ç•J rlt·~d-·· 

qtto a r-tap:• do· pr~ç.l •le pr··t f'X<:•··l:• "" J,mife I.·gal. 

:\linistc!'iu ria Guerra- Rio de .Janeiro. 17 de fe,·ereiro de 
190('. - :'{. 300. 

SI'. Chefe do Estado-:\laior rio Exercito- Oecla!'o-vos que 
as unicas guarnições em que a etapa dos olliciaes deve ser cal
culada tomando-se a base de l$400. augmentada de um terço, 
desde que a etapa da pra•:a exceda ao limite maximo marcado 
no art. 13 Lia lei n. 1.473, de 9 de janeiro do corrente anno, 
são as do Pat•á e Amazonas. no I o districto, as do 7° districto, 
e as de S. Borja, Sant'Anna do Livramento e colonia do Alto 
Uruguay, do 6• districto. 

Em tmlas as outras guarnições, uesde que a etapa da pra.·a 
e:o~:cedet· ao limite maximo (le l$4ll0, deve a do official ser cal
culada, tom::tndo-se para a base este limite. 

SatHIP e fraternidade.- Fm;<ci~cfJ de Pnvla Al"!lfJllo. 

A \"ISO DE 20 DE FEVEREIRO DE !90G 

,\ppl'ova o pa<!amcnto feito .1 ca,!a um <b' "'"'lico' .lo ex•· rei lo ent exo·r

cicio na t•ommi~ ... ãu do pnlicia .<tnitari~t d · nmu gTatilícação ign:d 

;i l[llf' [h'I'C. ·hC' ·~ f'UCaiTt"'!!allr, do 't'l'ri{·o ...;un:tal'io do..., cot'pf'"'· 

l\linisterio da Guet•ra - Rio de Janeiro. :!O de f e \·ereiro de 
100(1 - i' . I I ·?. 

Sr. Dit·ectot• Geral d<~ Contabilidade da Guerra- Declaro-vos 
qne approvn a delibera.;ão qm• tumou essa rlirecção, se~wndo 
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consta de sua informação n. 89, de 7 do corrente, de manda r 
pagar, em vista do disposto na lei n. 1.473, de 9 do mez findo, 
art. 28, a cada um dos medicos do exercito que no dito mez es
tiveram em exercício na commissão de policia sanitaria, dr~ 
qual não cogita a citada. lei, uma gratificação igual á que per
cebe o encarregado do serviço sanitario dos corpos, por ser a 
commissão referente a este logar a que mais se appro:dma 
daquella, devendo taes medicos receber de conformidadP com o 
estabelecido no art. i8 da lei em questão. 

Saude e ft•aternillad~.- Fruncisco rlc Pmda A;·gnllo. 

AVISO DE :?0 DE FEVEHEIRO DE l90ii 

)ler Iara que O' ofli.-iao,; <Jttc s•·n· ·111 '''""'' ~.indant·· •il' ~~~·chíl'i.-;t.o ·· 1 '•L

h·iro da l't1(1[1l'tidio tlo estarlú Jtiaior r{o ~~xJ•rriln tl,·v(·r~~.~ \'··t·c1·~;"l 

,,;úniento u s·d~lu l't•:.:poct.ivu o a ctap::t. 

Ministerio da Guerr,t - Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 
190G- :'\. 32:~. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- Declaro-vos, l'm 
resposta ao vosso offlcio n. 2R4, de i'3 do mez findo, que, n;lo 
obstao te não cogitar a lei n. l. 473, de 9 do mez findo. dos lo
gares creados pelo regulamento qne b;,~ixon com o decreto 
n. 3.lt-:9, de 6 de janeiro de 18D9, de ajudante de archivista o 
porteiro da repartição do estado-maior do exercito, deverilo os 
offlciaes que os exercem haver sOmente o soldo respectivo e a 
etapa, emquanto não forem .tomadas providencias acercn rlas 
lacunas que a pratica for denunciando na citada lei. 

Saude e fraternidade.- F1·ancisco de l'aul a Argc.ll o. 

A YISO DE 21 DE FEVEREIRO DE IUrJ6 

Decl:::.ra 1(UC' o .. ::tnxili:lrf';-; do~ auditot'~""~ tl~· ~·ur·rt~:l niln leC'Ill di1·~· lo:~ 

~:r:J.til.lf'HÇáo rh· p(,.-.:tq. 

Ministario da Guqrra - Rio do Janeiro, 21 de fevereiro d<J 
1006 - N. 3:{i. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- Tendo o ~ .. ofiicial 
da direcção geral de contabilidade da sruerra. Manoel RaYmuodo 
Cordeiro, consultado si aos auxiliares· dos auditores de· guerra 



10 DECISÜES 00 o;.)\"ERXO 

compete ou não. a graÇific!lÇã.o de posto, ostabelecida na lei 
n._ 1,473, de 9 do mez findo, vos declaro, em solução a essa CQn
sulta e. pua. que o fa~is constar om ordem do dia da repartição 
a >osso cargo, que, em face da lei a.ctua.l, os ditos auxiliares de 
au litoz· não podem p!!rceber .a mencionada gratiftca.ção. 

Sa.u-le e fraternidad<3.- Francisco rfe P-tula Argollo • 

. -\.VISO llE 23 DE FEVEREIRO IJE H•06 

11 ·'ar 1 ·11·:. 1! :11 lts.; Ltt•.t:\i !5 a ·1'.1·~ s ·r ···l'J o ~yi.;n de 17 de [e~ 

'"·r-·iro c!· 1~•0.3, conL1m-s · :1s ·1 · t"rtL "''Y·'n', ~~ua:·:,hy c• S. Luiz 
'}Jlll.lS'.l pat•a v o:nkulo Ja etapa t! JS O livi;;e. ·C::nn•]O a )tUSC de 

1$iü 1 au·c·menla·la <le um lcrço. 

:\Iini>terio da Gnerr:t - Rio de J -•neil'O, 23 de fevereiro de 
J':I(JÜ - ~, 34:}, 

Sr. Chefe do EghJo·Maior do Exercit'J- Declaro-vos que no 
numero das gna.rniçõe3 a que se refercJ ü avi~o n. 303, qu'} vos 
dirigi em li do coz·rente, e na~ quaes deverá ser calculada a 
etapa dos otflciae> sobre a base de l$400, augmenta.da de um 
terço, desde que a etapa da praça exce la do limite maximo es
t~belecido no art. 13 da lei n. 1.473, de 9 de janeiro ultimo, 
astão incluidas as de Uruguayana, Quarahy e S. Luiz Gonzaga, 
contempladas na lei n. 1.453, de 30 de dezembro anterior, as 
qu~"S delx-tram de ser rnencion'J.das no citado aviso. 

S t'l la e frJ.t wnida·le.- Ftanciscr; de Paula Argollo • 

. \. \"150 DE: 6 l>E ilf.\HÇO DE !\JOI.i 

D~cl '~'·''! ttc• d. I' v ·ão '"" con,iJ ll'a•lú' em lr<tns:t J .. ~ o'licia<'l JUC Yiajam 
liC tltll:J$ ~unrni·:6c•, Jl<ll"<J oUfl'3'. 

~Iinisterio da Guerra- Rio •le Janeirü, •j ·.le março de 1906 
-~.:!'li. 

St'. Chefe •lo Esr.ado-Maiot· do Exercito- Deveis expedir as 
ne~essarias orden-; afim de que o3 otlldae~ que viajam 1le umas 
guMnições p;u·a ontr:ts soj 1 rn consid·~N1o-; Pffi transito, ces-
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sando a pratica de serem mandados ::1/ldir, o que só ~" poderá 
fazer mediante ordem expresn deste ~linisterio: o que vos de
claro pa::-a os fins convenientes. 

Saude e fraternidade.- Francisco de Paula A1·gollo. 

_\. YISO DE 9 DE ~I.\RC~O DE l\1 'Ô 

J),•cJ.,r.\ qn<·,es us vencimentos que se ,],,Yerã<) <'b )\\31' a·J' o licia~·s que 

j.i pi'.ltiCal·am em ,Jiver.-a' co nnii'' -,es tle engenharia e;n 1()0'\ o 

~o; 'lue >-e ach~m n ''83 prJ li c a a contar ch janeiro ultimo. 

~Iinisterio Ja Guerra- Rio de .Janeiro, 9 de m<"trço de 1906 
- N. 27. 

Sr. Diredor GeraldeEngenhal'ia- Em 8olução á. consulta 
.q_ue fazeis em ofllcio n. 94, de 7 de fevereiro findo, declaro-vos 
que os ofllciaes que já. praticavam em di\·ersas commissões de en
genharia no exercicio findo de 1905, toem direito á percepção do 
soldo, etapa e com missão activa de engenheiros, sendo que aor. 
qu.J se acham nessa pratica tt contar de j:meiro do cot•rente 
anno se deverá abonilr soldo, etapa e gratificação de posto, 
competindo a todos, nas duas hypotbeses, u abono da diaria de 
2$ de accôrdo com o aviso de 31, tamb~m de jwcira ultimo. 

Sau•le c ft•a.tcrnidadc.- Fra,lci,ca de Paula A;·gollo . 

. \\'ISO DE l1l DE ~I.\RÇO DE 1\Jllô 

D c:::l.ll'.l qtLll'S as g-rati~icaçiJc..;, o..:; vcn._;irncntos ~~ :1s dl:tr."[l.s 1uc pcrce

;,,:l'ii•) os mo.ubros <las commis;ücs ·I e l'Hg-e.ll•;lr:a olependcnt .. s da 

l.J·ecç:to g·e;.•;tl de engenharia. 

\linist,erio d<1 Guerra.- Rio de Janeiro, Jrl ,]e ID<lrço de 1906 
-::-:. 4'2L 

Sr. Chefe do Estado-1\bior du Exercito- Dlldaro-vos, para 
os fios convenientes. que os membros das commissões de <mge· 
nlnria dependentes da. dil·ecção geral de cno;enha.ria teem di· 
rei to, além do soldo e etapa respect.il·os, á gl'atiftcaçã•J de posto 
e.mst<tnf.e do art. 22 da lei n. 1.4iJ, rle 9 de janeiro ultimo o 
á gl'atill.cação de funcção mendumda na. tabella B ~ob o titulo
commissões technicas -da citada lei ; c que, na fórma do pre
c~itllado n0 art. i'l, desta lei e n•J aviso n. Gi, •lc .:!ô <lo refe-
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rido mez de janeiro, os que antes da lei em ques&ão tinhar.'T 
vencimentos superiores aos marcados neJla, continuarão a per
cebei-os transitoriamente, cabendo-lhes em ambos os casos dia
rias na seguinte conformidade: chefe-lO . ..;; ajudante-i$: an· 
xiliar- 5$; mcdico-3$; e commanrlanto de destacamento. er:· 
carregado do material, praticante e phai·maceutico-2$000. 

Sawle c fr:~ tPrnidadc. - I·í·a11cisco de P·rHh' A1'[!0ll• .. 

AVISO DE 10 DE :\IAR(;O DE H!fJ6 

D dar" •fllt' o pi,, a f>I'Oillllip·açc•" da ki n. I í 7:1 ,f,.!> d·· .ran• ir r• de· 1~''!) 
cunf iun0Jrl ~ ~~·r· us n1c . ..:n1u ... os Vt·ncirnr·uf~~ .... do~ nH di r(, .... c· j•l:;-~J

llla~·~·nlicr• ... :tdltliJfo .... do (•xercito. 

l\IinisteJ·ir) da Guena- Rio de Janeiro. lO de março de J( C113 
- K, 434. 

S1·. l'ltefe do Estado-Maior do Exercito- Declarae ao com· 
mando do -;o dbtricto militar, em respo~ta ao telegramma que 
vos dirigiu em .26 .do mez findo. que, após ;t promulgação d~, 
lei n. I. 47::, de 9 de janeiro ultimo, continuam a ser os mesmo~ 
os vencimentos dos medicus o pharmaceuticos aJjuntos do ex
ercito, compon<lo-se do ordenado e gratificação, qualquer q11e 
seja o exercício, como se procedia anteriormente. 

Sr~ude f' fraternidade.- Fmncisco de Paula. A1·gollo • 

. \ YISO DE 12 DE l\1.\RQO l!F. I90G 

lled.1I':t •!11•· os uJli,·i~'~' COIII licença pa1•a i'J'•·•ttH·Hiar as :•uf;,, da,.,. 
cola d(' .~nerrn .... ·, df'verã•J ~f'gnir p:n·a Pl•l'to Ale~ r·· dr·poi- •!(' 

J'j·qui:-3-itndü...: pdo c'OlllJJlUn,f.1nfp dn n1rsn•n e:-:~··dn . 

.Ministerio da Guerra- Rio de Janeiro. 12 de março de 
1906- N. 452. 

Sr. Chefd do Estado-Maior do Exercit;o- Declaro-vos que "s 
olflciaes que obtiverem licença para frequentar as aulas da es
cola de guerra só devem seguir para Porto Alegre depois de 
requisitados pelo commandante daquelle estabelecimento, de
vendo communicar-se immediatamente esta resolução ao com· 
mandante do 4" districto militar e transmittir a mesma po:
telegramma a todos os outros. 

Saurle e t'ratr>rnidade.-I'rancisco de Pa;r/r! Ar!1ollo. 
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A \'ISO DE 16 DE MARÇO DE 191)6 

n,,cJ~· a ·1\\ .es <l' vencimentos I[Ue con1pdem '"" ,1\ici ,,., ·lo I 0 ha
t.11hão <1'3 •'llg•'llhcll'ia, Plll race do •lispo~to 11a lei n. l·í7:1 de \1 o! e 

jone ro ultimo,. rruaes os o!Ticiacs deste cnqJO •tnr •1· V•'l';iü ,,,,. ron

s o!rr;J•10> c0IIIO oiTiciaes montaolos. 

:'.Iinlsteriu da Guerra - Riu de .Janniro. lli do• março de 
l901ó- ~. 491. 

St·. Chefe do Estado-Maior do Exercito - O commaudaute 
tio 2° batalhão do engenharia consulta, em teleg1•amma de 30 de 
jaueil!•) ultimo, dirigido ao director geral de engenharia e por 
CJ~te submettido á consideração 1lo Ministerio tla Guerra em om
cío n. 82, de :, do mez findo: 

l. o C<1mo deverá sol' feita a classificação dos olliciaes do 
mesmo bata.lhão, afim do poderem ser tiradas as gratificações 
quo lhes competem de accôrdo com a tabella B, titulo -com
missões tecbnicas - da lei n. I. 473 de 9 de janeiro do corrente 
lODO. 

2. o Si taes olficiaes deverão F>er considerados como officiaes 
montados. 

Em solução a tal consulta, vos declaro para qun disso tenha 
conhecimento at}uelle commandante: 

I." Que (]. taes officiaes competem os Yencimcn t,os lixados 
!Ht citada t~1balla, titulo-b:ttalhões de ongenhari:t - e não os 
:u:wca.dos sub o titulo - commissões technicas - visto nfio 
mais ronstituirom olles uma commissão especial, tendo-se por 
1.viso n. li7, do 9 de dezembro de 1905, mandado entregar o 
~recho de estrada de ferro, de cuja construcção estava enca.rre-
7ado o referido batalhão, ao chefe da commissão fiscal da rêde 
na. viação terrea no Rio Grande do Sul, para. ser transferida á 
t:ompagnie Au:,;iliaiJ·e de Chemins de Fe;· aH flrdsil, como com· 
:pr·olwndido no contracto com ella celebrado. 

'!. 0 Que sómento dJverão set' considerados como dllciacs 
montado~ o comman(la.nto, o major-fiscal c o ~jndanto do ba
talhii:o. 

Sa<1de c fr;JJ8rnid::vlo.- F;·•mcis,·f) de ['.,_!~,, t;·,,oU.J. 
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AVISO DE 16 DE MARÇO DE 190 i 

Declara <JUC no> termos f!e contractos submeti idos á app1•uv3çiio do 
:IJinisterio d:1 Guer1·a Bc devr·rá mcnd••naJ' o modo como •'or0m 

inut·lizaola< "' ,.,t; mpill1aS • 

. Ministerio th Guerra - Rio de Janeiru. 16 de março t:e 
190G- N. 5IJQ. 

Sr. Chefe do Estado-:.\Iaivr do Exercito - Dec!ara.e. em 
ordem do dia des:·a repartição, que, nos termos, por cópia, dos 
contractos submettidos á approvação deste .Ministerio, se de
verá mencionar circumsta.nciadamenta o modo por que se in
utilizaram a-, estampilhas, afim de si poder Yeritlcar si foram 
c•Impritl.:•s as disposiçõe~ que regem a materiG. 

Saude e fratet•nidade.- Fl'(lnci.~co ele Paula Ar!Jollo. 

,\\'ISO DE 24 DE jJARÇO DE IÜ'Jo) 

Dcd·1 n. •!U' [ :I~S,'. :1 !·c~; r ~ L'3r~n da '':::cnl:t de ~l'lilll:n·i.-, en::-P· 

n1,0ri:< a linli0 "'' 1·,.0 .],, H•'al· nco. 

Mir.isterio da Gtwrm - Rio 1le Janeirv, 24 de março de 
190G- X. 9. 

Sr. Dircdur Geral !le .\rtilha.ria- Mandai púr i dispo
siçã3 do commanJaute d~t escola de nrtilhat'ia e ongenh<.nia, a 
cujo car :o ficar;t J.~ ora em deante, a linha de tiro do Reakngo, 
podendo utilizarem-se delta a. dirreçii•J a Yos;:o car;ro. e cs corpr~ 
da g-uarniç~u da Capital Federal. 

Saut!r I) f'rat,,r·nidadC'.- h·cwcisco "'' l'adtJ. A1·g0llo. 

~Ian(la ~~~~ ·:nlcrnJr' ~~s ~·olh:-~s du p:;g.:11n 'flt) 1l0 V· ncimcnto.:: (1<3 :1\:~~.·ia ':S 

do e:(~~rcit•>. 

\Iinbtnl'in t!:\ Gunna- l{io ,Je .i;tncir·o, '2-1 ,],! março de 
19UG~- \'. I-lrl. 

S1•. Iuteudent,~ Gor·alLVt Guerra- !•ec!aro-1·os quo dererão 
EJOI' C'nc~v.lcrna·ft:' ,•onYeniC'ntenwnto ns f'ul!n~ d,~ pr~::ramentu do 
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vencimentos d(' officbes do exercito, ás q1raes vos referis em 
officio n. 1.260, de 22 do dezembro ultimo, não podendo ad-' 
optar-se a. providencia, que indicai~. de ser feito o registro de 
taes folhas no livro de que trat.~ •J modelo n. 11, approvado 
com outros, por aviso de 10 de maio de 1889, porquanto o refe. 
rido modelo nio se presta ao tim qne tem em vista essa inten
dencia. 

Saude e fe:~ternhiade.- l'mncis·:o d1 Paula Jrgolf,;. 

,\,\'ISO DE 24 DE ~L\.RÇO DE !DOI i 

Dccla~· 'lunl a gT~lii'cação que P•'l'Ccberêío os :Jn,ilial'l'S da uirvc•:â(l 
gc1·al •L' cn~·(·nh~ri:1 rptan~lq ··ncart'·J~·ad~J...: d ol•r.::; milibr(·~. 

l\lini~terio •h Guerra - Riu LI · .Janeiro, ? I de m:u·ç, •I e 
1906- N. :ri. 

Sl'. Director GOI'al de Eng-enharia -O tenente-coronel 
João José de Oliveira Feeitas, deleg.do dess<\ direcção junto ao 
commando do 6° districto militar, consulta, no telegr.l.mma que 
acompanhou o nsao officio n. 134, rle 14 do fevereiro tlnrlu, si Od 
auxiliares quando encarregados de obras militares toem direitu :1 
gratificação de funcção correspondente. 

Em soluçio a es~a cousulta, vos olcclaru, para os fins conve
nientes, que aos auxiliares compet·1 a gratilicação 1[111' lhes fixa 
a tabella. em vigoe, de !20$, callen<!o a t!e Ir i08 aos olllciaes enge
nheiros que, não sendo auxiliares do engenharia, se aclwn en
carregados especialmente de obras militares. 

Saudc e ft·aternhla·lo.- l'runcí<co rl<J Poula Argollo. 

POI~L\.RlA OI<; 2i DE :\IAI~ÇO DE 191Jti 

Do!Clara •jll'c não C•Jil•[ld·• O abono de ujuoLo ol • cu-t,) : US uflio-iaé~ do 
e>:··rcito liceuci:do-·, r[n:m•lo regra-<aro:n a S•'U c•·rpo, c aos f[U•3 

for ·rn el1U1ll0.do; a"' rvi(:o .1 est.1 t:.1pit.ll qU 111:111 ta 'os :t·l·lit· a .li· 

:.\Iinisteri" da Guen'<l- Rio rle .Janeiro, 'D rle mr\l'•;o de 1900 
-N. 12, 

O Sl'. l'r;_·sidente da n.epuUica mandrt. 1 ot• osta Secrebl'irl. 
de Estado, rleclarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro t•ederal 
no Rio Grande do Sul, em confirma~:to ao telegramnw que nesta 
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dat:t se llle Jil'ige, que não compete o abono de ajuda de custo 
aos ofliciaes do exercito licenciados, pela viagem de regresso a 
seu corpo, e .tos que forem chamados a serviço a esta Capital ou 
mandados addir ;1, diversos corpos, ficando assim resolvidas as 
consultas 'JUC faz em telegrammas de 2·" tio mcz findo.- Fran• 
cisco ,fe Pt.wla .41"!f'JllO. 

POBL\RI.\ DE '27 DE :\1.\RÇO DE 1006 

1~ ... ~-·r~l ·:·t.k ... (h ··, lll'iJilenlo~ ,. :1S di:!l'iiJ~ •!ll · •lc:v•·l';\ rrcrl~e·r O pt18-

~0;!} ·L t'•)'JJnJi ...... ;t•) ,-.nrarre~·;l·l:t .Jo 1 v .. n~.lJ.lr:'Tlt" tla (';H'I:-t ~t>l'al 

~o r .. puLli•·;1. 

:\linistrrio da Guorra-Rio de .Taw~ieo, 2i de março de 19·h3 
- ~- 11. 

O Sr. l'l'esidonte da Republica manda, por esta Secretaria 
),, Estado, dE'ci:Jrar ao Sr. dolegarJo fiseal do Thesouro Federal 
:10Rio •"Jraurle do Sul, P.m confirmação ao telegramma q1B nesta 
·lata se lhe dirige, que o pessoal da eommissão encarmgada do 
Jeyautamento da carta geral da Republica se considera, para o 
abono de vencimentos, dividido em duas classes: o pe'3soal fi
xado na:: instrucç.ões quo regem a dita commissão, cujos venci
mentos serão pagos attendendo-so ao disposto no art. 78 da lei 
n. I . 4i3, de 9 de janeiro ultimo; e o pessoal auxiliar nomeado 
no corrente anno e que deverá ser submettido ao regimen das 
tahellas annexas 1\ citada lei, sendo ttue o pessoal praticante 
tambem se dhi.Je em tlu&.s classes: o que já servia em 1905, 
havendo ~orno remuneração gratificação do exercício de estado
maior de I' classe, sem dieeit•J adiaria, e o que foi nomeado no 
;1resente anno, sem gratificação de funcção, mas com diaria. 

Outro!lim, manda o mesmo Sr. Presidente da Hopnblica 
declat'at• ao referido Sr. deleg;tdo fiscal quo as diarias do pe8-
soal da dita com missão deverão ser abonadas nesta conformiuade: 
;:hefe, 10.$ ; :tjudante, 78 ; auxiliar, :S$ ; me,lico 38 ; commandante 
do dllstacamento, 2$; ollicial praticante, 2$; correndo por conta 
do credito llxado para as despezas da carta geral da Republica 
o pagamento na razão de 650$ por mez ~to mecanico alli em pro· 
gado.-FrnHcisc'l tle PaHf,, Argollo. 
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AVISO DE 27 DE MARÇO DE 1!105 

Aclar·a clttvi,!as •rnanto a appli~a;iío •I•J> arh, 1i"í. 1\fi e f>7 ·1:1 lei 

u. H7:l rk 9 •le _j3n~ir" t!~ J!IO•i. 

Ministo:Jrio da Guerra-Rio de Janeiro. 27 de mflrço de 1!:11)_6 
-N. :l71. 

Sr. Chef<l do Esb.do-:\laior do Exel'cito- O cotmnantbnte 
do 2• district> militfl.r oonsult>, em telegr~~mma que vo~ rlirigin 
om 21 do mez findo: 

I•, ~i a ra.çilo de que tl'a.ta o arG. GS da lei n. 1--173, •!e P de 
janeiro ultimo. concedida aos ofilciaes que servem em fort:1lezas, 
pótle ser renunciada por elles para receberem-na em dinheiro ; 

2•, si a ração a que se refere o art. 66 da citada lei (! COl'
respondente á de praça de pret o por que mo1lo sn eJl'ectuar<i '' 
l'espectivo pagamento ; 

3°. qual a quanth que deverá ser pag<t de conformidade 
com o disposto no art. 67 da lei em questão. aos ofilciaes quP 
fazem guarda de praça c por que modo se cffectuar<t esse pa
gamento. 

Em solução a tal consulta, vos declaro, para rrne o ~cien
tifiqueis áquelle commandanto: 

1°, que a concessão de uma ração aos ofilciaes que, ~er· 
vindo em fortalezas, residirem fóra dellas por falta. de com
modos, dsa attonder á difilculdado em que estiverem de obter 
alimentação quando em serviço em taes condições, pelo que 
podem acceita.r ou não &~sa concessão, sem que lhes caiba direi!" 
ao respectivo pagamento em dinheiro ; 

2°, que a ração a que ~e refere o citado art. G'i é corre.;;
pondente à de praça de pret, devendo retit·ar-so a importancía 
das despezas respectivas das dl'!eg:1cias ftscaes o alfandegas por 
meio de relações nominaes competentemr.nte organizn.das ; 

3o, que ao::: ofilciaes que fazem guarda dn praç-a deverá set' 
alienada a quantia que for julgada necessaria, não porlendo ex
ceder de 4$, fazendo-sa o pagamento de accordo com o estabe
lecido na resposta ao 2° quesito para os ofilciaes que recebem a 
ração de que tt·ata o art. 66. 

Saudee fratcrnir1ade.-FI'Imcisco ,/e Pn>~la .lrgollo. 



DECISÜE~ 1>0 GOl EHXO 

PORTARIA DE 27 DE !\l:\.RÇO DE 1\JOô 

p,,c·:"·" •fU · o c•>:uman lant' de urna p1:u·nição n'to pó(,. acnuuular 
õ.l _l'.llÍlic.1(';tn .{' f'X ·J't' .. Ci!J inhci'·-·nte a e-.t · lcJ::-ar C)tll a do c •lll

mnnd·• <I·· l•.dal!1;t., P •JllC U"" qfli, ia-,..-: leru .Jir(·it, ~s •lnn~ !tratili

,t·~·-,~-~. ·fc p ·~I·) e ·l~~ !Ü·H'•':lo. 

~Iinisterio d:t Gu H'ra-Rio •le .Janeiro, 27 rle março de 1906 
-\'. 8. 

O ·'''· Presidente da. Republica manda, por esta Secrebri1t 
d,> E~taolo, declarar ao St·. delegado fiscal •lo Tbesouro Federal 
Jl•) :\hranllii•>, em conlirmação ao telcgramma. que nesta data. se 
ll1e dirig••. que o commanrlante de uma guarnição não póde ac
cumular a gratificaç."io •lo exercício inhei·ente a este lo:zat· com 
a de commando do IJatalhão; e que o olllcial tem direito :is duas 
l!l'atifieações. de posto e de funcção, de accordo com a~ respecti \·as 
t:lbella<'. rtcanrlo assim resolvida a consulta que faz em tele
::r.tmma de '!7 dn moz findo.- F;·.rnci~co ''" P·wlt! .-l;·gollo. 

D ···:;;ra •jll•' o o:Ticial '!"'"' fur m:l.lld·l·lo ,.·t·vit' :l'l·ii•lo a lllll C•)t·po 
~e.H S'~· por m<JtiYO d•o serviç•J publico. não 1•·111 oltr··it" a aju·la de 
cu ... to e q~te a 1S n··~·ici:t"-= (ltl' s ·n.·pm ··~~~ I.ol'··ua, I.avrjnhn~ ,, S. JdftO 

d'EI-1\~)· s'• coiHpctees a vantagem na, hypOJih··" ~ ·l· ·JUO traia o 
arl. 2(l ria( .. ; 11, 14;3 ,]p (\ ,], jauciro ole 19 •ti. 

\li·listei'in rla rJ,Jor,·a-nio ,Je J:.weir.J, :30 de março de lDOG 
:'i • . ~.-;(j. 

St·. Cltefe de Estado-M;dor do Exercito- Declaro· vos, p 1ra 
(jUü o scientitiquels em ordem do dia dess:\ J'epartição, que o 
otlkial que for manrlado sorvir addido a um corpo, sem ser no 
interesse do SJrviç.) publico, não tem dirtJito à ajuda. da cnsto 
nem na ida nem na volta, e qu1 aos otHciaes que sel'l'irem em 
Lorcna, Lwrinbas e S. João d'El·Rey só competo essa vantagem 
quando estiverem em uma das bypotlwses t'•Jl'muladas no art. 29 
da lei n. 1473, do 9 de janeiro ultimo, as quaes não abrangem 
ab;:oJut:unente o caso das vindas a esta cidade, embJra em 
ohjecto de serviço. 

Sar!lo e l'r•af/)!'Oirla·lo.-FraH•·içc' de Ptr>(/" .\>'~IQ/llJ. 



MI:\lSl'ERIO DA <H'EHRA 

.-\.VISO DE 30 DE :\1.\RI:O IJE I DOG 

D··clat·a •]U3P' 3' ranlag:cn' <Jite Jerer:w r.,c ·b•!l' us oili.-ia· 11 •111•· pra.-
1 ir-1111 t'lll <.'OilJIIIÍSS·)pS de t•tlg ·n!t31'ÍD. 

:\Tinistel'io ua. Guet•ra-Rio t!e Janeiro, 3•) uc llHrçoo de 1906 
-~. JN2. 

Sr. Director Geral de Contabi[i,lade d;t nu.H'I':L- Declaro, 
para Yosso couhecimento, que os otliciaes que já pratica.Yam em 
diver~as comrnissõ:!S de engenharia, no exercício .te l'J05. teem 
direito á percepção do soldo, etapa e exercício de e.;ta•Jo-maior 
<1·~ !• classe e aos que se acham nessa pratica, a con r.ar de ja
neiro 1lo corrente anuo, se deverá aiJonar soldo. utap:L e a gt•ati
ficação de posto, competindu a todos, nas duas l!ypiJthe;;,~s. o 
'l.hono da diaria de 2$000. 

S:wdn c fntet•nidade.-Fr•,nc:sc•• de Prr>'i·· .L·gullo. 

l'OllTAIUA DE 4 DE ABRIL DE J9,Jt) 

Approva a d··ldJCJ'aÇãO '{IIC tOili•JU o ,],>]c~·;t lo L"·-11 do 'l'!JeS•Jlli'O re
·1· ral no Ri .. Grand·, •lo Sul, ,J,. m:Jn•l:ll' !!los:u a f:'l'atili~a:;iio "" 

:uncçilo aos o''!'.ciaes •JU·: pralic :m na l'·''P ·diYa ,] ·leé'ac·a ri•J ~hcf" 
do c~t~H.lo·Jiltti\Jr d1J exercito i' a g-r:1tir.1Çà11 o~,. r-,0$'100 a~~~ :JJnn
nU0llS"S .Ia m:·snw rleloi!':JC;:J . 

.:\liuisterio da Guerra- Rio de Janeiro., 4 dP nbril de 1!106 
-N. 14. 

O Sr. P1•esiJente da. Republica manda 1wr esta. Secretaria 
de Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesonro Fed~J·al 
no Rio Grande do Sul, c1ue é a.pprovarla. a deliberação qne tumou 
de mandar ~ losar a g-ra.ti.tlcação de funcçio aos officiar)S que estão 
praticando na delegacia do chefe de estado-moior do exercito 
junto ao commando do 6" dist.ricto militar e a gratificação de 
Se)$ :1os amanuenses da mesma delegacia, por1uanto, em fa.efl 
da lei em vizor, não Jbes cor.n-pete o 'tbono de taes gratifieac;ões. 

Saude e fraternidade- Francisco •li! Pf1ttla .l,·,,ol/o. 



DECISÜES 00 GOYEIIXO 

AVISO IJE 6 DE ABRIL DE 1906 

D:·,·lar·.l ,. dUO .... ,. d~·,·~·r:í fazPr a í•xclu~ã·J dt•. pra(~a..;; du (~xf'l't·lto lJll.(~ 

t,•l'lu n:Jr;Jtll o t ·mp,~ dltrant,., o 'lnal (•r:un ol•t·;~·a,la.-; a ... !·r,·if. t• 

('\l.i:t ~ •' '1'1 d,-, ..... 1l•• l_L..:...; 'lll i\IJl• 'Lll11' Jlii.t.l ' ' ;11'!1 ;jJ]J f' I' I •>:: 'til••', 

.i\lini~tcriu ,Ja llnerra-Rio 1le Janeiro, 6 rle :tl,ril de I ~l,,f\ 
-N. 626. 

Sr. Chefe do Eshdo-1\laior do Exercito-Doclaeae ao com
mandante do 4° districto militar quo concedo a antorizaç·ão que 
IJOde no oflkiJ n. 1058, que vos dirigiu em 5 de março ultimo, 
})ar<t excluit' pelas declarar:ões constantes das respectivas guias 
de soccorrimento as praças que terminaram o tempo durante o 
qual eram obrigadas a servir, e cujas certidões de nssentament.o:;~ 
não se acham presentes pelos mo ti vos indicados no cita·lo otficio, 
devendo. pvrém, tal exclnsão ser precedida. pelo.> corpos eom
pet!'ntes. de minucioso exame das oruenB 1lo exercito, para que 
bem 1·erificada fi11 ue a não existencia de sentenças, licenças, 
frer1uencia nas escolas militares ou outras a.ltorações rtne im
portem em de:>c•_.ntiJ de t~·mpo de serYiço p·n·a a baixa. 

S;lildf' e f't•aternidade.-F:·ancic<··o de Paulu A1·g ·ll••. 

A VISO Dr~ fi DE ABRIL DE 190!i 

Pl'ú\"i•l('lll t:l tJll::llltu (l..\1 l'<'('C'hillH'lll·l d:l (',1 ... ;1 i{,• ~·tnl·· n.d):t \"i--1,1, ~: J

qnir"d·t p:tra ...:-·1'\·ir dr· l1•,spit:1l 111iliLu~ ;t-- !"t~I'Çl"i da ~:.::ttí.ll'l1ic'.~t·.l 1{ · 

}
1
ttl't·l .\I -I' I • 

Ministerio rl<t Guerra- Rio de .Janeir,,, G de ahril de l'IOL\ 
- N. ri30. 

Sr. Chefe ,[o Estado-;\Iaior do Exet·cito -Estando ultimado 
o pr•o,·esso de acquisição da casa. rle sa.ude Bclla·Vista, em 
Po1·to Alegre, para servir de hospital militar <is forças daqudln 
guarnição, deveis prúvidenciar junto ao commando do 6° rlis
tricto militar, com a maior urgencia, afim de que sej:. aquelle 
ediflcio convenientemente recebido de seu cx-proprietario o 
dr .. João Antonio Josetti, servindo para esse recebimento os in· 
ventarios feito" nas delegMias de engenharia e de saucle e quCI 
serviram de base á ultim!L avaliação, dnvendo o citado com· 
mando do districto remetter o inventario g~"ml e a planta de 
editicio com as especifh-a(·ões á intendencia geral ria !!'lterra. 
afim de inscrevel-o na relaç'io ri•JS prwlios p?rtPncent"s a•' mi
nisterio da guerr.t. 
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Satisfeitas estas formalidades, deve-so realizar a inaugu
ração dos serviços hospitalares da guarnição de Porto Alegre, 
no edificio adquirido. 

Smde e ft•aternidade.- Francisco de Paula .11·g,1llo • 

. \.\'ISO DE !l DE .\l:lRIL DE l9tlli 

Appl'•J\"tl a dt·lill ·raçtl'l c[!IC tOlllUll I) t'l)lllllltlll'lanl·· tll_) :-:. ,jj.;;.fri\'bl 

mililat• d(~ n lt1'.crir o r~~~pt·ritn ·nl·• t'lll qup nn1 ollki:d du ex,'r

i~_;fd, pr.·s•• t!nrr.·t:cionaltnc•ntc•, p(•·lt~ p:1!..!-:ltllenlo tk ! .. ::r:•til't«':l~·:it~ dn 

func·t:ão ,(ut•ant•• tt l,·mpo tlc• :'Ua pl'i._:-ltl. 

:\linistcrio d:t liUtlrra- Rio •lc Janoiro. !J de alJril 1lo l!li)li 
- ~. 61)2, 

Sr. Caele do Estado i\! ai o r do Exercito- De:Iarai ao com
mandante do 3• districto militar que approvo a deliberação quo 
tomou, segundo consta do offlcio n. l-10 que vos dirigiu em In 
de fevereiro ultimo, de indeferir o reqaerimento em que o l'' 
tenente do lO" batalhão de infantaria, Francisco Josê Patrício, 
preso correccionalmente á sun ordem no estado-maior J.o dito 
batalhão, pediu pagamento"de gratilicat;>ão de funcção relativa 
eto tempo de sua prisão, dando como fundamento de ·ma reso
luç·ão o facto de não estar o requerente no cxercicitJ de funcção 
,1,lguma e ~ím preso, sem filzer serviço. 

Sande e fl'aternidade.- Fntnc,-sco ,f,: Pa11la .!l·gollo _ 

PORT.\.RIA DE 9 DE ABRIL Di<:: 190t\ 

D~ci.:tra !{IH~ ai).-.: phal'llJac ·ulico:-: :vl.innto .. .Jq r•X(Il'C:hl nüü I',Oitlfl('l.:• 

a ~Tal itkaçü" "'' Sl1>51lltlllh:~<ln na tah,·lla lJ tl:~ lei 11. l·í;:l ,J,. !I"'' 
jan,~il'•) d·· tflOii p~11'a ()S r'llC:tl'l'r•g-a(lr s d:l pll::tl'll\;H~·a. 

1\linisterio da Guerra -Rio de Janeiro, 9 Je aln·il de l90G 
- N. 10. 

O Sr. Presidente da H.epublica manda, por esta Secretaria 
de Estado, declarar ao Sr. delega•lo fiscal do Tbesouro Federal 
no :Maranhão, em solução á consulta que a•:ompanhou seu 
officio n. 6, de 20 de fevereiro ultimo, que não compete aos 
pharmaceutico'l adjuntos do exerd1o, e sim aos •lo cla9se do 



serviço sanitario, o pauamento da !l'ratificação d~ 80.~. fixa•la u:a 
tabella H da Joi 11. l4i3, de 9 de j.tnoir<J ultimo, par~~ os 
encarreg.tdo::, de pharmacb. 

Sau·le e fraternidade.- F,·,mci<co d·· T'rwla ,t;·f;oll·. 

A \"1:;;0 DE 9 DE Ai31UL DE 19ü6 

,j,;y ·r:·, "Id ;q• l''~!:t ~:allric-:u;;í<~ da i'rtlll"r>Í•, 

fJJ O·,~,, •1· r.1L ,.._·1 • :--~'', 1.1, 

:\linisterio da Guerra- Rio de Janeiro,~~ de aiJril de 1\.l•'(\ 
- N. 65~1. 

Sr. Chef·~ uo Estado· Maior •to ExArcito- Declarat• ao com
mandante do;,., distr•ictu militar', pa.1·a que o scientifi•111e :w do 
6 · t'OI!Illien to de arLilh:uia, que o ofTicial quo serve .:omo di
rectur dP. escula reg-imen1al de>ei·á optai' pela gl'atiticaçãu dn 
funcção de ,;nki.Iternu ou pela de p1·ol'essor de escola l'Pgiment:J[ 
mal'cad:1s na tabella B annfxa á lei n. 1-173, de 9 de .Janeiro 
ultimo, ''m Yista do di:>posto no art. 7'3 da citada lei. como 
bem o resolveu a de!e,zacia fiscal .(lu The~ouro Federal no Pa
raná. segundo •·onsta do officio, que por cópia, a•·ompanbou 
o de n. 131!, que em lG de fevereiro seg;Iinto mn dirifriO o 
intendente !!era! da gnerra. 

Saude o fraternitladp.~- Frr<ncisco rir· Pmtlrr A•·gf)/[.,. 

['tJftL\.RIA DE !l DE .\BRIL IJI·: lU C 

Dcc!:tl':• 4111•· •• disp~~-.1(1 JL"t nlliJttf1 p::II't•· •h art. 2C..I .f a I, in.! i:·~ ·l·~ 

~} d.· jalkiro ·k !!ldij ...;,) l't•l't:l'' aIS onh.:iac:-- rpl·~ t'•Jt~•'lll pal',l o F:st:J•:·J 

<k liatl•J f.;n>5S'J ott d.·ll · y;e,·om ,. I irn··"" t!it·citu a ajuda Li.: custo 

~~ qu·· 11ii11 {'Umpcle o afwuo •lns~a aos u:ll\~i.t•1.'i s Lkdt ·rn•s cba .. 

mad•·s ao pu::trt,·I ~('11: r:d. 

Ministerh' tia Guerra -Rio de J.tnoiro. 9 1le aiJril de l!J06-
N. 22. 

O Sr. Presi•lentc da Hei uulica manda, por fsta Spcret<<ria 
de Estado, dpcfat·a r ao Sr. •lele·-:·ado fis,•al do The~!Ouro Federal 
em Mal.to nrosso, em conlirmaçiin ao tele>!!'l'amma que nesta 
data ~e lhe diric.'•'. que o di.<posto nr1. ultima p:ute do a!'t. ·:~1 
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da. lei n. 147:3, ·de D de j&neiro fin·lo, se retere aos otliciaes qne 
forem par:.t o dit-.~ l!:sta1o, ou dellc \·ierem c tiverem direi~::> á 
ajudo. de custo : t· que não compete o abono d1·sta aos c>tfictaes 
subalternos cham'l.dos ao quartel-general 

Saude e fraternHade- F.·n:nci.<co de I'·wf,, il>'gollo. 

POI{T.\lU.\. llE 18 llt<: AHIUL llL I~!I>C 

D··c[ .• r;t t[ll•· o, nll' ,·ia,·.;; l'•·!'ol'III~Hl,,:-; cll:tma•!••:-i :t ~ '1'\"i('•• n:-t•• I••:Jl ·ll

r··itu a ~r:lt:!!c:~t·i:io dP p(•:--t(J. 

Ministerio da Gucrr.t- Rio d,~ J;mcit'IJ, IR dt~ <tbril d,. l~l '' 
-N. !l. 

O Sr. Prcsi·ll•nl.e da Rcpublica man,Jn, p>·r est:~ Socre1:nia 
de Est.a.do. dech~r..tr a.u Sr. delegado fiscal do Thesout·o F<'dPl'a! 
na Bahia,. que. se;.!Undo consta do a viso n. I ::s. de l:l •le nnt·•;<l 
findo, diliui1lo á direcç'io geral (h contabili<la.1b d<t guerra. n'i•J 
tem os otficiaes reformados direito á gratific:1çio de posto. Plil 
vista do preceituado DJ a.rt. 22, rla. lei n. 1.47::, de \J de j~nciro 
ultimo. pelo qne hem proccdeu o dito delegado negandn o paga. 
mento rle tal gratificação ao major medico de 33 cla~se rei'Ol'· 
mado dt·. Aristittes .\merico rlR Ma.!!alhães, quP c5t<l em >enio 
actiYo da g11arni•:ãu do allu lido E~trH!o. 

San<lc o frat~Tnirlarlo-h·a . .,·iscn d.; P('H/o ~11·_q01/0. 

AVISO DE 20 DE ABRIL DE t:Hifi 

Dccbra 1ru · a L'• HIC :S:;Üu d,J li ~~n•;;• a" o\lieiah; •[U • pr:d it·.:Lt 1·1.~ 

varius :-it'r\·it;o--, i111porta o1n di:.;p."'n~a des::;;-t C(,lllllli:-s;íq ... , pol·l:.nt·}, 

dc\~•·r:-lu l'il•·...; -..t'l' I'Ollt:lid,•l'ado."' pro111pto..., para o~ ·rviço lltiliL•J 

Ministerio Ja Guerra -Rio de .Janeiro, 20 de abril de 
l!J06 - N. 746. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- Em solução ac~ 
telegrumma que vos dirigiu o commandante do (i 0 di~tl·icto m:
litar, em 9 do corrente, con~ulta.ndo si r. capitão du corpo do 
eng-enheiros Alfredo Soares do N<tscimen1o, que se apresentrJH 
por ter •·onduido a licen~;a de quatro mezes, que obteve para 
tt•atar de interesses, deve revet·ter ao serviço das obra~ da 
barra rlo Rio Grande onde estava pratir'anrlo, \'OS declarn. p:n·a 
os fins convenientes, quo, impoetando a eonc·e>são de 1icenç·1 (•m 
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dispensa da commissão em que se achava, deve o otflcia.l em 
questão :;er considerado prompto.p-1·a o serviço militar. 

Sau.Je e fratet•nidlde.- Francisco de Paula .!rgollo. 

PORT.\IU.I. DE 20 DE ABHIL UE 19n•; 

J), . ._·LtL·.t qut· "aJ~~Jn•J dt· etap::~ UIJ." •dlicia(• .... rJq ··x··J••·it0 cJ,·ilq . ..: ··~~u...,,, .. 

lhdr~J' rtlUJJ dp 1··:-: ~.·, po•l(•r;i St?J' ··lt'•·•·'nttd•) •lnr:Jnt ·o ·llh,r\-;.lllo 

.f:"' s.·~,-,,, d,, ... r··.:.:p .,:li\-1)" con..:~.~lll•t~ JIIHnit·ip:lt'"• 

:\Jinisterio da Guerra- Ri> de .Janeiro, rm 2•1 de abril de 
19•Jô- N. I. 

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria 
de Estado, tlecla.rar ao Sr. delegado fisc<J.l do Thesouro Federal 
na Parahyba do Nurto, em resposta ao seu officio u. 2, de 15 
de fevereit·o ultimo, que, em vista •las disposições da lei 
n. 1473, Je 9 de ja.ueiro anterior, o abono de etapa aos officiaes 
do exerdto eleitos ·~onselheiros municipáe> ~ó poder<t ser eft'e
ctnaúo durante o intervallo das -<essõ JS dos respectivos con
~elhos municipae.-;, embora nada re,·ebam pelo desempenho de 
~aes fun ;~·ões, pelo que não pó:io ser approvaia a deliberação 
'lue tomou o mesmo Sr. delegado tle rea!.izar esse abono a 
pat·tir da data da citada lei. 

Sau1le e fraternidade.- Francisco de Po.uz,, Ar:tollo. 

PORT.\RU DE ·!d DE Al:IW. DE l9tl(i 

:\p!ll'ü\-a a •14·/ih ·r~ .. ;,,) ·tl·' tniiJ~tll 1) d··l··:...:·a,J,. l·: ... ·;d ~!" The-.•JUL'o~ F·~~ 

''' J'.d lJII .\lll.l/.OJl;j-..., r{(' Jll:J:Jl·laJ' ,J)II)JJal' ;} g"l'afj((";ii.":Íot•/(> p•)SfO. aJl•Jl\ 

-:J de (tllh.'(.tU, <:J.O ... •)llic:a.-., qu•· (•x\~,·cc•JIJ lu~·nr''' a t{Uf~ s.e r.·ff'l"l'Hl as 

!"J.,·lla- d,• <(11•· lral~" ai'!. r. da l·i n. H7:3 •I<· D ,,,, jan.-it·o •le 

!!tn,i ,. d(' ::wi··ntilic~n· •IH•• o art. ti t••Jn rt>t'<·r··ncia a Io!!.1l'e" 
q~JI' niiü .... ;-(•) dfl na. I Ul'tJZa pUt';llll!'Uit• nrii r I;), •• 

~Jinisterio da Guerra - Rio do .Janeiro, :!ü de abril de 1906 
-N. 9. 

De ordem do Sr. Pre~idente da Republica -e declara, por 
esta Secrétaria de Estado, ao Sr. delegado fiscal do Thesouro 
Federal no Amazona8, que é appt•ovada a decisão que, em vista 
de du ddao;; ~uscil.;vl:ts na respectiva del~>gacia, tomou, segundo 
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consta do sau offi0io n. 2, de liJ ue fe ve1·eiro ultimo, i.le mandar 
que a.o~ officia.es ,que exercem no dito Estado logares de que 
tratam as tabellas a que allude o art. 25 da lei n. 1473, de 
9 de janeiro anterior, se abone a gratificação do posto, de 
conformidade com o proceituadJ no art. 22 da citada lei, além 
da gratificação de funcção, e de scientifl.car que o art. 24 se 
i'efere a logares qne não são de natureza puramente militar e 
vor cujo exei·,·icio recebem os ollici:.tes ordenado ou !!ratifi
cação. 

Sawle ·~ fr<lternídade.- I· r a H cisco de l'oula ,1rf7ollo. 

_\VISO DE 2."i DE ABRIL DE 19011 

n~'('Ltl[l qll~l,"· .... ,'i:-- vanta: .. tt'll:O: ;ltle tlt_!YI')'[i I (h,'I'CI_']H'l' <1.~ )t•ul· ~ Hl l lat•t•..: 

vilali,·i~~~ e111 .ti-..p'nJiJ,ilid;l!lf·. 

Ministerio da Gunrra- Rio de .Jan~iro, 25 de abril de 1906 
-N. 220. 

:::r. I>irector Geral da Contabilida.de da Guerra. - Declaro
vos, em vista da consulta que faz o 2° otficial dessa repartição 
Eduardo da Cruz Hangel, que os lentes militares vitalícios em 
disponibilidade sem outra commissão, nas condições do general 
de brigada Antonio Vicente Ribeiro nuimarães, tem direito <t 
ordenado e gratificação, soldo, etapa e gratificação par<t criado, 
sen•lo que este official, quani.lo commanrlante do 2'' disfricto 
militar, legalmente percebeu a respectiva gratificação de exer
cício ; que, exonerado dessa commissão, não se lhe podia, pelas 
instrucções approvadas pelo decreto n. 946 A de I de novembro 
de 1890, negar o ab:::no do terço desta ultima gratificação, por 
er-se :tpresent!\do prompto para o serviço : que. promulgada 
ta lei n. 14n, de 9 de janeiro findo, a qnal, não concedendo 
gea.tificacão de cxercicio de posto aos ofliciaos no gozo de or
denado e gl'atiticação, permittc, no :trt. 78, a continuação tle 
vantagens anteriores, não pôde see suspenso esse abono, de
vendo continuar, até que, accoita. ou recusada outra com
missão, preYaleça o regimen da citada lei. 

Saude e fraternidade. - Fmnrisco de Paula _ h·gollo. 



DEC15ÕE~ DO r;o\ER~O 

A VISO OE 25 m: ABRIL 08 l91)6 

1\Iau·f~, p;!!_:';q· \·~tnt ·~(·ns d·: ,. •p;Li!J art··~:...:ime:ni:Hlo •lo' nu lit ·1'··:'; ,{o 
gu·•J'I'~t ,Ja l' ·pndi ·;j., ,[._, • ... lad~~-:u::~i••l' ,[,, exj-·rdto ~ 11•• .{o •li..,tricto 

milihr. 

1\linisterio da Guerra- Rio de Janeiro, 23 de abril t[,o l 906 
- N. t~l. 

Sr·. l>irec:.Or liHral da Contabilidade da Guerra - Decla
ro-vos •Jile :tos b tduueis João P;urlo BarlH)Sa Lima e Joaquir., 
de M•JI'ac;; .Jardim. auxiliat'C'S dos anditor.·~ de guel'i'<l da repar
tição do E"ila•lo-maior· do exercito e do ~· districto militar. de· 
verão se!' pagas varHageo., de capitiío an·egimentadn, em vi,ta 
do precr>ituarlOJ no decreto legislativo n. 821, d(• '!7 de dezcmbt\1 
de 190 I, e •I e conlot·midaJn ~om o oi isposto nas tabell :ts or~:t
mentaria8 •leste ministeril•, par,l o exer·cicio. actual peh lei 
n. 1473. de 9 du ,ianeiru ultimo. rnbt•ic<t 2'- sn,,remo Tri
bunal :\Iilitar e aut.!itor·es. 

S1nol•1" ft•:tternid Ide.- Fr·aw·i<r'IJ ''" P,u•lro A,.,,afi0. 

A \'ISO DE 2i DE .\.BRIL DE 19•16 

~!anda al•f•u:tr :t, ~ "flkt:.H~.; •tne c . ..;tadae·~JJJ n~:.s •s.··das 1ui if:d' . .., ~s 

nJ··~rn.t ... \";\Ht.t~~·n..; •1ne parcf·hu·tJ ,,...:; af(,.l~e-;.;.lnnlll•·~. 

Mioi~teriu da tJueera- Rio di' Jant•it•o, '2i ·lo a'•ril <f,. 1:• ''-' 
-1'\. ?2:1. 

Sr. Dir·ector Get·al rle Cootabilid<l<le da Guer·ra- Decitl'0-1"03 
que :t•JS orficiaes qne es&udarem na.;; escolas militare~ de,·erão 
ser a.bouadas a.~ mesmas vantagens que, em identica.s coodiç>ões, 
percebem o> alfet·es alnmoos, rle a.c<:odo com a tabe!la orça.
mentat·i<t. 

Saude e fraternida·le. -F.-ancisco •I e Pa·•fa Ar.1of'. 
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A VISO DE 28 DE ABRIL DE 19011 

Hcsolvc •lavi•[,,;; s.,bt·e '' log;~t• <lo C03<ljtt,·;~nto lll':•lico •ltl ··las-•• e as 

vanta;.::ens qu•: dcv<lrão pcrccb ·r oc.Ja•ljnvanle •[!te acettntUlar '' e:<cr· 
cicio (lo 1nai:-; •lc tuna entúrntari~l, os lllC ii•·o..; a~ljltlllOs •tn•· ("··l~iO ll'J 

exel'('it.:iu d~· C••all.itnanle~, o~ phartnacCJuticu:; e1n ··~cre.eio, "" 

phat·ntac•:ul i c"" adjuntos e os me, fie'' ;1djnul•b '!" · tcnktm p:~l•<nlo.> 
flú Jllcdlco...; hrlllt•l':ll·iu:-' •l•• c·xet·~~i!o, t•·n•l -:-;·· CIH vi-;ta :1 i··i n. I i,;:~ 
dt• fi dr· j3ll :l'~"J tf,. ltJl)(i. 

~Iinisterio da Guerra -lÜo de .Janeiro, ~8 de abl'il tle 1906 
- N. 45. 

Sr. Director Geral de Sau.Ie- O dil'cctoJ' do hospital central 
do exercito con,;ulta em officio n. 71. de 16 d•· janeiro 11ltimo, 
1lirigiuo á dir·<·~ção ger.tl u.~ contabilib.Jo ,Ia gucrta: 

1", si o lo;:ar 1le condjuvante. medico de clas.,e, que na lei 
n. 1.47:~. de 9 tlu dito mez. ta.bell:t B. titulo-E:.:ta.belucimentos 
sa.nitarios- hospita I de 1 a ela~ se- est:í contemplado com 120$ 
do gratificação de fuucção é o do actual clinico (encart•egado de 
enfermaria) referido nos arts. n a 31 do rl'gulameuto pat·a 03 
hospitaes militare-: :~ppro\·ado pelo decreto n. 47ti, de 6 .!e 
agosto üe 18~1! : 

2'', si, dado o caso do um medico. ora clcnomina•lo coal.iu· 
vanto. accumula.r o exe!'cicio interino (art. 25 <l:L citalh lcil ue 
mais de uma enfermaria. quer reg1ilando-~G pelo pre,'eito tlo 
§ l• do art. 1:; rio mencionado ragulamenttl (equipara!Jo as-im 
ao regimen allopt 1do nos estabelecimentos de ensino pa ea as 
turma~ de al:mmo,.;. por isso '[Ue se trata de uma accumulação 
scientifi ·a), lJ. uet· pela classifica~·ão d8 enferma ria demonstea•la 
pelos mappas a que se refere o art. 22 deste regulamento 
(or~auiza~fw hospitalar), se lhe 1leYe1·ão pagal' tantas gratifi· 
caç-ões de funcç-ão fJUantas forem as enfermarhs sob wa res
ponsabilidade ; 

3". si. Eontlo facultativo e não obl'igatorio aos adjuntos o 
exercício de coadjuvantes do ho;pital (clinicas encarregados de 
enfe1·maria), com" se vê do art. IG do !'f)gulamrnto approvado 
pelo decreto n. 307. de 7 do abril de IS90, so lhe deverá pagar 
(ex-vi do ar·t. 2'> da lei n. l-!73). comu oxcrcicio interino dfl 
cargo, a gra.titicJ.~ão ue !20$, correspondente á ret'erida funr.c;ão, 
além d:L que lhe ó deviJa. pelo ca.rgo <ie at.ljunto e que equi· 
valo á de posto ora crea.da, at~en•lentlo-so não :>ó aJ,; direitos ,Jo 
que dom gosar. estabelecidos no § l" do referido art. H\, 
bem eomú ao espírito do justiça que pre~idio á confocç-ão d~t 
lei de ef),nipar:tção, t•mto mais qu:mto na armada tncional os 
medicos cont.ractados teem os mesmos Vt'fJCimentos dos tenentes 
elfoctivos. emt•orJ. gos:.lDdo 1la. inamovibilttlade dos :vlj11ntos uo 
exercito ; 
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-l'', não havendo funcções distinctas entre os pharmaceuticos 
em exercício, na phat·macia do bospital central do exercito, além 
Ja do encarregado, porque o trabalho de manipulação ~ igual 
para todos e tendo sido eliminadas pela lei de que se trata, as 
cla$Ses em que se subdividiam as categorias dos utJiciaes tech
nicos e classes annexas, qual a gratificaç·ii.o que dev'lrá ser paga 
:J.os pharmaceuticos, além tla tlo encarregatlo de pltarmacia ; 

.)o, si os pharmaceuticos adjuntos que estão em condições 
identicas ás dos medicas adjuntos (art. 18 do regulamento a que 
se refere o decreto n. S07, de l8!JIJ) deverão receber a grati
ficação de funcção (80$) marcada na tabella B. já citada, para os 
coatljuvantes de pharmacia, tomando-se por base as mesma~ 
razões •IUe militam em favor dos medicos adjuntos ante os novos 
•lireitos creados pela lei n. 1473; 

u". si aos actuaes medicos adjuntos que tenham patente de 
medico honorario do exercito competem a~; vantagens tle que 
tratam asrlisposiçõfsdus at·ts. 4• e Soda lei n. 1473, desde que 
as referidas dispo~ições não especializam a (·poca de paz ou de 
guerra, que, <'ntretanto, está estabelecida para os casos do 
art. 9'. 

Em ~olução a tal con~ulta vo> declaro. para r1ue o scienti
fiqueis áquelle director: 

1·'. que o logar a que se referP. o primeiro itum .~ uft"octiva
mente o do SPrviço clinico do hospital .~ujas attribuições se 
:~cham delimitadas nos a1·ts. 15 a 31 mencionu/los no mesmo 
it.;,;1 o competem a medicos de 4a classe ou adjuntos, mas a 
gratificação de funcção compete unicamente aos merlicos do 
quadro; 

2·•, que os coadjuvantes não toem direito <'t accnmulação je 
gra\ificações de funcção, porquanto a lei n. 14i3 não estf.be
leceo a este respeito regimen contra rio ao existente nos hos
pitaes militares. além de que se encontra clara e terminante a 
disposição do art. i6, determinando que nenhum officia.I poderá 
•le.'<empenhar mais de nm cargo ; 

3°, rJue não compete a gratifica<;ào de funeçoão de auxiliar a 
medico adjunto ou pharmaceutico adjunto, pois a lei n. I. 473, 
não t1•ata delles. nem de contractado,; para o mesmo serviço na 
armada. a.h;m de que ua tabella da gratificação de funcção 
para os hospitaes do exercito se acha consignada a de 120:-;, para 
os auxiliares medicas e phumac~aticos, accrescentando-se- de 
classe; 

4°, que não foram eliminadas as classes em que se subdi
videm os medicos e pharmaceuticos, os quaes teem, por isso 
que taes classes correspondem a diversas categorias ou postos 
militares, a gratificação do posto col'l'espondente, variavcl, e a 
de funcção, conforme o cargo •1ue estejam exercendo, accres
cendo que. si medicos e pharmaceuticos de di versas classes 
desempenlmrem set•viços attribuido~ a uma só funcção, terão :~ 
mesma gratificação de funcção. No caso de que trata este item 
os pharmaceuticos, excepto os adjuntos, teem a gratificação de 
coadjuvante, licnominação que igualmente lhe~ compete pelo 
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art. 75 do regulamento da direcção geeal de sautl.e, sendo de 
80$ para os hospitae3 de 1 a classe e de 70$ para os de :ta classe; 

5°, que, conforme já se declarou, os adjuntos medicos. ou 
pharroaceuticos não estão comprehendidos na lei n. 1473; 

6>, que aos roedicos adjuntos não competem as vantagens 
de que trahm o3 arts. 4° e 8° da lei n. 1473, pois não foram 
chamados a servir nes3a qualidade, desempenhando suas pro· 
fissões, de accordo com as clausulas estabelecidas que lhes não 
garantem taes vantagens. 

Sande e featernidade.-Fran.·isco de Paul" AYpoUo. 

AVISO DE 28 I!E .\BRIL DE l!IQii 

ll Tlat•a ~rue nii41 rle,·L-.roíu l'd't•ln·r t'arrlalllC'Illt~ a:z.. prat;a..:. do 4~XL'l'4'ito 

tfllf' ~·~tii.o 110 ,!...:·O ... o4ll~ I,. 'Il\G pat•a l!'alallll'llfu ~lf· -..;IUflf' 1·/,1'~1 1!•) .... ltl,;

pit::te::: c· ent'el'lltarin~. 

Ministcrio da Guerra-Rio rle Janeiro,-~~-; •le aJ,ril de 1\liiG 
- N. 793. 

Sr. Chefe do Estado-:\Iaior do Exercito - :\Ianrlae declarar 
em ordem do dia dessa repartição que. si as prc~.ças do exercito 
que permanecem em tratamento nos hospitaes e enfermarias 
militares ou civis não vencem fardamento, como dispõe a 
observação 0a da tabella em vigor para a distribuição deste ás 
praças dos corpos ar·regimentados, datada de 8 de outubro de 
1903, tambem não deverão recebei-o as que se acham no goso 
de licença par.t tratamento de saUrlP fóra tlaquelles estabele· 
cimentos, pelo que convirá exclnit• dos pedidos re~pecti\·os as 
peças reterentes a estas praças. 

Saurle e l'rat9riülacle.- Francisr·o de Paula Arrtollo. 

AVISO DE ~8 DE ABRIL DE )~lllil 

Rudulve tln\~ida~ so}n·e o lll~)(lo COJtlu de\"crãu "'l'l' t·,,n-..iJerado:-. u:-- li 4 

lho~ dos colono' r las eolonia., mi!ltar,,, quo at tingir<· !li " lllaion
dad') ou a f•(b.Hle de 19 annos, o~ ap-g·regadu" rl'Sidt)fltl·:-; en1 lotr~ 

daquelk-.~ t' os colonos obrigados á prestacií•• tle seniço.<. rpwndo 
casado~ C 1)11I lwrd,~ira ,[e Iot,•s cujo..; ptt .. ~nid~~r.·...: gn;;;1V:J.n1 1la di~

pensa <l~"' pr·)~t;lc_::tu d~· :-.t'l'\·iço:-~. 

~Ii~i~terio da Guerra- !Uo de .Janeiro, 2N do abril de 1906 
-1\. ,g,, 

Sr. Chefe do t·:~tado·~laiur do Exerci to - O dircctor da co
lonia militar do Chapecó, eni 7 ue fevereiro ultimo. consulta: 

1°, como devem ser considerados no regimen da coionia os 
I!. lhos de colonos que attingiram maioridade ou a de !9 annos, 
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attendenJo a. que os colonos arlveotici•JS, isto 6, oo: individuas 
qu~ estão no caso do art. 60 no actual regulamento, prestam 
trabalhog de que trata o art. 28 do mesmo rel!olan.eoto ; 

~".si os colonos matriculados podem ter aggregados resi
danr.es em seus lotes, para o serviço de cultura deste~. e, no caso 
afflrmativo, c0mo devem ser cons:n~rado.,; no regimcn da co
lunia e::scs oggregados ; 

::o, si um colono, matriculldo ou adventich, e que está 
•Jhrigado a pl'estaç:lo do traballw, de accordn com os citados 
arts. ·!k o ,;o, pórle set· dispensado <lessJs trabalho~. quando 
casa lo com hcrdeir:t de lotes, cujo possuidot• goz,tva de tal 
dispensa. 

Em ~olu·.·;·to :t c ta consulta, que :tcompanhou :\informação 
d;t rcp:trtição a vosso cargo n. 5·:5, df1 ;-; rio correntr•, v o:,; de
c! l'O, par\ o' fins corrvonientes: 

Jo, que o-; tilhos Je colonos t!IIO atr.in~.;irem :l maioridade ott 
qno, pelo.> meios previsto.< na legisla.;üo. Yierem ;t gosat• dessa 
sHuaçào antP~ da idade legal, ficam suj::Jitos Ho di~posto ne>se 
re:.rulamento e considerados colonos, si nào sathfizerem as con· 
dkões c,tabclecid,s no respectivo an. :!4 ; no •·aso contrario 
serão con,ider .. 1.dos do mesmo modo que o~ individnqs de quo 
trat!l. o art. llJ; sondo que a menoridade .não exdue da pres
t~\ç.·w de ser·viços militar·es, sr~gundo se vr' do Mt. -1~. o indi
vi•luo J·csi l·Jute na colonia desde que for maior de 19 annos; 

2•, que os colonos matriculados podmu ter· aggregados, os 
quaes. t"l>lllO o, rlcrnais indivíduos nflo r.~si lente;; na coluuia 
flc:Lm suj8ito~ no •lito reguLtmento, nos termo~ do di<posto em 
seu ar~. fiO e outros; 

:{o, r1ue o colono uu qualquer outro individuo re>ideute mt 
col•Jnia. ohrigado á pro;,tação de s2rviços e a tralnlhos. de ac
cordo com u quo dispõem os art;;. 2;;, ·1·"· 6!J e outros, nrw tlca 
•li~so disponsarlu, pelo facto de cas;tr-m com herJ·~ira rle lote ··njo 
J•O'.'llidor· o era, emr1uanto tiver tal olorigaçiw . 

.-.;a1rdr•" f"l':ttel'nid'Vle. --- F1·rmr·isrtJ ria p,,,[n, Jygollo . 

. \riSO DE :! lJE jJAIU DE l\• 16 

D.·cl:~r;; •jtt<· "j•l'aç.~> ,J., .2° Jnlalhiio d•· eng··Uilarin addi.Jas "o ()o du 
artilharia e qnc S·!J"\'.:JJII como lekgraphi<las n:• repartiçüo do c.s. 
~atll-tnaiiJJ~ do ex •:-rit1J St~ dcvcrj a:b ,nar !'ar~lamcat•J id··ntic, ao 

•1ne rec"hc1n as praças do curpJ a •JU' ''·''"'' ,,rJ.Jida<, 

jlinistet·io da Guerra- Rio do~ .Janeiro. i' fie müo de J9Jii 
- ~. ~-!O. . 

Sr. l nt•·n•h•n trJ Geral da Guet·ra - I 10 po.;se de vosso 
otfiJio n. 171 de 2': d·~ fevereiro ultimo, ao IJUal acompanhou o 
jncluso p3Jido tle rar.lamento a aiJonat·-se, no corrente anno, a 
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duas pl'aça.,; dv .!·' batalhão de engenharia :t i<Ji.Jas <lo !'·• de ar· 
tilharia e ern(ll'eg-<~.das como telegraphistas na t•apa.rtíçào do e3-
tado-rnaior do. exercito, vos declaro que <\ taes praças não se de
verá fazer o abono de camisolas de algJdão mescla e cot'IUrnos, 
peças de que trata o dito pedido. c sim o farlamen 'n que com
pete ás pl'aç;\s do corpo a que estão addidas. 

S:l.llde e f'r:tternidado.- Francisco de PaHla Ar!;ollo. 

PvRTARL\ IJE -! UI~ \L\!0 u:~ l.'tlG 

]lt•t·) ,J";l ttHt" •1$ qJiei;J,• . .., dtJ CX•·l'~·illl~ tpl.IU.lü do!Ctlf·!.-:, n.Jo lt'L'ill lli

J',•itq a 1r.tn..;p ,rt(~ p 11' l'Onta cl1J E.,lacl", ,·xcepi•J si ~i"t•J ;d.-le t'l"s tle 

h·)" )!,·ri •' f,• ~m ll •C0;:S!tlflc{,~ ,[,~ l't'IIIIJ . .-I(J p:ll' .. l O in! ·J'iO:' •tllt! r·Xtt·:·j,,r 

do E.<lado. 

:\linisteriu rl<l Guerra- Ril) •lc .hneir.), 4 de n1a\o d11 I'.Jt)) 
-;.;.li. 

O Sr. Presidente da nepnblic;\ m:.w·la., pot· esta. Secret.a.t·ü~ 
de Estado, de~larar a.o Sr. delegado fis.~al tlu Thesouro Federal 
no ~Iaranltão, em resposta ao seu olllcio n. 7 de :'8 de fevereiro 
ultimo, que os ofllciaes do exercito, quando doentes. nãu t·~eJL 
direito .a. tr;msporte por cont& do Estldo, excepto aquelles I]UB 
sfto atacados de IJeribel'i, e que, segundo o pare,~et· das juntas 
medica~. teem necossi,lado de re:n•Jçiio pam o interior ou para 
fóra do E~tado, senio e;;te o caso de sr~ conceder pas.;agern :\s 
respectiva~ famili1.s.-- Francis•'J de Pa•ri-1 Argollo • 

. \VISO DE 9 DE ;\[AIO DE 1~106 

DC'CLIJ':I •rue ;t•)" Jnv.lico~ t{llo :--·r\· ·Ju nt ··scrda dt· 8"'1 ·t'J':I lL-tq com

p~t·· ~Tatiiic·1ção •':sprcinl r1nanrlo alli -.;(' ~"·n,·:lJ~t'(".:·a!ll do ,~ns:nq pr:1-

tíc" d.· JJyS!"icnt•. 

Mioisterio da Guerra- Ri> dP Janeiro, ~~ de maio d1· 1\JIII) 
-:'\. 73. 

Sr. Commll.nda.nte da. Es()ola de Guerra- Declaro· vos, para 
os fins convenientes e em solução ao Yosso telegramma. de 22 do 
mez findo, consultando si póde mandar abonar a quantia de 
1008 mensalmente a um medico em serviço nessa es'ola o por 
vós designado para o ensino pratico de hygiene no mesmo estabe
lecimento, que aos melicos que ahi servem não compete nenhuma 



gratifica<;>ão especial 9.uando se encarregam do ensino da allu
da disciplina, .visto :nao consignai-a a tl\bella do regulament" 
das escolas nem a lel de 9 de janeiro ultimo. 

Saudn e fraternidade.- Fmncisco de Paula Ar!!Ollo. 

A VI:-;Q DE U DE MA !O DE 190ô 

lkdl.lt'tt •fUt' d•.JU"' tllO•lit·o.s do extr,·itu. pro1i:~ .. ,urt·' •·Jtt di..,p·-,nihili
<l<ldo, dispr.·nsa·los das ,·otnHti:-·s•:-1· s t•tu !IUt· St· achav~un no ctdl··sio 
ulilit;tr, t·'5!ii(, no r('~·i11wn (:omutnm t(I_;S d(•mai~ nl1ici:te"i d(· ~('U 

('••rp••. 

l\Iinisterio da Guerra- Rio 1le J<tneh·o, 12 ,[e maio de I OOG 
- N. 8i6. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- Em solução ;i c•Jn 
~ulta que vos faz o director geral de saude. em offlcio n. 311 
de ~ de março ultimo. declaro-vos, p::tra os fins conveniente~. 
que o tenente-coronel medico de ·!a classe dr. Frederico :\f a.., 
rinho de Azevedo e o major mc·dico de :la classe dr. Candido de 
Hollanda Cost.a Freire, professores em disponibilidade. dispen
sados das commi~sões em que se achavam no collegio milita!', 
estão no regimen commum dos demais officiaes de seu corpo, um~\ 
YPZ que ~o acham em diSP••nihilidade corno professores. 

Saude e ft'aternidade.- Francisco rl'e Pavla Argollo. 

A \'ISO DE 12 DE :.\IAIO !JE l9tlli 

P('cLlJ',J •jU•· H. IOI I''Hl· .._,.r Ull\llti.l;.l u.1 ~~ tl;ll'llit<l() O 0l'oJllt:irJ. d·· ;-o:.;_lld:l. 

1\nua do LiVJ';IIll•'lllo 11 al•uJlH do lli:J.:S tlltl lt•J'ÇII de ··lap;l, 

\!inisterio da Guerra - Rio do .Janeiro, 12 de maio de lPO i 
- .'\. 245. 

Sr. Intendente Gemi tia Guerra - Declarae ao comman
dante do 6° districto militar, que não pôde ser mantido, na guar
nição e fronteira de Sant'Anna do Livramento, o abono dP mais 
um terço de etapa, proposto pelo commandante das ditas 
guarnição e fronteira, no otllcio que acompanhou o vosso tle 
n. 22fi, de 15 de março ultimo, porquanto, sendo condicional 
este abono, de accordo com a lei e os :n-isos ns. 110 e !20, de 17 
c '!3 de fevereiro anterior. se verifica. que não só naquella gual'
nição ma~ tambem nas de Uruguaynna ,e S. Luiz Gonzaga. o 
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valor da eh~a.. no serne~tr<l a.~~•ul. b \i:nu do limitq de 1$4;)1), 
proscripto nos citados avisas, p ~to quo Rt3 expede or,lern, nJsta 
data, para que as resp:lc&i vai estaçõds fiscJes não façam o abonv 
em qaestão. 

Saule e ft•ater::ti.Ia·ie.-F,·ancisco de Paula Ar gol! o.- (Ex
pedio-sl} telegramrna ao delegado ft;cal do Thesouro f<',!JE'I'<tl, n<> 
Rio Gran Je do Sul.) 

A VISO DE 16 DE )IAIO DE 10 tô 

D<:l'iara 'rue fica appt·ova,[aa d ·libcra·:ão •rue t JlllCIU um c.-,,llmandant' 

dv corpo de man:lar abonar, alem ,[,, rancho a •rue tem dir.·ito o 
oílicial do estado-maio!', outra ra<;Jo au ollici tl a;·ent ·• 

~Iiniste1 i o da. üuerra- Rio de .T.tneiro, 16 de m~io de I ~h i 
- N. 1:!97. 

Sz·. Chefe do E~tado-~Iaior do Exercitf)- Declar·ae ao com
mandante do 4° districto militar, em solução ao officio n. 3:3), de 
3 de fevereiro ultimo, em que submette <i vossa consider·ação, o 
facr.o de haver o com mandante do 20° b.ltalhão de infantaria lhe 
declarado om officio que, pJr cópia, acompanhou o cib.do, que 
além do rancho a que tem direito o otncial do estado-maior, 
mandou abonar tambem outr·a ração ao otHchl agente. consul
tando por que meio deve tirar mensalmente a impoet·~ncia de 
taes mções, que appro\-o a delibJração tomada por aquelle com· 
mandante, devendo ser tiradas mensalmente as impoz·t.ancia~ 
das ditas rações em relação nominal dos otHciaes p tra ser eu
riada á direcção geral de cOntabilidade da guerra. 

S<,ude e fraternidade.- Fmncisco de Paula A;·gollo. 

A VISO DE 16 DE ~IAD DE !90G 

Dccl~ra 'lu', p~1r' ev:tar tl·longa., na appro,·a·:ão do- con[t•adc·s 
~obre ensai::tflor,•:-; tlt· bnnd.:J.s d8 tnusica, sr dcvet·à B.C'ncionar nu 

officio do remc~sa do nJ\'0 termo que o anterior :oi rcscin•.!ido. 

Ministerio da Guerra- Rio de J.ineiro, IG de maio de !906 
-N. tí93. 

Sr. Chefe do Estado-~faiot• do Exercito - Peclaro-vo-:, pu:~ 
os fius convenientes, quo approvo o coutracto cujo ter·mo sub· 
metteu :L vossa c;nsidel'açio o commandantc do 2o districto mi-

Guerra - DecisJes de H):JG 3 
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Jitar, em officio n. 1394, de 9 do novembro ultimo, celebrado 
pelo commanda.nte do 40• ba.ta.lblo de infantaria com Romeu 
Dionesi para servir como enila.iador da banda dJ musica. do dito 
corpo, por e:;paço de tras a.nnos e mediante a quantia de 200$ 
nwnsa.es, visto que foi rescindido o contracto para o mesmo fim 
;:f'lel•rado no unno anterior com José Lourenço da Silva. 

Declaro-vos, outrosim, que, para evitar delongas na appro
va•;ã•J dos con tractos dessa natureza, se devera mencionar nG 
officio da remessa do novo termo que o anterior foi rescindido, 
sempre r1ue essa. rescisão não tiver sido feita pelo Governo. 

S::tude e fraternidade.- Francisco de Paula Argollo . 

. \.\"ISO DE li DE ~!AIO DE ! 91)6 

T!,•·ÍUJ';l •JII•' •l· ,.0Jlt·inwntos ,J,), !ll!dÍ<:O< C ph3l'lllUCeU~ÍCOS at!juntos 
•!o •·x· r··it., n:,,l -o!l'l·cram alt<>raçiio pela lei n. I ;~:l, ri" H •lcjancirG 
~~~~ i 1J lo I , 

~Iinistel'io ·la Gnet'l'a- Rio de .Janeiro, 17 de maio de 1906 
- ~. 900. 

S:·. Chefe •lo Estado-Maior do Exet·cito- Em solu·.ão <i eon
snlLt qne faz •J commandante do 5" districto milítat· no officio 
'lUe, por cúpia, acompanhou o de n. 228, que em 16 de março 
ultimo me dirigio o intendente geral da guerra, declarao a(} 
mesmo com mando que os vencimentos tios mi)dicos e pharma
ceuticos adjuntos do exercito não soffreram alteração pela lei 
n. 1473, de 9 de janeiro anterior, devendo elles receber, na hy
pothese de substituição e na,; demais figuradas no referido olfi
cio, o ordenado e a gratificação quê lhes competem, sem direito 
a accumnlação; e que igualmente não podem accumular funcçõesj 
em vista do disposto no art. 76 da citada lei, os medicos e phar
JTI'l.ceuticos rln clas<e. 

;;au le e fraternidade.- Francisco de Paula .4rgJllo. 

AVISO DE 17 DE MAIO DE 191}6 

D··c!a ·a •]U<.' ,,,,sde o commandante de districto militar até o <lc com
panhia "<' <!<'YCL'á <Jnr, ll3ô faltas OU nos Ímpe•]Í!llcnfo,, a SU!Jsti
tnic;Í•) h·~::d ,. n5o a ac·cumul:H;.ão tle cat·~·os. 

~Iinisterio da Guerra- Rio de Janeiro, 17 d<1 maio de 1906 
-~- 89P. 

Sr. Chefe do Est'l.Jo-~Iaior do Exercito- Declarae ao com
mando rio i'' •list.ricto militar, em solução á consulta que raz nG 
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telegraruma que vos dirigio em I I de março ultimo, que, em 
face do disposto no art. 76 da. lei n. 1473, de 9 de janeiro an
terior, desde o commandante do districto militar, cujas funcções, 
faltando ou estando impedido este, serão desempenhadas pelo 
official mai.> graduado do quadro e1fectivo do exercito, que es· 
th·er prompto no serviço, ou pelo official mais antigo de igual 
graduação, ate o tle companhia, se dever;i dar nas faltas ou nos 
1mpedimentos a substituição legal c não a a.ccumulação de 
cargos, contraria á citada disposição. 

Salld<J rl fraternHade.- Fl''~lci.s,·a 1/e l'1nda .lrrpJlh. 

J. YISO DE 21 DE ~IAIO DE 19~u 

l'"l·l~1r,1 •1n•• ...... •'·JJJiarú para :1 1·,·. ;,:'!J!:l ,. t'IJU•·.-...... ;!.,,f,: :n•_·i" ..... I}, f,-> o 

1 (Jllp0 ti·· ~··!'\ iç•J t[UC lt·nh:nn pre--1 ;J•lu (~(JJll•J ;,,, !tlll I oJ'-7. •)"- lt!Cd ic . .Js 

e ph:Jl'!ll~H·eutit·os d•J e~ert·it~t. 

~Iinisterio da. Guerra - IUo de Janeiro, 21 de maio de 1906 
- N. 925. 

Sr. Chefe do Estado·Maior do Exercito- Declaro-vo3, para 
os fins convenientes, que o :;;r. Presidente da Rcpublica, confor
lnando-se com o parecer do Supremo Tribunal Militar, exarado 
em consulta tlc !J tle abril tlndo, subre o aviso em que o ~!inis
terio da Fazenda pedio que se lhe informasse si é computavel 
o tempo de ser\•iço dos metlicos e pbarmaceuticos adjuntos do 
exercito, resolveu em J(i do corrente que seja contado para 
reforma e concessão de meio soldo o tempo tlc serviço que os 
otHciaes medicas e pharmaaeuticos do exercito tenham prestado 
como adjuntos. 

Sa.ude e fraternidade.- Francisco de p,wz,~ J_rgollo, 

Communicou-se ao Ministerio <la Fazenda e ao surremo 
Tribunal Militar. 

~r. I'l't•si<lent • ,[a Repn],[ica-Cuntprin•.lo '' <JlL•J dct.;rntin;l'l"' JlOl' 
intern1edio ti•> )lini!"Jteriu da UU"l'r:t, em a\·is·J do iO 41P fcYcreü~u 
nllim•J, -oh n. :Zi, o Supremo Tri illlnal ::li ilitar vac <'lll; I ti I' '''U parecer 
Fobrc a ''OlhUIIa ro·ta Jlc>IO ~Iini-lcrio da Faz··n·la. r··htfiY3JII('II(e ao 
<'ompnlo •lo t•Jmpo de ,;erviço do capitão m•·di<'o ..!•' .ia ela'''' do cxer· 
eib• •lr .• Ta,·ol> .\lmcnt!ro •le Souza r:ayoso, já i'alledd•J. 

E''a •··m-nll:t cst:i ··~pre:;'a ne'l''' tel'Jli•JS no GYÍ''' d~•jttclk ::llinis
l··rio n. ~11. ,[,, IG dn ontuhro de 1~11)~,; 

~ « T·~udo o Tl·iiJUn;~J •lc Contn.;;, C4Jll!''H'Jllv COll1111UnJcou 1) ~f'll pre
si !rnf.f' prn' •>llkiu n. 3T?, !{•~ 1:3 d•· junho ultitno, re~·J1Yid0, t.'JU -:P:-; .. ~ão 
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de () úu mesmo me:<, julg-ar illcgal a concc·s~ãu tio mcio-s:JL!u prctcn
diclo por ti. Eulina Julia J" Silva Gayo:;o, vi uva do capitão mc·J:cu <lo 
.qa da>se do Pxcrcito tlr .• Jacub .\lmcndru de Souza Gayow, vi~tu tet• 
0 Th ·snUI'O, ba,;uaJu uv tl:,po~to 1:0 art. So do decreto n. 307, tlc 7 tlu 
abt<l do 18 O. de:xat!u tL· indu:r no r.·:-pcctivo calculo o tclllpo em 
•tue atptellt-' ollic:ia! -.erv~u t:v!llv adjunto cuntractndo, peço YOS dignt•l:-, 
de inrurlllat· ,j u t:·wpo de ;crviçu <JIIC uo ullkia:> tlu corpu tl·· oatl'ln 
tlu cx~rdtJ t"nh·1111 prl·stadJ t.:O!llu aJjuatu') ,., .Ju n~a.rJ, cutuput:~n.:l 
para a r .furn1:1 ~·, cun-:-t'•lllL'llh:·meutc, p:..:.ra u IIJL·io :--oldu.» . 

,\ i' sec•:i:u tl:~ d:n·c·;c"' ePral tk contab:l.tlcttl•' tL.t g-uerra, oavtJ:t a 
rc.~pl·:to, tlt!u a iu!'or!llat:üu 'iUL' l'lll ~l'~ttida ral: tr~lll:5cr!p~a ipsis ~,.-,_·)·''!·~· • . ······ ............................................................ . 

,\ 1n•·\l.· artic:•.> •lu tl•,cre!v 11. :3'~';, tlc 1·"~1 J, J ·t,·rm:na qne, scntlo u 
ea~:.dirlatu ao ,·art:u rt · !JJl'dicu •lOt{UU lrodu :::Cl'Yi:u ;,:Jni!arlo, noiaeado 
fdlk ai, pi'~·~Lu·;l •I _iurauwntu de prar:a, •· ., 1.11ltCI1l·.: tL~-5::t dJ.t:t ('!ti 

dt..:aHt~~ t"iJntar,: su·t ;tuli~u..lLtdl' c p.·rc ·1·cr~i su!do • 
. .:\ .~ecrd:tl'1;t iU!::;.·;l '{U•: u r_·~·el'illO tuupo de adjunto(: Cül!1ptt!:1;·,~t 

para a rc!.ul'lll:.t -~·, purtauto, p:1r:~ ... a culH~t·-~~~-tu de l!lt'io-~:dJu, l1:1td<~ 
•·111 \'.~!a u art. •u dtJ •lt_·cr-.:tv IJ. /!,i, (ll- :.!:! d'...! m~r~u ... t..: 1).U, c art. 11, 
do r~~~tdaJueultJ ~·uuL·~u a·J Ll_·cr~to li·_· i tio lllc~ulu tw:~ e an1.1.u: 
ll•[UC'li", c.-...lal~t.·l·r·r·!Jilu •{UL: u.--, ·Iu::d.t:o.--, c pl!annac:..:ut!c:..~.-~ aLI~iatdo . .., 
!--cl'ãu cunlr;tcltdu""~ ~· t'Ulllp!·ir:u.., t•)tlus u, d:_'Yl'l'l';, do:; cll"l·t:liYu:--, t' e-.,fo 
qnc i'l!•· .... ~~~--~ti"Ü ·' •tL' t·_,,_lu~ o-, d.rl'itu-.. l' t:..:: Ü·J lv·liJi O:;. LL:\"l'l'L'-':1 d~_. ... elo 
o~t:t.·ln>, euj~:-: '.,t-...:~, ... pc-vJ:clJe:·Jo l!lc·.li~tnt~: l'(JllCUl'::-0 . 

.. O: a ljant~~-- ;t., -~ ·t'\i,:v .--an:L:riu _::··J~a:u d•h l!lt:;:,!IJ0::5 direil(s c te 'ltl 
(1;: !;Jt..>lllu--, dL·\·cn·;-; Llu::: du (Iua-.lrCJ quaut•.J au LXCI'l'iciu w Jl'.~t:Hq.h.:ult\.• 
d,· !Üuc~~·-, .... prupl'-..lJtlC·nl•_· tu·,,:~ ....... j .. ,n:Je ... , c.:J:l:u lll"dicu-; e J:h:ll'llLl..:?u

ti·~~J . ..,; c, l ·u lq ~tp,·:t:J.-- :..t :....:l' •. t.Jua--:1 1J :uiliLtr, 11;!0 :lprvYc·it::HJ. da~ -,-an ... 
Lt::cu::; •[ll"! u.s·.tfru~·!!l 0:~ u~liciaL·~ du •ftl~Lilru, (JUC lhe:::. siJc• g·~trautidu.:.! 
pda re--p:.:c:ti\a patt_·!ltc, ::·)~ll\_', c·tapa, ~..·te., c a Llccvrrcuh: rc~·uru:a 
uu c a ou de invJJi,L;,. 

E:n ,cu p;tr•:·cer n •. í:Ji, de· 2í J~ abril do ann:. finJo. sol•re o pc
<ii.lo dn a!:erc,-pl!at·macc·utico 1!c J" da,,e Svcratc, Zcnul•ic. !';nltcit·o, 
fle H.: 111:..: cuntal' U lclllpJ C!ll IJUC :::C'l'\·iu COIIICJ ~djuntu, :..t ~CC·~Ciu, 
inf'onnan<lu l[ll" <.• leulpu •L mct!icu uu plwruwceutico <..'ljuntu nãu 
d;J. direito a r.·:·vr:ua HL'Ill a :q>v~_·ntalturia t:, purtantu, n:o ~...: nJ:.Hl'iO· 
na av _lc·lllJH! ,l-2: ·L'\i•,' 1J l!:~Iit_:u·. uwnit't•.-,tuu .. :-:c no ::;~utid:J de tfUt', 
dt· ]!l'e~l..'l't:ll('ta a _pd:.::Jr c·J.--11:-, J·-dJladqS dl' t:Jr·:; prC'tf'nÇ•Jc:-::, .~L' d~J-~eria 
.;dl•·ud ·r á l"IJ!l\"t:t: 'l]l'i:t uunJ. I Je, a r~·--p·ito, C>lahelcccl· uma lHe• 
~!.da ~era!, t[ll · lH"(t i-..:I::: .... e., dir._·it J d"-.. ;tdjnut~~~ :;•J LUitlputv tlu tL•:npo 
d · :,:..'l'ric_·o 11e.--.::;a •p_t~I~•Llle l'l'•·--t_adu, L'll"· ic(lv~.--:--L· a rL:-.:pcitl·, L' H~ -~·-'i.t t13. .. 
r~ccr, o SaprC':1111 1 r~;_,unal ~I:ht~u·.» 

O art. So do t!ccrcto n. 307, Je 7 de a!;ril t!c 18JU, em fJtl" :;c ba,cc•u 
"'l'lwsuuro \'ara dt~ixar Jc mcluir, nu rc>pcdiiO calculo, u tempo <[ltO 
o finado 1110: i co dt· ..J'"'- cla.~:-,c ~ouza liayo~u ~crriu co1nu f.ldjuntu, 1uan·la 
([UC os mcd:uo:;, habilitados em cuncurs,, c numcatlos l'll'cctivauH'nb 
pa1':t o <tuat!J·o, com,·ccm a cuntar antig-ui•latlc c a rcccbCl' :;•_~tt!u cle,Jo 
<t data em que prc~brem comorumisoo . 

. \ anti~uit!atle, a <JU" alludo e,,c arti~·u, é a de praça etfectiva: tio 
~•rcôrt!o c•;m e!b .'c prccc:km o:; ulliciacs ('111 concunencia <ld >erviço, 
:--lJUlcnlc da data Uo comprotni~:~o COUJC'r:a a ser conta :o o inL·r;;ticir> 
p:tra a pt·omoç:<O. 

Para a •·ct'onaa, pcrclll, !.a cas:.s Plllif \IP, no trmro t!crorrido Jc."!<J 
a data de pl'at~a, ~e addicirJnam periodos pa~~ai..lus Cill ~C'l'\·i,~o a ~a(: .:lo, 
anle::i do ali--tJHl:ntu no exrrl·itu. 
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N<'~te caso <''Li o lr'!llJlO em 'JUC, mrrl:cos c plial';H:lcculic'J<, pet•
t.enct>ntc< aos rpt.1dros respcct:,·o.s, prestaram .<Ci'Yi•·o como a•ljnnto>. 

Que este l<•mpo c computaYcl p:1r:1 n rr•t'.,rma. não '<'l pó,[c nc!!a•·; 
pol'•1Uanto. a diY.'l''os olliciae'. '{ll•' l'o1·am nrljuntu". "" IPJIIS omma·lo, 
an tempo de pra<::l ct\',•ctiYo, o em rpt•· -en·i,·am na [Ucllc ca•·acte•·. 

E.· certo 'In•· o doY,~l'll') ~ó ten1 1nan l:1do conta r· ('"S ~ tl'ITI~lo prccc
drnrlo J'('qncrinlcnt0 rlo inte,·es .. a,lo. 

O rlirr'ito. p·1rcm, dos que lerm rleixarl•1 r],, rc Jll ,,.,.,. n:i.) pu· I·· ficar 
a11nn!larlo po•· CS'C facto • 

. ~i e''-C' b:n1pn tem s.itlo CQn.:.:i lrr,11lr-1 f'(llnpn~.1-..:r~J p:11':1 :1 1'0 1Ül'll~n de 
:l!ÇUH<;;;.. nfto pórlc deixar 1lC O Sel' para lo•l1:-: f{llC' •>tr·j.ll!l C!ll COlltltçcJCS 

iden tir,~s. 
\'cn1 0111 :1110io dr;:;\nc:; con::.:i.let'.1c•í('...: :1 J',-.-=:rlhll~<i.•) in1peri:tl cl,-. 1; tlc 

111 arç•1 rl(l 1.~5~. que 111:1 n ·lotl t'os.:e ron t :1~ l•) :1 o I ('llt"'ll t r·-C:ll'OIIC l c i t·urg-i iin
''1';J' dr divi ... ft-.. (lt·. ,Tnarp1in1 Yic~,ntf> Tor1·c·s II(lllH~Jn, para sua 1'(~
(o ·;;<a. to1lo o tempo ctn nne "'ei"\'iU crHnll prinH~iro me tico do ~lo"pital 
militar e <[ll•' scmelltantcmcnlc 5' pratica,<e cum to•los os inrln:irl1ros, 
e.-n i1lrnticas rircntnst;lnCia~. 

Em íd(•nlirn<::: ril't~ntnstanci;~:.:. c;..l:io .~~ nllic·i:-~(l~ rl.1 r~~parli(·ãn ~:lni
t:-~ri:-t. qw-·. :11Jt1·s dr ~crr>lll incluid(J ... J1•1 c·..:('l',:it·'· Jll'•:>l:u·:tlll s ·n·iç,);; 
ro1111:1 ci\-i-.., 11:1 qnalitl:ldt: de no\innln...:. 

J'~·)!'i;l.IJ!O, 'I fr·mpO de SCl"YÍÇ I CfHP r,-=: nflio·ÍaP~ liH'li.·o ... (I pJtnl'l11:\t"~tl
f ivo< r[.-. .<'XCl'CifO !.cnJtnm Jli'C,Iar]() C 1lll'> :HJjunci<~- e C<JlllJ>IÜa\'<'[ pal'U 
a I'P.!'orma e pnrn a conct~:-:.s{io de meio s >Ido. 

f\ i o rl!'.l:lnoiro. 0 rlc a'•ril rlc 10:~1G.-E. fla;'/J.1Sft. r.. G'l.lvúo.-C. 
,y, .~.;.-F. _1. ,Jc Jfozt>'a.-F .. J. Tcix ·i,·a .T'tlli·•• .-C. l• nillobcl. 

F11i ·;ofo o ::;, •• marechal :\fc,Jeir<~< :\Iallct. 

rom1p.11'(';'()-Tii·l. l().Jc•]ll:1i•)llo> 1~11;,-F:;A~-~ ;;; 0 T!E P.\CLA r:o ... 
DI:IGCE~ :\LYJ~..::.-J·~~·u;u:isro (],· I)aulu.~ ~l~·~rn1l~. 

A '\ISO DF.. :21 !IE ::\L\!0 DI~ 1911) 

n (l ..... olvt• dnvl.l:l-= ..:obrr :l SHJI~Iilnição ·1o...: nnllllore.;:; "(' ~-lF'l'l':l Pl'i\·a

t:;·l)'-" porr:lpilãesnoscon ... ·elho.;:deinluiric.;~-~urplc tertn d('! darcun1 ... 

primr•nt,') :i" tl··pro:cadas <'xpe.lidns pPlo-:: con-.c·lht)~ ~1(~ !:.:·urrrn. 

Ministr•rio da Guerra.- Rio de .Janeiro, 21 de maio de 19:li 
-~. :1!2. 

:;;,., Cllef·~ ,],) Esta,Jo<\l~ior do Exer~itrJ- ne'laro·VO~ qne o 
Sr. Presi•lente da R~pub!.ca. cunfot·mando-~e com o par,~cer •lo 
Supt•omo Tribunal ;\lilit,ar ex:Ll';tdo em con,nlt" de R de .bneiro 
llli,tlllll, acerca, <la qu' r .. z o l'ummao.lant,fl do f" flistrict.ormllta.t• 
~"!.!rn a sub,ti tuição d<lS auditores pri vatt \'O~ por· capitães nu-: 
CO!he!llOS de inquirição que te '111 ,j,, rl<ol' cumprllllCiltO :i'l 
rlHpt·eca.clas expedidas p~los comelhu~ de gnerra. nus e?sos iden
tic••s ács IJUC d:10 Jogar a. tal snb,trt•t-iç·:'io nt>st~s cun,Pihos, 
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resolveu em 16 do corrente qne. sendo um capitãJ legitimo sut
stituto do auditor privativo nos conselhos de guerra. cujo réo for 
praça de pret, accusa.do de ~elicto a que n.ão possa ser applicada 
pena cujo ma.:dmo seja de 30 annos de prisão, ou morte em 
tempo de guerra. não ha razão para. que tal sub3tituição não ~e 
dê nos conselltos de inrruiril,'ão que tenham de ouvir testemunha> 
sobre quesito~ formulados por conselhos a que estt>jam suhmet
tidas praças naquollas cundiçõos, não autorisando dispositivo 
legal algum a suppor-se que s•i um io.tcharel em direito, come 
pensa o andi to r de guerra. daq uelle dist!'icto, poderá substitui r, 
na fôrma do disposto no art. 81 do regulamento proce>sual cri
minal militar. o auditor privati roque funcciona no consellw de 
inquil'ição. 

Saude e fralel'nidade.- F,·uncisco r": Paulcr, Arf!Oll''· 
Commnnicou-se ao Supr<?mo Tril•unall.lilitar. 

(:4•:\'-[I.T.\ A '.!CL .'I. REFLHE I• .\\·r-.r; ~CPt·,:, 

~l'. I)l't·-i,t •d · cLt H~·i'uldi, a-- O ...;Ul-ll'• !Jl(J TrilJunal ~Iilil:d' \-~~( tl~ct 
('UUIJll'iJ!Ie!>f(, ~·I \"0"•:\I.Jl'.fC'tll, (t';ll1SI!Ji(.tj,Jn fli'~IJ"éJ\-jScJ .jc1 ~jjnj~l(lt'iO •l:1 
t_;ut·rrn. n. Jz:-,. ri · f; d(· d' i'C'llll•ro ui t ii1tO. t'llli li indc, pr11'et (r .~u1H't• l• 
(tllici'~ t•JJJ r111 ·· • • :-:· ncr:1 I cninmnnd:tnlc do li·· disl ri'-' to mil i h) l' consult;:, 
~~Vi ..... ta de tllll t· ],•!.:f;IJ!lfll:i de) COl'üitCJ c(IJJ!I!WJIIl:lllf(' lb !::llr'll'lli~~:,~~ d.·. 
t·.dadr do Hi(• t:t·:nirl(•. :-:i Jln~ t·uHsclho"' d1· itH].Uirit_·;-to. t(ltf. lctn c-lt· d:.11 
<:tllll!'l'i <Hc·nlü '" d··preea•L" ex l' ·d i<b, P'·Jr,, t:'Jil'"l h o' de c·llciTa. po.l•·ll: 
o .... :t ud i tur,·-. pz·h :~I i\-~:-, :o.t"'l' suh>;t i luido.~ p~,z· c a piL-,r .... n•_~.-:; cJ~r ~~ eili tpt .. 
<~ ... te . ..: .;;.;ulJ,tituc-JJI ~ttpt•~llc', nos cc•ns~·lho.-. de g-ttC"t'rn. 

O a Utli toe d(· ~·uel'l'i\ d~HIHt·llc• di -..triel o. on \'ido pc!u JY·spCi-1 i\ •) 't ·H I.
Jllandant~·. rc•-.pondt·ll negatiralllellfl', diZf;'IJd(t f!Ut• O :ll't. 81 do r•::;H
};IJ(lCilt1t J'fH('('..;..:uaJ critnina.J Uliii(:J.J' dcfl'l'mÍH:t llllC: '' fllTII'L'iO!IO 11'-' 

<'?11""••1Jtr, dr· in [llil'içfio n auditor prh·ath·o ou funrci•nwriu •111c l•·c-i~ 
tuu:nn•·nl0 J tf, ·.J ... uJ,-;t:tnir >'e (·:::ft· n~n p·~dc .-.nr sinÜ(• Ulll J,:t~·ltar··~ 
f ll'fll;td··· 

l'•'ll':t (1 io ·l"l 1a1d•· ·rur· nn, r·t~ll't·lJ,,, ... de iJlfjUiriç;!LJn;~o !ta llf'i'('·-.i

dad" "'-' audif,,,. lc•J'Jtt~ldil, ,, lll~l.') :t ,,.: 11 r-xi!:.:··~ (' llill.~"tl··lll p··dr· ,fi:-:-t'll
td-.1. ,,: cnt,·u·lr·r•··l' j,~·urfllr'ii:JJll'dÍ\•-'1'1Jl'.t -.CfHdir.nr•p'HJ,·r ··OJllp··
tcHh_·, ;t d('l'U~.:lf·;j,, du ar!, 8! ciiJ.I{It • 

. Ao auditr•r tlc; ~-st:-~do-nHtior du ('Xercjto ptH'•TO 'lu~· .1 dispusi(;lo~ •t·_· 
~rt. SI !lo r. gni; lll"nto Jll'roce.''ll'il ni"io dp1·e 'cr <'lllendi·la <'<•lllO a en
tcnd: o >e:t •·olk;;a du (, 0 t!isll'iclo « P"i;; rpte. permittindo " rep;ub
mcnlo •{HC l'' c~pil~es snl>slitunm os auditoJ·cs !',.;,-ativos no• con
: cllio-; de ~-u~·rJ':l tk [H'3.('a.s en1 crimes nus cptac;,; eorr(·speuda p ·na li
dado n1cnor de"\ tl'illta :tnno;; dr' pt·i~ão, "f'IllJH'C' fJll8 se trotar tlrs.t~_· ... ~·.,t~ 
scU1o~, os capil;i.~·s :-; 'I'Üu ,fnnt.·cionario..:. 1fll.C' IP;:itim:unentc:...uhstit.n·~J:• 
o authtor )'ri,·ativú. 

Si, pui.~, a tlepre ·ada ,·. expC'dida por lUll con--~·lho de· guerra dr·-.t~• u~~
ture_za, o :lU Jjfu!~ du con-.elllr, tJ,, jn,Iuiriçãr, pcq{(.' ~et· nn1 t·npilfl;~, p~~r
qn•• uão .'f' ('(rlflJH'c•lll:wlt• qne, scnd1-' uru c;cpif;io r~udit~,r .f,, t'!Jil~t·I!.r, 
tlPpree:lnte. n;lc• pos-.a t:nnbcn1 .... er um cnpil:to ('auditor d~~ C',•ll ... t'ft" 
d 'j)I'CCilf.IC>, 

«Si o capitão n~· r:t ... q é u funct·ir,narju, 'flU' lC':::-itim:u11.·nt · :--ubslifttc 
no cons:•lltc, de- :;·tt~-J'I'a o awlilot' pri,·ati,-, •. nüu p•"·tle tl~·ix.::tr de' -.d-~~ 
tamh~lll no c .n ... ~·llt(l dC' inrpllri~:;l ... 
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Assim, continúa o auditor do estado-maior, cnlcwlu que a expre-<io 
do art. 81 é que o f'nnccionario, que legitimamente ,ub.-titu · m• <'oll
selho de inquirição o auditor pri\atho, e o mesmo rru· o sul•stitu" 
nos conse!IHJS dr· guerra e que pódo ser um c;~pitão, 

'l'ralando-;.c, entretanto, de uma materia delic~1la, ,. •lll" c-ta. n:~ 
qual, contra o meu mo lo de pensar, tem 'ído ;~I<· hoje ('!lt,·ndida e 
pócle provocar no,·:" duvidas, seria con\'2nicntce 'ltte U» ~up•·•·Hiú Tri
hunal Militar !'u;sl' ella aJI'ecta e. int('rprclacla. 1Úriii3,Sé' ,iuri.,pru
den3ia." 

O general ,]e di,-i,ão. cheCc do e-l:11h-maior •lu ex.rl'il•.•- •lir que· 
«tratandO-SI' •lc caso. sJbre o qunl não lúi ainda 011rido o ~upren~t~ 
Tribunal Milit~r. i· <I•.· opiniflc• qu,•, "" acct.n(,, ccn11 o "''P"''" n» 
art. 3ili 1ln re.é·nlamento p•·oces,ual. 'e con>nltc a rr.spc·ito " .iuri-pru
dencia <lo me.-mu tribunal, pa•·a c·Jmplela clucid:~çao clu a--tllnpl<,; 
cumprindo inloruwr qu2 a recu~a. ou !'alto dl' ma!Yiotratlos ,. a,,,,_ 
gados, na mai .. r parte das guarnições da,; li·outciras para 'el'\··rem ''" 
auditol'e> nus tli,·en;os processos mililarh, não pouca- Y.'Z ·• t·'m r,·. 
tardado o andan11>n!o do sen·iço judieial nas llll'olll"' .cu~ruiçiie-, 
pondo em diflknlL~tles para pro\'''!- c. as :<Utori·(a.lc- a llllilli-lrati'"'·' 

O t1·ibunal e>,IÚ 11>- intcirü accôr.leo com <•s cono·r·ilr.-; d .. nt11lihr o! c, 

guet•ra junto ao e.":o!a·lo n1~tior do ext·t·cilo cx.pvu·lid·~~ Cill :--na iu!i,r
Inação. 

O au·litor prhaliYo, em suas falias e impe•limcutos, ''"por nllludlcia 
~!c serviço, pmlcr::í ""r suhstituido por 1\lll capitiio elo exercito, ou 1" 
tenentJ da ai·mada. nos conselhos de gucn·a, cujo r,·.,, IÚI' (H':Iça ,[r 
pt·et, accu>adu de delicio, a que uão l"'"a >-el' applic:td<l pena. ,-u:o 
maximo sPja :3u anuo< <le pri<LO, ou u•o•·l·· •·m l•·t11pn ,[0 ~·u··•·ra (,.,._ 
gultMIICnto Pl'<)i'<'SSII(f r c.·inll:ua{. milita;· a ;·t. 1-1, F" .·ag r'<'J'"n , li i co.) 

E o con~f·lh(' 1l0 inquiriç:\t_~, organiza~lo til- :\(·t'llrd(• L'CI111 n ~1rL .~n. 
para tomar o clepc•imento de· testemunha,;. ;i Yi·L' d" 'l"''"il•·,_ !'onnn
]ados. por conselho:; de in\·estig-ação ün do g-ucrré), 1lcn ~' :-,t:l' l'UIIl)'u~b·. 
con1odeter1uina (J art. 81, do auditc1r pl'i\alivo un do~( t'unt·(·iuu~•l i11., 
que legitim:11llentc· o dcYa suh,;tituil· »,c· de duu- c•llici~c·· LUiill':'d", 
1111. fôrma do 1li-;po.-t o no art. 4 •. 

Sendo um capitão lt•gitimo nliJslitnlu do awlilor privatho, uo• 
c:1sos 1nencion~ttto:--. nu nrt. i4, p:1rag-raphu uniell, nüo ha r~1zi:io p:u·n 
que um ofllcin I tlJC{\\ella patente- cstcp inhibiJo de· l'tmcciouar. <'111 
substituiçí\o elo auditor priYr.liH•. nos cnll<l'lho' <11' illiJUiriç:,o '!"'' 
tenham ele ouYir tcstemunhas sohrc que;itos !'ormulatlus pot· cuH.-;dhu, 
tle invcstigaçiio ou de guerra, a que l'stciam ;ul•mell ida' pra•:a< <l•• 
pret, inrliciadas l'riminosas, ouréoscm deliet·Js. c11,ia pena maxim:\ >c.ia 
menor de 30 annos ,)e prisão. 

Nem se c utnprc·hcndc que um capitão possa cJ<crccr a,_ func•:õcs 
tlc auditor, em um conselho que julga e impõe pena. " ni'H• po•sa I •·r 
igual exercício c·m outro, ao qual incu111hc aprna.' rccchcr as rc,..po-
tas a quesitos redigidos p(ll' um cc•n-clho de Íh\'C•tip-nçiío ou d~ 
guerra, e que não pódc, por fórma alguma, manil'c;.l:'r 'ua opinii'lo 
sobre o merito da causa (a?·t. 84\. 

Não se comprchendc, como diz o auditor tio esta,Jo-mnio•·, que, 
~;endo um capilao o auditor elo conselho clqwcc:•ulc, não p<»su tara
hem um ofllcial <k,sc posto ser o aU>Iitor do cun;.l'll'o deprecado. 

l\enhum dispo,itiYo legal autoriza >uppúr--c liUC· .-ó "''' b"ehn1el 
forma tio pó1le -c r· o fnnccionario, alluditlo no ar!. 81, rruc <il·V·· sub
stituir o auditor privativo nos conselhos <lc inquiriçãc•. Cc•IIIC> ~llllr11W 
(I auditor de guerra do G> districto militar. 
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Port~nto, não ha motiv.l pJra se p'dir aJ pJoh'r compct.'nte a 
d~rc•g.,çilo ,lo al'!. 81 do regulamento proccEsual criminal militar, 
CIJlllO pen,;1 f·s-c:autlitor. . . 

~i~ nuloridadc, que l'0ccber offic10 com rl•'pr2cada Pxpe,holn por 
;·lr.rum eon~ell1o d(' inv .. ~tig-:t~flo ou d,~ Ç!'Hcrr~l, exatninanclo a cópin tlU

tl,·(,,lfica d;1 )ltJJ'IC' <Jc<·n ... atf,riél, queix;l, d~·unn<'i~. ou ~uto de fo:'JH;l(;l•) 

d1.1 r rime·. qnt• d<.."'\"•' tH'otnpall)Jat aqu··ll<' cdlit in r art. 82do J't'[!1da;nc; 1 ~·J 
í~,·utcssual). ,·cri:icar~ qu~ C pr~1ça dP pr• lo iudiri;Jclo uu n·o, c n~ct
~a lo df' d<·liclv, au qnaJ JJ:-tu po ... ~a .~,.,. ::ppl11·:H!a }H<JW cu.io Jll(I~I~ll' 
... í>ia de:~~~ auiHIS df' pri~ão, ou Jllf)r~c em ten1po dt> ~·uf'l'l'[l, po lt·r;-t ll·)

:!l'·ar· Ulll c;tpif~IO (111 fo ten;"Jlf~ d;t :ll~JH;H_i<~, p~u·:1 ser\·ir IH• c.on-.f·!>•) 
dr· ill<{Hil'ieito, ('!ll loZ.li' do antlt~or ]H'lrallvd, tJHaudu e:-.tn e;":! IV ·r 1'11-

' f•dido ,,u l1úl1YPT ~Hiuencin de st>rr:~u. 
' "\'>i111 p<lr ·co nu tt·;),un<Jl. 

J'.io th• .lan ·iro. i' d,• jnnciro de l!l'iG.-E. JJcn·unsa.-fl. Ga1cfh.
.Yft•.1.-l·'. _1. rl1· J/ounf.-1 hoina .. :': ('u ~~tuat't.,l.-JiuJ'inlto (ht Si i~· 

-C. (iuil/ul,,[,-L,J/cdt'ii'>.•S. 

1\ISOLl'Ç',O 

C>nlo J•nl'P•·r.- Hio. 1<1dr mnio .Jr 1~1(1..-Fnl:o;cr>co I•r:P•r'.·' 
nl•ltl l lI-:: .\J.', I...::.- J-'1'1.1.11( i" (1 r.'e i 1rl1d·r .:lt[f•·llu . 

. \\'ISO DE '21 DE M.\10 DE l\)1)11 

]li·cl;l]';l (jll~· 11~1~~ podt·lll O~ )'T0
1
{.'S .. Ol'CS (l;J;:; (';:;rola~ l'('g."illl ·n• ;~,";:; [l('

l'll!JJtllar :.1s gl'~llif'lc:lÇ'Ú!." de funcr,·fw de .suJ.;l.lt··rno e de pro:l·:;.so e .. ~ 

1· ljllC :lüS oilici~ S lllOllla los <]IIC :Jinda Di"<O reo·Pl!él'<llll C31';J]]r,, pn•·a 

;uJ !llOnta !:1 s • nii.•> po<li· c:l'ccluJr nl>ono ,Jc rJHDJllin p<H'a i'ui'I'Jg'•':n 
!~·~tin:l·la ri aJimcnta~~;jo {lt>S"'r·s ani·nJes. 

'lin:,Lc•I·io d;t Gltei'I\t- llio ue .T<tociro, 21 de maio de 100) 
~. ~·:?~. 

Sr. Cl,rftl do E.<iauo-MaioJ·do Exercito- Tendo o com mando 
do 6• dbll·icto militar suLmettido <i vos,;a considernçiio, em 
enleio n. :J/'8, ce ;, de feYeJ·eiJ'O ultimo, a conwlta que lhe fez 
o do Jiu l'ataJIIào de inf<~nt>~ria quanto aos Yl'ncimentos que 
dcvet•ão ser abonados a os professores das escolas regimentacs, 
em face da lei n. I. 4i3, de 9 de jaoeh·o anterior, e ao abono 
aos oillciaes montados daquellc corpo, cmquanto lhes não furem 
fo1·necidos ca\·aJJus r·ara sua montada, de conformidade com o 
disposto no art. 4:~ da citada lei, da. impo1•tnncia para a for
ragem destinada á alimrntação desses nn;rnaes, vcs declaro 
J>ara os fins con,·cnientc,, que, no aviso que vos dirigi em 9 do 
nwz findo, w õcirJJtificou ufio poderem úS referidos profe:;:so1es 
accunmlal' a.> gratifl•ac,õrs de Juncção destes Jogares c de suLal
tcr-no, e que ao1> ditos omc:aes montadf s FC não póde eJfectuar 
o ubono JJ«S corHII~ ues indicadas, de1 cndo foer recolhidos ao~ 
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corpos a que p~rtcncem ta.es olficiaes, os animacs de sua. pro
priedade, vara. ter ali o preciso tl'at.Lmentu e a. necCJssaria. ali
mentaçiio, emquanto se niio providenciar subre o fvrnecimen to 
de cavalgadura c arreia.mentJ, de ac.~or.lo com o menciona.do 
artigo. 

Saude e fl'aterniJade.- F,·ancisc? de P·wla.l,·g,llo . 

. '1. \"ISO DE :22 DE '.1 \10 JE 100.) 

7>I:~ nl.l ~·l•Jplar pr•w:s.Jri~mente o1 pro.i·'do 'Jlle 5) em·ia de imtruc
ç•J s pJra o s~l'viço tle ins:pcc'~~Jt~S n J.S C•Hp•);; f' E'~t:lllelcc:mcntoc; Jo 

c-.:.erci t,J. 

'.íini;;tm·io Ja Gu~r:·a- Rio de .Lto~iru, :!2 •ie nnio de 1916 
- N. 93:3. 

Sr. Chefe do Esta.lo-:\hior do E:urci Lo- :\hnd:te adaptar 
prJvi!Joriamente o inrlusrJ pr.Jj~cto, org-;u1iz:tdo nessa repartição 
o anoexo ao vos :o offkio n. 416 do 7 de r.wcreieo ultimo, de ins
tt·ucções para. o serviço de inspecçõel no~ corpo.3 e o.-;ta.boleci
mento!'l do exercitJ, devendo ser apont:vlas em tempo opportuno 
as modificaçüJs aconsollnda.s pel;t pr.:tticJ. para se tratar da 
arlopção de fio i ti v a daS llleSIIl<L'i insti'UCÇÜes, 

Saudo e fr.1ternirlade.- FmnciwJ de J>,ntla _\;-gJllo. 

A VBO DE 22 DE :.rAIO DE 1 91)6 

~J~n la n l.>pLn· pt•wi<ol<amcnte o pr •ic,,to qa·~ 'C cnYi:l ·lo rc;-nla-
1nent.) par.:t o S 1 r\·iço intcrl1 1) t{q;;; c·)l'pos ·lo C'x·-·J cit•). 

:\Iinisterío tia Guerr::t- Rio de J::tneit•o, 2~ de mlio da 1906 
-N. 943. 

Sr. CheftJ do E~t::t io-:.hior do Exerci to- :\la.ndae adopt::\r 
provisoriamente o incluso projecto, org~tnlZiltlo ne~sa. re;m.rtiç.ão 
e annexo ao vo~SJ olflcto n. ::l.li\J5, de 6 de setembro ultimo, do 
regulamento para o ~et·vi~;o int 3rno dos cot·po~ do exercito, de
vendo ser p •steriormente prupo~tas as mor:iific1çõe3 acon·le· 
lha ias pela. (Jt'atic::t, para. se p1·ovidenciar qnanto a tdopção defi
nitiva. do ruosmo projecto. 

Saude e f,·aternUade.- Fi·anci>co rle p,!•tla .-l•·gJllo. 
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AVlSO DE 24 DE MAIO DE 1906 

D-:·cla1"3 fl'l· .. u·,, o:licial ({llP f'~''l'CO o~ IO!..::nrc·s dl• .~cerL·I;,ri(J •l(_' U111 

<'Jl'P0 n:':'i J t ·r1; (lil'·.?Íio ú ~·,·atili<'a•:ãu .t.._ ... (nnc~:uo •lc .... ul•altcr11o, ~l~·tLr 

da dr -c··rc·f~,l'il•. 

~Iinisterio da Guerra- Rio de Janeiro, 2! de maio de lc• ·' 
- N. 962. 

Sr. Chefe do btado-Maior do Exercito -- Tendo o 2" tcnen r e 
do 1° regimento de ca.vallaria Octario de Pau' a Costa, secretario 
do mesmo regimento, consultado, si lho <'ompete a gratificação de 
funcção inherentc a mte Jogar, alem lla de subalterno, vo> de
claro, em solução a es.;;a consulta, que acompanhou o oillcio 
n. ~:3~ que em 3 de fevereiro ultimo vos dirigio o commandanto 
do 4° distr!cto militar, que as tabella~ aunexas á lei n. 1.4i3 fl(' 
9 de janeiro antel'ior, distinguem os logares de secretario e su
balterno e o a.n. if3 da citada lei estabelece que nenhum officlal 
poderá dl'.;empenhar mais de um Jogar. pelo fJUC não tem o con
sultantc direito :'ts duas gratificações. 

Saude e fr•atel'flidade.- Fra:~cisco 1le l'm•la Ai'goUo. 

l'URTAlUA DE ?5 DE i\IAIO DE !9CG 

V_·d:1r.:1 ~plr: :t• .~ (dliciar·~ 'lll' a·~!-!·uetu etu :--•·r\·ic:•J pal'a ú },(Jrlo !\It~, .. 
linho Jl"•l··r" ·'·'!' applic·a•lu c• ./i•pu;fo no al'f. :;,;da lr·i n. H~:l ,1· 

~~ d(' j:Lt• ir .. d. I !lu;, l'Ot11hiu:1du coJtl ,, nrt. ::~ 1 . 

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 25 de maio de 1906 
-N. 5. 

O Sr. Presidente da ltepublica. manda, por esta Secretaria. 
de Estado, declarar ao Sr. inspector t.la alfandega de CorumM, 
em solução á consulta que fez em telegramma de 2;) do mez findo, 
que aos officiaes do exercito que seguem em serviço para o 
porto Murtinho, tocando ou não em porto para~uayo, poderá 
ser applicado o d.isposto no art. 3G da lei n. 1.473, de 9 de ja
neiro ultimo, abonando-se-lhe3 a ajuda de custo que lhes com
petir, na razão de seis kilometros pot• marcha, combinado com 
o art. 39 em que se estabelece que esse abono é relath·o só~ 
mente á distancia percorrida por terra, cOI·rendo a despeza de 
embarque poi' conta do Estado.- Francisco de Prr,•la Argollo. 
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A YISO DE 4 DE JU.'íliO DE 1906 

Drc 1 arn qw· ua.-.. cün ·ntTenr·:t, pnrn fuJ'tH·cinH·nll_, 1l1· ~r·n(·rc•- ~1f1 Lc~:~ .. 
pita! militao· clr· Conunk{ sr dcv ·t'ii" r·'.i•·il:11· o' arli~''' ,.~~.: ,. \'G• 

lorr'S "'X('t·d~·JJl ('Jll :) 0
1'o do..: l1l('ll0t'('..: f·Hl YÍ:: . .!'Ul' 11~\ pra1_·3 f' •[11•·. lt;I

YClldO utna F,:.: .... nivla eoncnrrcn~·i;t int'ructifi:r·:l: ... .-. l':tr(\ r. ·~~n~ 'li

Jnrnbl por adluini.,tr:tçi\q. 

Ministeriu da. r;uerra- Riu de Janeiro, I de junh) d · I '.•OG 
-N. 65. 

Sr. Director Geral de Saude - De posse de vosso officio 
n. 4i5, de 4 de abril findo, em que participaes que, pelos motivos 
constantes do officio do commandante do -;o districto militar an
nexo áquelle, não põde ser cumprido o disposto na ultima parte 
do aviso n. 13C·, que vos dirigi em 30 de setembro do anno pro
ximo passado, com relação ao processo, que de novo remet
testes, concernente ao fornecimento de generos alimenticios e 
caixões funebres ao hospital militar de Corumbá, e do serviço 
de lavagem de roupa do mesmo hospital, durante o segundo 
semestre de 1905, vos declaro, para que disso tenha scieucia o 
re3pectivo conselho economico. que se deverão rejeitar de ora 
em deante os artigos cujos valores excedem em cinco por cento 
dos menores em vigor na pt•aça, podendo convidar-se o propo· 
nente a baixar us preços nessa conformidade e propor·se au 
apresentante da lista de menor valor do mercado a assignatnra 
de um ajuste; e que. no caso de uma segunda concurrencia in· 
frnctifera, se fará o fornecimento por administração. 

Saude e frateenidade.- FJ'ail6sco de Pattia ArgrJllc. 

A\ ISO DE 13 DE JUNHO DE l9C6 

Aclara t!uvirL- ;.pr.·,entatb\5 pr:lo CC<llllllf•lltlant._. do .\,y] .. d·· rll\a
Jitlo.3 da Patl i:t c0n1 relação r.o di ... pü~lo 1 o ~rt. 1tl d~1 lt i 1:. 1 li~ 

de() de jan<>iro ul!iono. 

l\linisterio da. Guerra- Rio do Janeiro, 1:1 de junho de 1006 
- N. 1.083. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- O commandante 
do Asylo dos Invalidos da Patria, em vista do disposto no 
art. 16 da lei n. 1.473, de !:l de janeiro ultimo, relativo a. offi-
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ci~ws reforma•los óu bonorarios do exercito inclui•los no dito 
a~_rlo pot• set·l~iços de guerr:t, consult<t no otflcio n. i5, que vos 
d:r·igio em lü do mesmv mez: 

:o, qne serviços de1·em ser con,i,let•a,Jos de guerra dentro 
o;: que motivaram a conces>fto de lwnr:t< de pGst.os do exercito a. 
•nilttnrPs e civi.,;: 

:2·, si deve cxi:,:ir-se do oficial honorario a apreoentaçiio .lo 
stu pate:tte p:tea lhe s<'r ll!K'na•Lt a re<pectiva eta,pa ou si t' io:E· 
·.ante para csso fim a puulicaçiío em orJcm do •lia. dess:t repae
ti•Jio: 

:,o, si está inclnir:lo no numero do<1 oillci~es refJrma•los de 
;u" t.rat;~, o t·efcrillo a!'tig-u o ollicial refot•mado da força policial 

du Districto FedPral 011 de quahtuer cmt1·:~ corporação allleirt ao 
~-'X~'l'C. to. com 011 sem declaração de ;:erviço de guert'a 0 n;,o 
scnJo oficial honorario ; 

-1". si a etap:1 a abonar-8e ao official gr;viuado reformado do 
··xercito é a do posto pelo qual perccte sul do ou a do posto de 
g: a'htação ; 

5°. ~i :1 etapa. a ahonar-Fe ao o !li ~ia! e á pl'aça rel\)!'!1l:tdos 
c'Jill lwnras de postos do exl'rcito pur SPI'\·iços de guerra ,j a da. 
p·1:ent•• de sna rcl'ui'nM on a da pd.tentr> de honorario; 

,; '. (jllal o prucedimentJ a r.er-se •·m relação ao.~ omciaes 
•1 11e nii.o e<t:vt>rem nas coodiçõe~ du cit;ulo al't•go. 

Em ;olllÇ·ãu a tal co :sulta, vcs decl:tJ•o. para os fins cow;e. 
!l:'!nt,cs : 

I", qne e;:tão comprehen•li·los na <ii-;po.•ição do artigo do 
'lll~ se r,rata os oficiae.; honorarius por ,.;c1·viçoq prestados n;t 
campanh:1 contra o goveno da. Republic:t do Paraguay. por 
a~t,,s de bravura em combate na defesa da Repnblic:t e pur ser
Yi•:"s prestados em defc-;a da Repnbllca durantu a rcvult;~,, como 
•lll~ei;1cs c prn,as de bnt1lht1~s patri<Jticos, da !!Uard:1 nacioo:tl, 
•h p•dit-ia, corpu •le brmbeiros, etc.; 

/', '!~~''· rlaw~o a posse das patentes. s:tti,;i'eitos os re~p•3· 
l'til·,,s cmulumcllto:;, dit•cito aos ollkiars a. litzcrem uso •los 
)" s·o;: e ao ;:o~o das regJ!ias qne lhes ~iio inherentes, toem e lias 
,J,. 8er ap1·esuntarlas necessarlamente pflos mesmo,, 8eodo ir-re
g:dar irwluir rm folhas de pag.unento a otllciaes r1uc não 
tenham cumprido essa formalidade essencial; 

:lo, que de rem ser consirleeadus como comprehentfi.Jos no 
art. !li, acima referido, os otfiddes recolhido~ ao asylo em vi!'
tn:le do rlispustu no art. 2° llo tlec'!'eto n. 1.:-,g4 C, 'de "i de no
vembro tle I ::;~n ; 

4', quo :1 etapa. <lo oficial g-t•:tdnado reformado deverá ser 
calcnlada. em rotação ao posto rle sua reforma, não dando a. 
graduação Iog:tr a vantagens pecuniarias; 

.-,.,, q ne. dn ndo as lwnra.s de postos concedidas por ser\·:ços 
.Je a-nerra e a rrforrn.1 do orllcial, dit•eito á. metade da et.ap:J. d.1. 
p:J.t,en te de ref.1rmado ou honor:trio, dever(~ conceder-se ao ofi
cial refurm1.<lo e honorar·io o aiJ JIJ•) q't•~ maior vantagem lhe 
trunxnr; 
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()o, que não compete o abmo Jc etapa aos officiaes que não 
est'b comprahent.lidos ua di3posiçã.o do mencionado art. Ui. 

Saudc e fraternidade.- Francisco de Paula A1·gollo. 

AVISO DE 13 DE .JlJ::\HO DE I90G 

D. clara quo acerca do alJJno de· !'ur.lanwntu a um remador, ullill:;•

n;cntc admittit!J na forta!,·za de l';•rana:cu:'•, '· dcY.·rú pr ,..,_. lc·r d·• 

accorJo com a uJ,;erra~ãJ 2• d1 taln• 1Li n.:? ,[<; 1!''-'·Í. 

?l!inisterio da Guoi'l'a- Rb de Janeiro, 13 de junho de 10•1C 
-N. 3i~. 

f'r. Intendente Gcrnl da Guel'ra- Dec~al'O-vos QU) appt·unJ 
a deliberação oue tomou o commanJante do 5'' dist!'Ícta militar, 
segundo const<t do officio que, por cópia, acompanhou o vossu de 
11. -129, de 31 elo mez tlnrlo, de mandar que se pr. ceda de ac
cordo com a ob~ervaç-ão 2" dil. tabr.lla n. 2, por sm· omi:;;a a. 
tabella n. 5, publicadas na ordem elo dia n. :nl, de 1!11!4. da 
repartição do eJtado·maior de exercito, acm·ca. do abono de far·
damento a um remador ultimamento admitticlo para. o ser\·iço 
da. fortaleza. do Paranaguá, em substituição t!c outro 110e f tl-
1eceu. 

Saude e fraterniJade.- Francisco de Pal'lo AYgofl,,_ 

A \'ISO DE 15 DE JC::\HO DE 1906 

Declara qu0 nos procesSéiS p:ira furnccimenlo dL' pon"ru.l " :~<l~<:td •
t:io:-! aos hospitaes 1niLtare~ c parao srr,·i<;o d_·la\·agt'Hl d~' roup:.t ;1 

dl·s p2rlcnccnte se deYc'rci rcaliz;n· a inutili,açiio das c;;tanip;!lJ:~-, 

quando nxi:cida, com a data em CJUC ti,·cr oillu >-a!isfcita c:;;a LlcU·r

u:inação. 

Ministerio da Guerra- Rio de Janeiro, 15 de junho de 1901) 
-N. 70. 

Sr. Director Geral de Saude- Declaro-vos que approvo o pl'O· 
cesso para o fornecimento de dietas. adventícios o serviço de 
roupa lavada ao hospital militar do Curityba, durante o actual 
sen1estre e que acom1•anhou vosso otficio n. 552, de 17 de allri1 
ultimo. 

Outrosim vos declaro que, (le ora em diante. a inutilização 
das estampilhas, quando exigida, deverá ser realizn.da com a data. 
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em que tiver sido a determinação satisfeita., e não com a. da 
concurrencia. \!orno aconteceu com o negociante Frelerico Rogo
thieri. 

Sa•.1de e fraternidade.-Francisco de Paula J.rgollo. 

A \"ISO DE 15 DE JU:\11!0 DE 1~.11.16 

Jl•··_·J;1r.1 'i"''· n,-,,l ,J,,fanf,, o oli<Jl·•-t•J n.J at't. 'l ·Llld n. 1.-i;3 ,f,• \J 
I•· j.m· it·., ultimo.'· de1·cra p:>~·;ll' •ftianfitati,.,, para criado a um 

.,:JL·ial ll•J pnr·i·l ltt •lccorridll de J2 ,},J JJlt·..:mo Uh'!.. ~1 2 dn niJI•il ':iC

- u:nt·•J etll •fH'"' ··~!~'ve lio~ncia~lo. nÜ•J IIJ·.• t'·JJIIJl ·tin l•l Jl••.-;s • tewp.) 
cr .. t. :,.",.;,., ·l·· {"l'l•l. 

l\linisterio da Guerra- Rio de Janeiro, 1.5 de junho de 1006 
- N. :333. 

Sr. Director Geral de Contabilidade da Guerra-Declal'o-vos 
'lUe ao coronel do corpo de estado-maio1· de a1•tilharia Augusto 
:\Ienezes Yasconcellos Drummond, chefe da 3a secção da direcção 
geral de artilharia, que, tendo obtido licença em 12 de janeiro 
ultimo para tratar de sua saude, e desistiu em 2 de abril se
guinte GO resto do tempo dessa licença, de\·er;i ser pago, de 
:3 daquelle JUPZ a l deste, quantitativo p<l.l'a criado. visto que o 
art. 81 da. lei n. I .4i3, de 9 de janeiro do corrente anno, tem e:x:e· 
cução quando os officiaes estão sob pleno regimen della, e não 
quando estão liCenciados, além do disposto no art. i:-< da ci
tada lei. 

Outro11im vos declaro que nos termos da referida lei não 
compete ao referido otHcial o abono que pede da quarta parte d3. 
gratificação de posto d~rante o tempo da licença em questão. 

S:ttl•le ,, fraternidade.- F;·mJcis,·o de Poula .l;·gollo 

AVISO DE 26 D:·: .JlJ:'iiiO DE l91JI) 

J•edài';l •Jll•' '' pn<oal dà commissão encarr•·.cada da cün-'t•·uc.ção dà 
,,,traJa e,;trall':.rica ole Guarapu:na a colonia mililar junto a lú?. 
do J~·tw>sú, l'tca eOII,titu:do tl'ora em •lianto' p•H·um chn•'c, um aju
dautr~, tre:o:. auxili~lr··s, dous suh:Jltcrnos df' .:ont;n!:..'• n[,~ , .. ttln 1ne ... 
·1ic•J. 

~:linisterio da Guerra- lUo de Janeiro, ~G de junho de 
1 ~106- :'\. I • I 34 .\.. 

Sr. C~efe do Estado-:\!~io~ do Exercito - Declaro-vos que é 
nomeado 3Jttdante da comm1ssao encarregada da construcção da 
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~stra.da estrategica de Guarapuava á colonia militar junto â foz 
do Iguassll, o 2• tenente .José Armando Ribeiro de Pa.ula, auxiliat· 
da mesma commissão, em substituição do 1• tenente João Gual
berto de Sá Filho, que nesta data é nomeado auxiliar da delega
cia da direcção geral de engenharia jun;o ao commando do 5' 
districto militar. 

DClclaro-vos, outrosim, que o pessoal da referida commissão, 
já fixado por aviso de 18 de abril ultimo, fica de ora em deante 
consutuido de um chefe. um ajudante, tres auxiliares, dou;; 
ll'Ibalternos de contingente e um medico. 

~ande e fraternidade.- Frailcisco de Pm!ln A.i·qG.fl,J. 

AVISO DE 27 DE .JU.:\110 DE I !lO i 

])edDra rptc, quan,fo se trnl:Jr de p···li•l•J .!1· aJI('ll•J ·li'' -:•)ldo, "'~~ rl•'V•'l'à 

cn•upril• () ·li~.~·)sl•J no arf. :--,2, da I•'Í n J .-J~:~ d,~ 9 ·l•' i;1ncir!J ui

' i~ Jl o. 

:\Iinisterio J.a Gur.rra - Rio de Janeiro, 27 de junh•) J.e 1 DOG 
- .:\. 1.14::. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do E~ercito- Tendo o capitão 
medico de 4a classe do exercito dr. AntoniJ Alves Teixeira, em 
;;erviç) no Estado do Amazonas, pedido o abono da quantia cor
respondente a tre.;; mezes do respecth·o soldo. sem que viesse o 
requerimento informado pela compet•mte repartição fiscal, de· 
clarae ao commandante do I" distl'icto militar, pa!'a os fins con
v~nientes, que deve dar cumprimento ao disposto no art. 52 da 
lei n. I .4i3 de g do janeiro ultimo relativamente a esse as· 
sumpto. 

Saude e fl'aternidado.- Fr,mcisco de p,!''''~ .L·g1J7lo • 

. \.VISO DE 28 DE JL'~HO DE 1906 

.Declara •rn•' o~ commanuantcs, li~cae< ,. ajuchml•"> ,J.~ cot·po,; ~ !'é 
c.-tã•) comprehen-li•los na di>p,)siçiio do art. 42 la l •·i n. 14~:1 oi e !J 
J,, _janeiro ultimo. 

:\Iinisterio da Guerra - Rio de Janeiro, 2~ de junho de 
HJOfi- N. 339. 

Sr. Intendente Geral da Guerra- Em solução ao vosso 
officio n. 318, de 24 de abril ultimo, com o qnal submettostes á. 
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consideração de;to Ministerio. por cópia, o telegramma que 
vos dirig.u o comm~ndante do 7" districto militar, cJnsultando 
si os olllciaes montadus, nos corpos a pé. estão comprehendiJos 
no art. 4~ d:1 !ei de equiparação, vos dec~aro, pa.1·a que o 
façaes cons:ar áquelle cummandante. que, equiparando u 
art. 43 da cit:td;J. lei us commandante~. fi>c1e3 e ajudantes do 
corpcs a pr', a todos us olliciaes tlOs corpus montados, estão {'SSos 
officiaes cumpreJumdiJo~ nas JispuSit,'<-,, s do art. 42, si ~e 
consern1rem !lO exercício rlus l'L'>'pectivos carg<Js. 

SauJ~· e ft·ate:·niJale.- Fr.tHcisco de P(wl<' Arvr,!i-J. 

I'Oln'ARIA !JE "!S !JE .IL'XHO DE l9!J<i 

Dccbr~ IJU•:· :-··, l··t'lli direi:u a trnn.:.:pr)!'lr· .:.:l'aluitrr (I~ o'1:ci~l("...: •illl} 

vitlja!H c'lll oJr~;''l'Í•) de ~t·n<•:rJ 0:.1 p111' wu·Lin,-a tlc diJn:1 n•·r·c·,:; ;ri:t 

para trata!llento •le l•eri-hcri. 

l\linisterio 'la Guena - Rio UI' Janeiro. 2" ue junho da !CIO j 

.:\. 1-l. 

Tendu o S1·. deleg-ado fiscal do Tltr::s,nro Fct11•ral no \Iara
nhão consn!t·1do sobre o modo como pro~.:ed•·t· relcttirameme ao; 
utllciaes qnc ul•tl'elll pas:<ag-cns P.Jl' cunta 1ks cufl'éS publicu.', 
quando das rfspectivas requisições não constai em os moti\·us 
que as determinaram. o ~r. Presidente da H e publica manda, 
po1· esta Secretaria de Estado, dl'clarai' ao mesmo S1·. delegado 
fiscal, para os fins conveniente~. que ~ó te em direito a tmns
porte gratuito os otficiaes que viajam em objeeto de sorviçJ ou 
por nwdança de clima julgada necessariél. pela junta ,,o s:wde 
par:1 tratamento de IJcrib(ll'i, devendo se fazet• carga aos dit•.s 
offlciaes do valo1· da.' IIHlSlllas passagens para sei' de;cont:tdo ua 
fórma d 1lei. t' lkando-lhes salvo u dir,·Ito de reclamação, que 
será attendida fJIIandu devidamonte Ju,·umentaJa con1 a certidão 
do termo de i:J<p~•c•:<\o.- Froncisco d:• l'uulc• .lr;,·•/lo. 

A \'ISO DE 28 DE JL'.\IIO IJE 19UG 

Declara qu, n}o t·.-m,!ircito <to pa;;·amcnto de soldo, durante o tcwpo 
com que esteve na 2J clas.,e Llu exe•·dto, U!l! o:llcial rruc :;e c·!FO! ,·cu 
na l'evolta tle G tl' setembro tlc 18~(l, 

Mioisterio da Guerra - Rio de Janeiro, '?8 de junho de I ~l JG 
- N. 1.157. 

Sr. Chefe do Estalo-~faior do Exerci to- Declaro-vos qua 
o Sr. Presidente da Republica, con!'ormantlo-se eum o parecer 
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do Supremo Tribunal Militar exarado em consulta de 7 de maio 
do corrente anno, sobre o requerimento em que o capitão do 
23° batalhão de infantaria Francisco de Salles Brazil pediu, em 
vista do disposto no decreto legislativo n. 1474, de 9 de ja
neiro anterior, que a antiguidade do posto que tem fosse 
contada, para todos os e1feitos, de 26 de dezembro de I8U3, em 
que deixou de ser promovido ao dito posto, por estudos em 
razão de estar então na 2a classe do exercito, por se ter en
YO!vido na revolta de 6 de setembro de 1893, resolveu, em 20 
deste mez, indeferir essa pretenção, na parte relativa ao pa
gamento de soldo, a partir de 26 de dezembro de 18D3, porque 
não podem os militares que estiveram ausentes por se achar 
envolvidos em movimentos revolucionarias adquirit• direito a 
Yencimentos no período uestes, em razão de não terrm pres
tado serviço algum á Nação, de accordo com as resoluções de 
6 de outubro de 1835 e 7 de agosto de 1841 e com o dec1•eto 
de 9 do abril de 1842, devendo fazer-se tal pagamento a contar 
dtl 18 de abril de 1895, em que se apresentou ás autoridades 
desta capital, além do abono de vencimentos a que th·er feito 
jús desde esta ultima data e que não tiver recebido por fvr,;a 
das restricções da amnistia. 

Saude e fraternidade.- Francitco de Paula A1·yollo, 

LOX~CLT.\ A QUE ~E HEI-'ERE Cl A \'Í."'U >CI•J; \ 

s.·. Presith-ntc da RPpuLlica- A prctencfto do capitão Fl·Jnci'l'() 
d·· Salles Brazil,remettida por Yo,sa ordem a c-;,tc trilmnal. ~üill 0 
aviso do !llinistrriü da Guerra, de 18 do mrz proxilllo lindo, para con
sultar, é analogJ ú do fo tenente de artilharia JoãCI !líepomuc.·no 
da Costa, so!Jrc a qual foi <'rnittitlo pauccr na con;;ulta de ~·. 
tamb:m de aiH•il. que resolvestes de accordo no dia 18 seguinte. 

O rnqu,rcntc pcdP que, de ccnformidadc com o dccrPto lr·gislativo 
n. 147~. do \.1 tlt· janeiro ultimo, se mande contar a antig-uidade de 
seu posto, para todos cs effeitos. desde 2ü de rl~z<'mhro de f,'l(l:3. 

Era o requerente membro do congTc~so leg-isla tiro do }<;,ta do ,]e 
Santa Catharina, cruantlo irrompeu a revolta de 6 de setcmhro dJIJttdl·~ 
anno, c nella se envo!Yeu. 

Tendo-se ap1·escntado, lindo o mol"imcnto rcvolucionario, ficou 
subordinado ás rcstriecões da lei do 21 <1<' outubro de 18\.l:i. modifi
cadas na de n. 533. de 7 de dezembro do 18fl8, portanto, sem direito a 
reclamar promoção, nem Yencimentos. 

O capitão SJlk< Brazil, \Jorém, pedi' rrue a antignid;ul<' de seu 
posto seja contada rlacruclla <ata <•para todos os ell'eitos:o. 

Um desses eff<~itos c o pagamento elo rrspectivo ~oldo rh-sd<' C'ntão. 
Ao tribunal parccJ que, nesta partc, a prclençiio <leYe se-r inde

ferida. 
Em cumprimento do decreto dl' amnistia di'\"C·>'<' atlen<!Pr a todos 

os direitos aclquiridos, que tenham sitio despresados por moliYO da 
revolta. 

O soldo e demais vantagens pecuniarias estahelecidas &ão remune
ração de serdços prestados. 

E o requerentc, bem como todos os militares, quo e~ tiveram au
sente~. por so achar<'m envolvidos em movimentos ~'"' olucionario.,, 

6uerra- Docisões de 1~00. 4 
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nit) ao!Jnil•ir;tm •l'reilo n vencimento ncs<c período, ror.Jnc ncnhu'-ll 
s:n·:ço pre~t:•rúm à :-;ação • 

. l:'t :ts re~oluçôcs dt• G de oulul)ro do 1.~:'.;-. e de I de agosto tlc 18-ii, 
assim cntno o decreto <lc (l de (•hril de 1812 declaralll que os mili-
1:tre; não tiuilnm dir,·ilo au pag-amento tl•· ,.,J,Jo p ·lo tempo <lUC 
tin~ss::m t'Stad~' :tHS('nh-.s pur critllc polilie'), ~inda I(Ue ainni-,ti~d~)'. 

U c~pitiio f;a!l,,s ]:razll dc\·c recehc'r sol•lo de ".cu p •Sto SJlllente 
dc,de J.~ •lo :•bril do 18:>5, c:n que se :<prc"cJ!Iou :•s autorlfi: • .Jes na 
C~pit:d Fv !··ral, con:'urmc consta da r··sp ·cliYa fe de• üllicio, alc:n 
do' nncim:nlos, a <JU • Jwja feito jús dcs lt• "''a data, ,. s · li• e .n~·) 
tcuha p:H.:o, p1r força das res'.ricç0.·s postas nos decretos tle :•Jtlll!;tla 
d~ 18~3 ,. ,!c !818. 

E' c·sl··, Sr. l'r•'.~i·l<nte. o parcc('r que o Supremo Tri]Jllnal Ni
]itar sul~nH:tt'=' ü Yú ... sa ron.;:;ider~çãv. 

1\i•) d•· ,!an• irv, 7 de lllaio ,J,. 19)1,- E, Ha,·hosa.- r·, .Yctc-,
F . . ·1. lh' ...ll·Jfll'a.-1"'/zoíilaZ Cantlun·iu.- 1·~. J. Tcitr:ei,·a J;!,~?·r:. .. ·.
JI,u·inlto rla Silw ,-C. Uuillokl. 

r:. :.:SOLI:•~:Ão 

(~·IJJ'0 P~l ·,-'t'•'.- Ili, dLl Jan·<ro, :?0 ~1 ~ iu1ho j1• HDG.- Fr,:~:--.· :~ o 
J•B- J•.-:- L·-. !:·.·J ::: '.: s .\L'. L'.-· J>a ,,,_.;s,·o ;!c Paula A,·gollo . 

. \ \'1SO DE 30 LIE JU~ll() 11E 190j 

.!\Lula r·xcbir dJs J~Lir,1s tlo exercito, io;o ')li'~ termine o tcm;•o Je 

pri;~tO a f!tl ~ t'•Ji cun lcn1na ia, U'll:l pr8.Ç':! tillC, tcn lo :::ido r·xc:l:Ji·Ja 
·hs Hl:Slll3S lil .. it'D~, V~'ri icott p:Gça do no·;o co1n diycr~o LJ~J~<: 

í· e:'l s:g",Ji·i:l tl>el"loa, sen•lo pJr tal wotiro conle.nnatla <Íiu·lJa 

:-.Iini-;r,eri•• •Lt L;,,erra --Rio,_;,~ Jam'il'·•, 3,) do ju:ri.Jo de !Cl''j
N. J.Jt>~. 

~r. r 'lJv!.':l , :o Fsta.lo-;\la iot· do Exercito - D~clarv·Yos. pan 
os íins convoiiÍ!'IJies, que o Sr·. Presidente da H•Jpuhlica, contor
rnan lo-sn com u p:treccr do Supremo Tr,bunal Militar, E-x:tra•lo 
em consulta de 4 do c.Jrl·onte, sub;·e a cxclmâo que de novo t!oYe 
.>er impo;ta. a.o sul.la.do Jo Ü0 regimento de c.IVallflrb Pe,lro L11iz 
Jovino Jos S:wtos, pelos moth·os constantes da. informação 
11. U W, da 4' secç-ão da reput.iç·ão a vos~o cargo datada de 13 do 
mar·~·o ultimo. reso:ven em 27 deste 11:oz fJUO o mesm·J wlda lo 
doYe S·!l' cxclni.lo das Jileiras do cx~rcit·J. lo~n quo tennin'' o 
telllpo de pri~[vJ a fJil!J {!Ji cun·.L~mna-lo, u •Jll•! türá l'J!!•t:· c•m 11) 
de j·diJ•J !Jl'l'XÍ!llO fllllE'O. ~ 

S:\:r·lc •' L·at"rni lllc.- F,-,·nc::~o de l't"'la .1 ·;nl!o. 
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C•));StJLTA .t Qt:E SE I\EFEI\E O AYFO 3CPI\.\ 

Sr. Preüu•?nb• ua Repuhlica- Por internte·lio •lo :\Iinistrrio ,Ia 
Guerra, em ;wiso n. 7:3, de 2l de maio proximo lindo, mandastes 
~ul•llhJtlcr á con,iderar;ão de; to tribunal os par;eis relatin·s ao facto 
.1 .. , t•'l' v•·rilieatlo praça em outra guarnição com o JloJIJJO de Pedro 
Luiz JQ\'illo do;; Santos, o 0111 seguida Ucscrfarlo. ~enr(,, caplu1·ado o 
::,ullfn,~l tldr) a l'On..;,·Jho de g-uerra, o PX.-sqJdar[o do '2° J·af:lllJii,) do in
fanl<ll'Ía Pedro Dantas, r{lte couclnira o telllpodes.·i-; ~"ll'J' de pri<io 
a l{lll) tinlta ~ido coudemnarlo pclq criJJJc d·· Jc, t·rc~fpJ o f,'ll·a l'')H-_;,~ .. 
'Illent ·mente excluído das li!<'ii'<'S do e~ercilo. 
Do~ tlnCUJII{~Jl!o..:: junto~, e dos auto.; d()s PL'•Je•·.;;;;=,J-) a rr:tc r.o.c.::rond.•n 

.·-:~') so~.Jadu, \'Cl'i:.ca-sc o s~·guint··: 
c\ 7 tlc ~g·n-to ,[e, 1(11):3 aswn!Oil praça V•)lnnlari:~nl•'llf'' no (;o l'<'Q·i

mcnto de at·tilharia de campanha um individuo c"m o ll<>llt<J de Pedro 
Luiz J•Jvino dos :O:anto~, <[UO a i'!! de ou tnln·o de I!ll)j f, i •·xcl nido do 
estado uJf,cti,odrsscl'l'g-im•nto,por t•·rdr.<ertado; ··aprisentando-so 
voltllllariamcntc :i autorida·le pot:cialem ,\ut•H>ina a :!7, tui "2Ddo 
<}C'ZCI1lhl'O I'r•Íncluido T'...f) TC,Ú!IJI?-Ill 1J, f' .'-!iJJI!IC'ttir{l) a rrucr•Sfq; fl~to 
tribttn~tl, Cllnlit•Jll:IJ:cl•) a scnh?nr·a do c •JJ...:··IIil) de !...:·u··t'l'<l, t'rlndc

~~~n0u-o r·1n 2 ri•J 11:aio nltlu1o, ~;sei-; Ptt~z·-; rl· pri<-~~~ cOJll tr;dJ~.dho, 
.'-~.:wlo-llle lr!Yad•) r_'lll tonta o tc·nqHl de p1·i:-.:l 1 J pl'c\·,·nl va • 

. \o sct· rocolltido pt'eso, a -i de j<Jueiro u!titn ... " forl<t!,.za de Santa 
Cntz, no gstado fie Santa Calharina e."'' sotda•l1, o C•>JIIlllandantc re
conheceu nellc a ex-pt·aça do .2° hatalhiíod0 infautal'ia Pedro Dantas, 
cpte ctunprira s ntow~a nessa l~Jrtaleza peJo criu1ü de :l.\ dt•H•rção, e 
,;j,·a posto em. lihcrtlade a 7 de dczcmht·o de I OU i', por I h o !ta I'Cl' sido 
pcnloa lo, pot· rl· ct·etrJ •lc 2! de m~rio rlo:.~s' anno, o rc,lo do l<:uql•J 
'luo lho faltava rara cumprilllcni<J tia pena ÍllJjJO·ta por c't·J tri
JJ:tnal. 

Hc.•olvcn cnliio o cornmanilantc da t:rrl:tl•·7~ "'"110<1'' uma cont
lllissão .d·~ trcs olliriac-.; para r•·couh~ <'f~ r a i~lf·nti,I:Hl\3 •l•J pr··...:o. 

J·~ ... fa comm.issüo nu dia 27 ~lpt'PSt•ntou :-cu r,·,···tl~·cttno, rlr·,~!aran•lo 
.[ll'l á vi-ta de suas dcdaraçõc.', o prcs•> Pedro L ui;, Joviuo dos :'anto', 
S')ldadr) do (j J re!.!iilllUtO de ill'tilltal<a' eu lllt•'-)lniJ Pedru Danta::;, ex. ... _ 
pr:t•;a cl•> :zo lJatal!Jiio d·J in ·antaria, rruo cul!lpriu >cutcn•:a pelo cl'i11ro 
<I•.J :jl dü-.;··r,~ão silllplc;-;, e1u con-.c'ruencia da 'lllal t'ui ex~·luido tLJs 
!; !eira~ do excl'cil n . 

..:\s decl~n·a{:Uc..; feitas p··lo prt:so peranfe a crn11miss:in C•JI'.1.1ll cetns: 
u.E' cotn c!l'eito a L'X-pra..;a Pt~ lro ]};tnta...:, do ~o b~dull1;h> do in-. 

!·auturia, qnc cumpriu na f.Jrtalcta th :-;anta C:mz a rcua do prisão 
c•Jm Lnt!•allt" pelo crime de 3·' <lcscrc:i•J o por lt:t·:c·r >ido p,·r.!o~"lo 
J'"r rlect·cto de 2i d·J maio clc1 1r02, f•Ji. p•1·lo c·1n l.!Jcnladc a 7 elo 
,Lczcmhro do m•~SJHO anno; 

tcnll•J '"!l"uido para Curityba, c ahi so achando sem recm ,o, re
~olYL'tl YCrili~..·al' !H'~1<;a novt.Jment.·, o que fez no co rc.Q·iu;cllto do ar
til!Jaria, lrocantl•J o >Cu vcr·la•leir•J llO>llc p·J~O •le Pcdr,, Luiz Jov:n•> 
dos E'unlo.-;; 

tcnd•J j4 c.his ann•Js do praça no rc8·imen'o, dc·S·'riou :Jin·Ia, 
aprcscntando-s,J dois mczes •lcpo:s.:o 

Pelo l'X[lO to não p•'•llo haver duvida do rrnc o 'ol<la<lo •'o Co re
~ituC~nto dn ;!rti!IJ~ria 1lo campanha, quo r-.t;'t f'lltnpriu•lo :-;oulow:a 
C'llll o llOJlln do PcJdro Lu ir. Joviuo dos ~~111!. 1 s, ~·l u lllCStno IJHO, cv1a 
" JtOll:e do Pe·lr•> Dantas. pcrtene 'Il ~ro 2> hat~•llr~n do inr"ant<rrin, o 
i ·i ox:cluido da.-; Jileir.1s du f•XOI'cdo por haver s!,l·J C•lH :eliJnurl•J a 
;-,··i-; :.1nnos 1lo pl<f-:ã•J, coino r~o de :la deserção. 

1'~, c.umo c·~-e individuo não pú·le, polas 1t·1.3 vigentes, continnrn• 
a pvrtcnccr a•J l'~crcilo, pancc 'o tJilJitn~l -1nc .'C ;ICH' exclui l-o ·':~s· 
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lilciras, loc:o 'lue termin(l o tempo 1k pri:;ão a que fvi con•l,·mnaolu. 
o que acontocl'rá no dia lü do proximo mez de julho. 

Rio de .Tano·irv. 4 rle junho He 190<i.- E. Ba,·l•osa.- R. Ga/1·,7,"· 
- IJ, .Yct•>,- Jfé,flct .-Th'•iiW; l'a;.tll<l•'ia.-JJa,·ii!ho rl•! ,":ih,,.-, .. 
Gui/loúel. 

Furaut ,·oto:.. o:.. Juarcd1:J.c-..: FrJ.nci--,·v .\Hl~·niv de ,:\lv~n·a c Fl'an
cisco Jt•}:i ·. '1\·i:\. ir~l Juuiur. 

Conto p~H';·t·e.- R:o, 2; dC' .iunltr, <LC J!I:_IG.- FH.\.:\ 1_.1;-•_,1_ 1 o:-~ 1'.\l:C.-\. 
RüDl\Il;rL-:: _\LYE ... •'- J.'~·aur·i.')t' • ri.· I'tJ tdn _ L·[!·.lff,_-;. 

A Y!Sú DE 3 l.JE ,JULHO DE E•06 

l)l'OVillPlll.'i~l "'l•hre p rr·cc-lJi!nen~(J tla IOdal··J.a •la L~i.::!l', ultitn~ti.tl ·nlo 

innu•c nr;1d:•. 

~linisterio da Guerra- Rio de Janeiro. 1 de julho de 1906-
N. I.llii. 

Sr. Chefe uo Estado-MaifJr do Exercito- Tendo-se inaugu
rado solemnenwnte no dia 2B do mez findo as obras da. fortaleza 
da Lage, que p9.ssou por completa transformação quanto ao SYS· 
tema. de obra fortificada e armamento respectivo, deveis de Úc· 
cordo com o que se contém na acta de inaugui·ação, receber a 
dita fortaleza, que vos se!'á. entregue pela dirccção geral de 
engenharia, incorporando-a á. guarnição desta capital. 

Providenciai. outt-osim, de modo quo sejam organizado" 
mappas de toio o a:.-mamento, machinas, munição e demais 
utensilios, que serão remettidos á intrndcncia get·al da guerra 
p:tra a carga regulamentflr. 

Saude e fraternidade.- Franci~co de Paulu .b·gollo. 

A VISO DE O DE JULHO DE 190(3 

Declara como s~ tl~Y~l'á proceLI('l' no caon <I·· nuol:t •·m lt~sta publíl'a 
d0 nrtigu' r(·· r a !ll' n~v. 

Ministerio ll& Guerra -Rio de Janeiro, 9 ue julho de 190ô -
N. 1.226. 

Sr. C h ele do Estado-Maior do Exercito -Declaro-vos, para 
os tios convenientes, que, em ca.sos de Yenda em hasta publica 
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de <ntigos fóra de uso, se dever;t fazer uma avaliação regular, 
antes de irem á primeira praça., levando-se estes á segunda, com 
os abatimentos le.,.aes, no caso de não alcançarem o preço da 
avaliação, e adjudicando-se por fim os mesmos em terceira a 
quem mais der. 

Saude c fl'aternidade. - Fro:ndsco de Paula .L·gol!o. 

I'ORT.\RI.\ DE 9 DE .Jl'!.I!O DE 190; 

D··clal':l. ·{111'' :.:(,~Jl(•nU· ~·· r.-.. ;ti) no..: '[11:11't,.;...; u S\1.-.:t,•JdO ,}.> nn" mac~ do!=; 

tJ!lici:h'' Illoul:1dos, nã~) h.1Y·'ll•l•) dirf'ilo :1. ah•1Jlq ti•' t'qJT:-t!!···nl. 

:\linistel'io tia Guet•ra - Rio •I e Janeir0. a de julho de l!JOii -
N'. 14. 

O Sr. Pt•esidente da Republica manda p:>r esta Secretarla de 
Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Federal 
um Pernambuco, em confirmação ao telegramma desta data, 
que o sustento dos animae~ pertencentes aos officiaes montados, 
•1 um· tenham sido fornecidos pelo Governo ou sejam de propri
edade dos niesmos offieiaPS, súmente é feito nos respectivos 
quartuis, não havendo direito, para esse fim, a abono de for
l'agem em dinheiro não autorizado pelo art. 4:3 d:t lei n. 1473, 
r!e D de janeiro do corrente anno.- l;·,·wh·J de P·•>rl" .lr!Jollo • 

. \VISO DE 12 DE .JrLHO DE 100 i 

'\I3n•l~l limifnr :1 qnnll'•) kil.)gJ':111lliLl...: d,, milh•), cinco ·k ~~'ll•1 c a nn1 

·l•·t· litro •le sal a f•HT::t.!:.·cnl pnra os :111i1nne~ ,-.m ..... r..-i<;o na conl
!Jii ... 3flo de• (l.;;;ti·adas de rodap'('lll f}q p•)rfo da Cniúq da Yictoria á 
,-j.LJ.],, •~<' Paim~~. 

1\linisterio da Guerm -Ri•J dcJ .Janeiro, 12 •le j•ilho de 1006-
N. 31'H. 

Se. Intendente Geral da liuerra -Declaro-Yos que 6 assim 
fixado o a1·raço:mwnto para a força federal em serviço na com
mis~ão da estrada de rodagem do pClrto da União da Victoria. á 
cidade de Palmas, durante o corrente semestre: etapa, 2$375; 
extraordinal'ios, I$:348; fo1·ragem, 2~457. 

Declaro-vos, outrosim, que a forragem para os animaes da. 
dita commissão, assim como par:t os das colonia~ militares do 5° 



di~tl'icto. militar, d,·ve ser limitada a Qllatro kil•li!I'ammas Je 
Jl?Ilho, Cinco de feno e um decilitro de sal de lO e:n lO dias, requi
sitando-so do commanünte J:trfUellé district'J informaçõJ.; ~oiH'e 
o preço do' :nti;ros destinados <i fo:·ragem dos anima.e< em 
ser r iço na referiria commis,;ãrJ. 

~~liille e frat 'l'I1iJaje.- F···•·1··iscu r/e 1'•'1'/-J. .L·gollo. 

l'U!U'AIU.\ DE 13 IJE .!GLIIO IrE JCJQi) 

D·{"lo~l'a l{'l-. :··~·:·,·n d·1 :J·ll,LI •l.· (·u-.1~ n ~~ ,.;!~cia· .. IJtl' (C·!!: ~k (r'"'

l!ll ·nl:1t· ~ ~~-~ ·~;t ,i._· ~!l(·rr:t ...... dr·'.~.':·i p:·· ~:e! t' df~ :tfT<~1'.l•J ~·.-J!u p 

disp, .. t•J ll•1 :1:·1. ;:) ,·~·Ll'•iu:;·[·• r·,,, o ;.rtc :~~~ d:1 1,-.: t;. Jí:0, de 
D d1· i:•tlt:iru ull ·! •. 

l\Iinisté>rio th r3u•t'rt- H'n rle .Tctnr·:rv, U Je julho rle 1()06-
N. ~:!. 

Ten•lo 'l Sr·. dl'le:!.trlo fi;; ·al do 11H••olll'·J Federal do Hio 
G1·ande do Sul t'·JO;ult:tJ,, rrn t<:l'e~rarurn:t ,fe "''' rio mr.z finJo, 
~i o.; nlfiei<t••s qrt~ Yr>nm d J inceri,JI' do diG·J Est'J;lo alirn de ,;~ 
mati·icuLI!'clli IJ:t e•cola de ;,:U"J'ra toem 011 n·'io dir,•ito á ajuh 
decust,od·~rJur>trar.:toart. ~JJa !cin.l-!73.d~ 9 déJrnd!'<l 
ulcinw, oS'·· l'r.:-i-lentr: da Rr.pu!Jii,·a. man l:t, PJI' est:t Secre· 
t·tri:t de Es:a,[J. JedHar a•J rnesrnrJ ~~·. de eg-ad·J fio cal, par:t 
os flns c llll·enientl)<, qu2. no ca.~o rm •iuesUi•J de1·e sc>r app!i
carl1 o di,posto 11 • tab~lla do art. :J i, crJI!lbin:trlo c,_,rn o ;u·t. ;:•,t. 
da cit·J.da lei. - 1-•awi,·n d·! P·•·•lcr .1r~f)![o. 

Il<·(·!;..,r~J qu,· r. ~_· •!:~m·•ud:•nt~~ rh •i.:·t:d··/.:1 d:t JL11'r~J. urJ I·:. .. t:•du do 

P~•r.i, u:lt, t '!Jl .:ir ·ilo ;i ::I·ali~l,·aç;-•o d.-· (':\. ·r,·ici J àe CtHlllll:J.n·l" ele 

hat~ri:~. 

r.Iinisterio da Guerra- Rio r! e .Janeiro, I 3 de julho de I g 'G
N. 1-L 

GJnsulta a delPglcia fis~:1.! do Tllr.;rJuro Federal no Pari1, 
si ao contm<lnrl;uHn da toi·taLza da 13.u·r·a. cabe o pJ.;uruenr.o 
da' 1-!'l'ar.itiJ.t(':'le.s LI· po;to. dr~ CcHnnnn lo de fort<~.ie~a. e ,j,. ba
t!'l'ia, gratitica.õt~s PSSa~ que lho fo1·am satisfdt1s. 

Em soluç·ãu a ps:a •'Oil.:Sulta. t'cita.cm olllcio n. \1, de li de 
maio ultinlJ, mandil. o Sr·. Prc•si lente dei RPpublk;t. pJr esh Se-
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crc~\ria. de J<:s'.a.do, rl.:Jcl:l.ra.r á m~snn deleg1ci:1 rpw ao referido 
com mandante foi inlevi la.rucn to a.hOna.d:t a geatitica,;ão de com
man•lo de b1.~et·ia,, c m vml•> quo se pt·ovi•h.wcie rw serltido de 

·Se effectuar a nccessa.ril\ indJmnização ao-; cofre:> publico~.-
F':·uucigo de Paula A1·gJUo. 

PORTAR!.\. DE 13 DE JULHO I>E IUJ(\ 

lkc:I[Ira t[UC ~<~ p•)Jc ~ontinuar 3 prrlXt1 dt• ra:..:·.'l.l'í·in-~j· •• ~.,ldt~ f' ,-nn

t:,g<:ns [!.lt_: a y.•:-:.p('radotlia t[oajn.;;tc~ •it• ~~·.•nt•'~ ;,., <dl"·· ~.L 1(11•' ti·.t'•t 
de p:.rtir 1'1\l Sei'Yiç-o fl · un1 Es.LHlo l'ara (ltdt·v. 

:,finisterio da Gucrr..t- Rio de .Janeiro, 13 deju1ho de 1906-
N. 15. 

O Sr. P!'esi•len te da. RepulJ I ic:t man•la. poe esh Secrctari:t 
de J<:.;tado, de.:lat';lr ao St·. d·'le:.t tdo fi,-c;\1 do Tltes"nro 1-'e•lcral 
no M:Hanhii.o, em solnçio à con:;ulta (\.)Ü:t em cHU t••IPgrnmrn:o 
de :20 üo ffif'7. findo, rtue pô Lo continuat• a usar da pra:-;e d.• 
pilgar o sol,lo do totl•> o mez e vantagens at.\ a Yespera tio ajnste 
de contas. ao otllcial que tiver de scg:uit• pilr::t outro Estado f'ffi 
sel'viço, vbto f!Uealm n. 14i3, de() de janeiro u[r,imo. não se 
oppõe ;i continuação ue semelhantJ praw.- Fnmci•co ''·!/'a"!'" 
Arçr_>{{(), 

;.rar.rl:.l (\.·>i•:nnr um ofilcinl, conrot'lll0 prop•:ó0 a repr.rlir;i_., ,], ''I~ k
mai"r ,[,,e'< ·rcit '• para encarrr~·ar--< ·do se1 vio;>l de lon~·ilHd•". 

ll!inisteriJ J,\ Guerra.- Rio de janeiro, 13 de julho de IPOG 
N. 1.2i7. 

Sr. Chefe do Estado-:\laior do gxereito- Em sorucão ao 
-.;oosootllcion.II5G,de2 de abril ultim<', com o qual Sllb
mettcstes á con.>ideração desto l\linisterio a propo~ta quo faz 
a 3• secção d<t rPpartição a vosw car·go. relativa. a um >erviço 
regular de lon!-'itudes e do qual deve encarregar-se o 2" tenrnte 
Eliseu Fonseca M0ntar•·oyos, declarc-vo.~ que podeis designar o 
mesmo officia.l par.t cncaaoga!'-se desse serviço sem augmento 
de tlespeza. e sem pessoal para auxiliai-o. por i>so qn~J, Fegundo 
consta. tio ::wiso n. 60. de IH do maio seguinte, do :\linisterio ola 
Intlustria, Yiaç:'io e Obras Publica~. ser;i permittido ao referi•[,, 
:!' tencotu o desempenho dessa commi~>ão no obset·v~torio d0 Rio 
tle Ja.neiru. 

Saude e fraternida.tle.- Franc'sco d·J p,,,tl,l A'-!"Aio. 
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.\.VISO nE 13 DE JULHO DE 1906 

}hn·la menc'Í•Jll<ll' lliB conlractos tle quantidarles determinadas, qn~ 
.r•JI'a em •.liant·• s · hnarem. o~ fin;; a tfUC se d•'stina carla um llos ar
fi!.:•)";•)ll '' J~·~~·:ll' p.1l"a on•Ir .;;fio f•JI'U(·c·,r.,~. 

-'l_i,~i.str>l'Ío da r;uerra- Ri•J de jrmeiro, ]:i de julho do 1906-
N. _,,., .\. 

Sr. Intendente Ge!'al da G tterra- I'rovirlenciae para que nos 
eonlractos de quantidades tloterminadas que d'or<\ em diante 
se tenham de J;tvrar, sejam declarados o,;; fins a que se destina 
cada um dos :ll'tigos ou para. onde vão ser i'•Jrnecidos, afim de 
se evitarem as delongas do reg-istro dos mesmos eont.ractos pelo 
T!' i bun:d t!·~ Contas. 

S1nde e fl'atcrnidadc.- F1·•tH~isco ,[ ~ P(lu/o Argol/o . 

. \. \'!SO DE 13 DE JCLHO DE !9:Jr3 

'·L1n !.. ~tl· ;lLll' .r illll ··.1pitã•J r.·furmn~J·J .r, .--.:;:er··it•""~, njudanfe do :H·
··ilh·:~t:l ·i.1 r:·1•;1di(;ã•) ·1·1 (·~~a·lo-JHJ.i ,,. •lll ,,..,.,--.r.·if·t. a grntilic:-tçáo 
: ,--\·'l'i'Íc <l·fll · p··J'I'C 1•in n!lf(>...;./al··· n.fjj:1, ,J •. ~~ .Jejnnciroultimo • 

.\Iinisterio d:.t r]uerra- Rio de Janeiro, 13 de _julho de 1!:1-16-
~- 37). 

Sr. Di l'ector Geral de Contabilidade da nuerra- Declaro
vos que, de accordo com o que informastes em .2:3 de junho findo, 
·~em vista do disposto no art. 78, da lei n. 1473, de 9 de janeiro 
ultimo, ao capitiio reformado do exercito Tl'ajano Antonio Gon
•;:.th•e' de .\Icr!eiros Oliveira, ajtzd:mto do archivista. da repar
tição do estado-maior do mesmo exercito, deve ser abonaria a. 
g"ratiíl~açãiJ de e\:crcicio rrue percebia anteriormente á publi
caç:lo d;t referhht lei. 

Sau•le e fl'aternirl;vle.- Fnwcisco rle f',utla .l>·go!l,J • 

. -\\'ISO DE 18 DE JULHO DE 1906 

J\Ian·h .1d•Jpf a1·, C•)lll ali: umas moliticaçiies, o- R•'g-i.>tro de or .. lens
apr ·<ent:l•lo pelo chct'e •lo e;tarloJ-maior do c,~,.cito. 

\Iinisterio da Gnena--Rio de Janeiro, 18 de julho de 1006-
X. 1.:no. 

Sr. r·hefe do Estado-Maior do Exercito- .\!andai adaptar 
para. o serviço dn estado-maior em campanha e em exercícios 
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ou manobras, com as modificações indicadas pela 2• se~;ção dessa 
repat•tição em seu relatorio referente aos exercícios elfectuados 
no anno findo no cura to de Santa Cruz, o -Registro de ordens
fJUC acompanhou vosso officio n. 2503, de 4 do corrente, e ora 
vos restituo. 

:o;aude e fraternidade.- Frrmci.<co de P'u'''-' .l1'[1o7To. 

•. ·mel" L.\ R DE 19 DE .JULHO OS 190 i 

]~\']11•-·lf,..., .Ú' ,•...:t::ti:;H-.;,; f'i.~(':l,('..-: 1 p::tl'::l pl)dt~l' tCl' Ca]l~l} C'Ulllprim(·lltO 0 d's

p·,,l,) noarl. J•j •la lei n.li73, clcfldcjan•·il·o nlt·m.,_ •> :ni'o dn 1!1 

·1{• junho .;;:"'t!'n;ntt• re!'olvcnd0 dnyi·l:-~~ '•)}q·,-.. :1 ·li...;p .. si·>-~q do cit:-t•l•> 

:1rli~n. 

'.!inistm·io da Guerra- Rio de .Janeit·o, !0 de j•1llto de 190'1-
.:ircular. 

O Sr. Presidente da Ropublica manda., por esta. Secretaria 
de Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Federal 
:10 Amazonas, para que possa ter cabal cumprimento a disposi
c,,ão do art. !f), da lei n. l-li3, de 9 de janeiro ultimo, o incluso 
niso, por côpia. dirigido em 13 de junho seguinte ao chefe do 
.•starlo-maiol do exercito, sob n. !083, resolvendo duvid:ts su
:;;citadas pelo commandante do asylo de invali>los da Pat.ria 
:tcerca do preceituado no citado artigo.-Frn"•<cc·' "·! J',ula ,-lr· 
:lcdlo. 

1 Expediu-se identica circular aos delegados llscaes do The
couro Federal nos dilferente;; Estados.) 

A Yf..:q .\ QlJf: ~=T f:El F f: E .\ Clf:'TJ..\P. ··:c r r.\ 

'llini<krio da Gttc>rra- R'o •le .Jancil'•), 1~1 ,f,> jnnh·1 de lflOG
N. 1.083. 

"''· Ch.-. <~ d·• l·>t~·lo-'llaior do Exet·eito- O C•)llllltan,l~ntl1 rlo Asd•> 
,J,, Innlidns da Palria, •'m Yi>la •lo di>p">to no art. I• i, da lei n. 1.17:~, 
d c !I"'' jan•'iro ui li llln, rei ai in> a ollic 'aes reforma, lo> ou lt onnr~rio< elo 
exf'rcito inclnidos no tlito a::;ylo por sC'rY·ços d;. ~·nrrl':t, t'Onsulta no 
•1nicio n. 2:1, que YOs dirig-iu ·~In 1ti (lo n1e~tno Hh'7.: 

1 1
• ([UC set'Yiços clcven1 ser con!Sider:ulos de gnct'l'~ df•ntt'f' os que Iun

fi·:nr::ti~l a conce.ss~o ele honr~..:.de !Jo:o-:tos d? excecilo a nlil~fat·rs o ciyi-..:; 
2·•, '• •leYe extg11·-se rlo olllcwl lfmorario a apr~-entaeao de sua pa-

1,,ttf<' para lhe ser nhonada a respectiva etapa ou si,. bastant' para 
(·ssc lím a publicação em or lcm do dia dos"' repartição do decrdo 
r"spoctivo: 

.: '. s' c-t:i incluído no numero rios ofllciaes rc!"orma•l>ls rle que trata 
O I'C ~-ri·{o artigo O Oflic;al l"PIOI'lllado ria força polici:d do O:striclo 
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Federal úU do r,ua'q1:er outra corporaçiiü all.eia ao fxercilo, com ou 
sem declaração de serviço de guerra e não sendo o01cial honorario; 

4o, si a c lapa a abonar-se ao 'official g-radua•!" reformado do exct·cito 
ê a do po5to p••lo qual percere sole o ou a do po,to <le graduação: 

;,·-,,si a r·lapa a ahon,.r->o a"nillcial e á pt·aça ro'<wma•los com honra~ 
r~o 1 os tos do ex••rdto por >ervi.;os d" g-uena ,; a da patente de suare
f(rma ou :1 da patente dú honorario: 

(o, quBI O prf1Cndin1enfo 3 L· r- .. (~ CJll rel~!\:ÍO DOS o01ciae:o: que não e~· 
tiverem nas con•liç··,..s •lo citado al'ii~o. 

Em soluç5o a tal consulta, \'O'> decliro, para o., 01n conveniente>: 

f o. qu0 estão rompt·chend:<lo.> na ,Jj,rosi··5odo artigo tle rptc >c tra!a 
o' otllciaes honorarios por >erriço; pr••stadn.~ na campanha cont1·a •J 
~·overno da Republica rlo Para;ru;<y, por a dos de ht·a,·ura em comhal<J 
na defesa da Hcpubliea e por .'C!Viç•<S prcst:Hl'~ em dr'e•a da Rrpub/i,·:~ 
durante a r··Y.,Jt;~, corro olliciacs e JH'a•:ns d·· ]J;~talhi)es patriot'co~, da 
Guar 'a ~aciona), da Polida, C•J!'po do B•!lll)•cirus de.; 

2\ qul•, dando a ross;~ da-.; palr·nte.:.:, S;~ti--!'··itHs O" rj·~p,cth·0s emoin
n~ento~, direito aoS OJIÍCi:IL'' :t f<lZCI'Clll ll-0 <l•}< !'0'!0~ C aO ~-0,0 .Ja.; 
l',•palitts que lhe~ s5o inherenle:',icrin ell<l~ d~~ .. ~ee apt'r·scnt::das n···c(·~
sariamentc pclrs me~mo•, sendo irregulae incluir em folhas de paQ·a
mento a otnciacs que não tenham cumr rido .... ,,a form:ll;dade csscncia I; 

:;o, que dr·vem ~et• considc·ratlc" como C<llnprehendidos no ar!. !<), 
:.cima r·· 'eri<lo, os o!llciar>< rrc•,Ihid•>< ao ''·'ylo em Yirtn•ln <lo tlispost•J 
noart.2o<f,.J,.,·rd"ll· !.~OíC, dc7tf,• n<W•'IIIhrode!Sg3; 

4'', fjU ·a r·t:tpa 'I_~' oflic!al p-raduad~~ ru ·OI'JJJ<ld'o devei'.Í ~<"i' r:tlcui:1d:1 
r·nl rc açfí0 ao 1•o·_;(q do sua ft!li•rn~a, não ~_L_tnll 1 a Q"rnUuaç-C:.o lot.:?:3l' a 
l':lnt;,gdL"' pecuniadns; ._ ..... 

G..,. t{UC. dando a~ lt11nr: s c!t"l pr.sto' concr·d ida.;; por scr,·iç-os ele 2"uerra 
('a relorma do u!licial, di!'•" i to á metade da ··!npa da patent<J de rc!' .. r
Jnado ou laonorado, derl·r:i conccdf'r· .. s~ aq ollic:ia! re:OrmallO e hunu 4 

rari1) o ahnno I!UO maiu1' y;1ntn.~·cn1 I!Jo trouxer; 
u0 , qu<> não colllpdc o al•ono de etapa aos ofl!ci<!•'S quo não estêio com

prehen•lidos na di:'posi•;ão do mcncirJnado nrt. 16. 
Saude e fraternida··e.- F.-and.<.:o rle Tuu/a .l>'Jollo. 

AViSO o:·: '!7 DE .TUf.liil lii·: 1:11:: 

Dedara que Uevcrão ser impre--~t·.; os ~~~~tn·lad._l.s expedi· los pc<o ~··~·n

s~lho de g-uc1'J'a a que I'I3'Püll lc1n :.n pr:~ç:H 1p1. • St:); reYoltarazn eti.L 

no,·embro ultimo na i\Jl•taleza •le Sanf.a Ct·uz á barra do Rio do 

Janeiro. 

Ministerio da. Guerra-Rio de Janeiru, 2i de julho de 1906-
N. 1.376. 

SI'. Chefe do Esta·lo-\laiol' do Exercito- O auditot· de 
guerra do 4' districto militar pediu, em otHcio n. 36. dirigido 
em 5 de junho ultimo ao commandan ta d11 mesmo districto, quo 
so consultasse o Suprrmo Tribnnall\J!Iitar si, niio obstante o 
disposto nos ar·t&. 145 e I -ti do regtllament·J proce,;sual crimin:1l 
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militar, poderão ser impressos, attento o grande numero dellos, 
os mandado.! expedidos pelo conselho de guerra a qne respondem 
as praças que se revo!hram em novembro findo na forlaleza de 
Santa Cruz, á barra do Rio de Janeiro. 

O Sr. Presidente da Repuhlica, cJnfLirmando-se com o pa
recer d'> Supremo Trihunall\lilitar, exaraio em consulta de 16 
do corrente, resol,·eu, em 25 deste mez. que h1. grande conveni· 
encia em serem impresso.3 ta'ls mandados. nos quae3 haverá O!!· 
paço em branco para o nome do réo a intimu, ficanrlo suben
tendido que serã·J elles authentica:ios com a assignatlll'a do 
p:·oprio pun!Jo do auditor que servir no processo, ,-isto que, 
sendo avultado o numeeo do;; mandados em questão, ext,ensos o 
despacho de pl'onuncia e o auto de informação do crime, c em 
duplicata, sua expedição não pJderá deixar de ficar llemorada o 
retardará o julgamento da causa si não forem impressos, ah~m 
de que a providencia quJ ora se adapta nã•J é contraria ao ci
taio art. 147; o que vos deelaro para os fins r.onvenientes. 

fi tU·:Ie e fr·aternidarle.- Fmncisco de p,11/a ,t>'fl071o. 

( 0:\·..::• LTA A Ql"E ~~:: HEFEHE O A\I.;.;r, ::.:··pn \ 

St·. Pt·êsi<knlc da.Repul<licG- Com o av·so <lo ~Iiniderio da GuerrJ, 
n. Oi, de 4 do corrente, man·!Jste> a este tribunal, pJra os fins con,-,,_ 
I•Íentes. a c•msulta que lhe !'az o auditor de guet-ra do 4° distric!o mi
liLII' sohr' si po I em set' impress·,s, n d·"P ·i to rio disposlo nos a ris. 145 
e Ií7 dorcgulam<'ntoprücessual criminaltnilitar, "s ntandadr,, inti
J,latorins <JUC •le,···m s ·r •·xprdi los pelo con-;dlt•) de guerra ;is prnçn
qu ·, s · rcvoltar,1tll na furt:1lr~za de ~anta f:nlí':, f·m norciul~ro ultim·-'· 
<dlrgantlo s:··r g-ran<le o ntunero de>ses n1an•la·lo-. 

O au litor tln gu.-rra •'o estado-maior <lo exercito pen~a qn ·. p•'r
mittin>lo o art. H7 ,Jo Rcgult~mento proce.<snal <{U" os dizere, do' 
lilan•l::ul"s sejam impressos, teYe nece&•ariam,nte por fim ccon0ntizar 
t ''''P" para os cm-eiiJ(Js. e ,[,lixando de consi~nat· iguol permi<siío 
pc.ra a outt·a parte do tPrmo, ,·. talvez porque não occorr,,s,;e an l•·u-is
Ja,lor o casJ excepcional t!e um proctJS:li com avultado numero de 
iu•.liciado~ ou de r,'·os. 

O reg·ulamento pruceesual faz.3n•lo essa concess[in, pcns:1 o autlitor. 
ronsiderou certamente I[Ue os dizPr•·s gcraes po•liaru s·'r imprcs'"'. 
p~orquc serviam para todos os processos, o rru" nCto acontecia cOIII a 
outra parte. 

D ·pG's de outra-; r-onsideraçi}es, o an•litor conclue nta informaçã•J 
nr·.,tc.> termos; 

•TratanéJO-S' de Ulll pl'úCCSiQ <•t1i.l" figuram lll:lÍS ,[,. C.'lll reos. O man
dado torna-s3 ext:..-·n-so, não :'11·, pela rnate1·i:1, cotno pela f·numel':tç:i\1 
dos nomr·s, feita duas vezes [despacho tle pronuncia e aut<> de inl(Jt·
lllação rio crime), e nã' pódc por i"'o ser leito â miio, por.[tW <lcpcn
~lrri~l de tnnito teinpu, in1pec•·ndo a celcJ·idacle na n1art'ha do pruc(·"~fJ, 
tão r~"~COllllll('Jl lada pelo proprio re~ulamr-nto . 

.As~im, o nun1rro ·ckvado du:.; 111~ n(l,l(lo~ a t'X p-:tl ir. par·cce-n1•·, .i u~t i
fi(':-t perf~·itame·nte ~u:1 inq.H·,·ssão, lfUC' n~o pôd,· :-,:·r con:-,iLlêt'a·la cowr_~ 
in )h~"r\·ancia do :11't. 1 í7. )) 

O S:1premo Tribunal l\Iilitar c·st:i <!.· inll'iro ~ccc•rtlo com o an•litor 
dt· g·ne1T3 tlu e.3l::ul(.~-nl 1iur tlv exerdtu. 
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.\J,'·m ·lo~ ln'Jll•'~ ~crac~. raoLJ m~n·la<lo ,]., intimao•ão •lo ro\o rkvc 
c•mlr,· o dt·<padt • ,],; pr.)nnncia e o anlo de in•~n·ma.:<•o do crime. 

"" pt·orr><•) ·L· <[ll•'S•l trata c an •pw·l r-tüo snlnnettiolos mais de cem 
;.; .. ,s. o ·~<-•r•arlt•) •I·· niio Jll'Ontmc'a, ass·m ··omo o auto ·le inrormaçüo 
Jq cl'.IJJ(I, ,·. ,,. tll''"lH') p:1ra c:vla l't~l). 

p,)rl;lnto. f'" lll~JJlrlarlo~ d·· iutim:1,·:}o dill'-?r•'Jll [tp,•n;t~ ll1) nou10. tl•J 
1 ~, :1 in I· uu1r. · 

:'elldO ;1\'tdt:ldo, comn .~.o nnmC'l''1 ·1·~ Jtl:ll1 IJt},);::, :1 '''"petlir, r• rnnito 
f'\.l..tl-='J' o ,(l' ... p:1cb) d·~ pl·,Jnuncia , .. ,, nuto .J,_. iu·;n'rllaçií.o (lo erint(', 
;J!,'·m dt• fJllf? c•-.-.:t''i lll:lllih·lo.; .. ...;;o f'tll ,Jupli,·atn. niio 111) ll'l'ia df'ixnr tle 
..: '1' d ·Jlla;;;·;Hl' ,],'Jlldl':lda Sita r•xp.·d:çii .. Clll Jll:Jnll' ·ripf11...:, o rjltl' r,·far-
1:1' i.I u .i nl:.:·alll·'nlo dn (':l.U:-::;• 4 

.\ ··~pe li~~;,o ·In~ mnndnrfo;;: iu1pres:so.:; ~~!n·er·ar;i t'~'C !..:·rnndc incvnV.'-
nicntc. · 

Tal pt•.,,-j,J,·n ·ia nüo .~ C•)n!r~oia DO ,J ·spo-lo no nl'l. f.i7 olo r<'!'Uia
·.J·:nto pr•1t'(''·ll.li crimin~l milit:n·. 

J·>:.::t• ,lt'l i:..:O, l'('J'Illiffin•lo •l,ll•' r\S rl'7. 'I'•'' .~C'l':lr'S ,],) 1ll~ll·fatl0 d·! inli-
1J;;u;;'t•J ~(>j;J}l} illl}11'r~~sr,,, n;'to pt·olt In•. tJll··~ i'Jll \':1""::•).;;: (•Xll'~liJl'tlilrar o.;;:, 
~··)JJlO r) actnn}. 0 tl1a11d:1rl0 ~c·.in inf··~T.1}11Jellf4.'. 

]'r-..]0 r·xpo.;;:.fr), p.11'f"Cr"' :10 friuhn;d ele frH]Ll 'c•qnr.·ni(>llCia SCl'C'lll im· 
1l1'(' .. S0:;, O~ tnand:ld(1S tlt-.. iutinla~5·) rldS rr··a~ iJnplicn•ln:S 11:1 rcvolfn da 
f~Jrlal.-:-·;n t.l~S;1nfa l:nt7, C'tlltF,Yctnln·ll nltim··1, h:n·(•ndono . .;;; in1prrs~os 
, ... p:1ÇO ('JJl hl':1Jl('f) p31'.1 r) ll01llt1 d" fl~O :1 iutin~ar: (Sta ...:nhcnfr-..ndirl(J 
·'[ti • ('.:: .. ·.:.: •!qr~Ulll•'llto..: rll.'\"í"lll '•'l' ,1Uf1Jenf l··:l.JiJ' ('<•m :1 ;JS<:!·n:ttHl';:l rl0 
!•l'·!Jll'i•) punho ll•r nndit.·q· {IUi' -:,-..rvir no pi'OI·f·~~o. 

H i•l d P .la 11 ··i !'•), f r; d" í uI h o1 .f,· 1 ~h ··,J.-- /:·. I lo ,·l,n."·. -- F . . I. fl,• Jl11U1'a. 
-- J/u:'f, :. __ t ·• t; ,,,·1!~), .. ,, 

l'•tJ';I1!l ()~')"' ,,.._. IHiJli .... fi·o~~ JJJ.1J',·t"!J:ll .! .. .'I·J T:.•J~~·:17 1.;1111\l:Jria 0 ~~~-
J:enl ,T,, .] ·. ;,;.,l ~!:11· nh•l J. 1 -.j !·c:~. 

I;!'..::, tf.l'Ç.\.'1 

C·i~n·l p.:lt'.'r' ·.- Hi·1, ~:--~ d·· jull1n d·· 1~);}i4- F1: \'\'• 1' o ''r. P.\T"L\ 
H"r•r:t•·:_·~,...: .\L\'1·:...:.- F'~·lnu·is.c•) ·,~r,: /'u~d~~ L'!}"ll''• 

.\ YISO DE r; D2 AGOSTO DE !9•1) 

D :·L1r.! •:n·· 1) .. inr'·rint,:s ,J,J esla·l·)-JllC>llnt· ·los •'•Jl'tro..;: .f,l cxcrr·ito (I as, 
·il ... !ll:l·-= pi':lÇ':l' ,J.~ l"'rt r] •. ,·,~~·,-,o l'• ... C'.l!'•cJ' ._:,·lfll•'!lt•• (;lJ·dam('nto lurh.i 
•'IH -.::nJl . .;;:ljlui.·ã' ;10 r'al·,{alllr'llf•-, l•J':lllt~n :lntrt<urnl .. ·nt•• en1 nso4 

~Iinisterio ;h Guerra-Rio de Janeiro, I i de agosto de 1906 
N . . fJ9. 

Sr. IntenJente Geral da Gul'rra- Em solução ao vosso officio 
n. G 19, de 13 do corrente, yos declaro •1ue, em vista dos termos 
do aviso n. 203, de 18 de abril do anno passado, e do que se 
contém nas disposições gera.e~ do decreto n . ..1. 9GG, de 16 de se
tembro de 1903, devem os inferiores de estado-menor, como as 
demais pt•açoas de pret, recebei' somente o fardamento hclli em 
.;:nbstHuiçoão ao branco anteriormente em uso . 

.'ande e fraterni,Jade.- F;·(l.;zcisr.a de Pm1la .lrg,Jllo. 



frliNISTERIO DA O l'ERRA 61 

A VISO DE \.'4 DE AGOSTO DE H•uG 

Dec~ara <JUC o c~pililu ajudante tle um corpo nilu !t:m di roi to a ahúno 
em •linhc·irú p,u·a ú fúrragcamcuto do caval!o de sua lllOnta,[a. 

Ministerio da Guerra- Hio de Janeiro, 2! de agosto de l'JOG 
-:\, 4-15. 

St·. Intendente Geral da GLtel't'a. - Declarai ao comman
dante do 6° districto militar, em solução ao olllcio de que tratais 
no quo lhe enl"iastes em 8 do julho Hltimo sob n. 45D, para que 
o faça constar ao commandante do 4" batalhâ•J de intimtaria, que-
o capitão ajudante deste corpo não tem direito ao abono em di
nheiro para o 1ünageamento do cavallo de sua montada, de
,-en.do ser o alludiJo cavallo recolhido ao rcspecth-o quartel, 
afim de ser alli devidamente forrageado. 

Saude e fra t~t·nidade.- Frarrcis~.'o (I e P,wlu Al'fl•-'llo. 

C!RCL'LAR DE 2-'"i DE AGOSTO DE l~HJ6 

Proltilw <Jlle' · accc< tem consignaçücs para ns ~uarniçc.._·, cut rpte Se· 

acharem os olliciae.> C[tt•· as •[Uizcr<'m •·sta!Jcicc('t', exccpl" •Jn:wt•• 
ás a;;sociaç~-~e" rptc• eita. 

Minieterio da (;uerra - Rio de Janeiro, 25 de agosto de 
1906- Circula!'. 

O Sr. Presidente da Republica manda., por esta Secretaria 
de Estatlo, declarar ao Sr. delegado fiscal do The.souro Federal 
em •.. (ou ao Sr. inspector da alfandega de •• . j, que não 
devem ser acceitas consignações para as guarnições em que se 
acharem es olllciaes que as quizerem estabelecer, exceptuan
io-se as instituídas aos Bancos dos Funccionarios Publicos e 
Auxiliar das Classes na Bahia, c Cooperativa Militar.- Fran
cisco de PaliTa A1·pollo. 

A \"ISO DE 28 DE AGOSTO DE 1U06 

Autul'iza a wanúar ti.•rragear por um dos corpo;; da guaruiçfto ele>!(\ 
c1pital o ea\·,,u,_. de propriec\ade do Cúnunanclaute du ·Í" cL;;Irid" 
mil i ta r. 

l\linisterio da Guerra- Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1906. 

Sr. Intendente Geral d1.1. Guerra - Ficais autorizado a man
dar forragear por um dos corpos montados da guarnição dcst..'\ 



capital o cavallo do propriedade do general de divi~ão Hermes 
H•Jtlrigues da. Fonseca, com mandante do 4' distl'icto militar, 
visto ter o mesmo Lillcial direito a cavalgadura . 

. ;..: nl-lo e fr·a~prnhlade.- F;·,~;ic::ca •le z:>.,tcia Aryal!o . 

. \\"ISO Dt.: :?-" DE .\GOSTO DE IDUG 

D·:dal'3. 41u;~ a··-.; o!1ic·ar::s c --uJ~ !'anlili::L3 p•)dcr~lo s~r l'oi'necidos gra-. 

tnitaJ!Jront·· ~t·-~in··c,_·t:tut··', al~·rJ'l·~·r-'3 ·· ·3.b·ll1'·t•_•:;: mcdicinac:s I11e•_!i ... 

;1; t~: r ,., 'l:.t ;nr:di( J. 

:\Iinistorio da Guer-ra - Wo de J,tneir••, ·?-; de ag:osto ile W:•3 
- ~. !Oii. 

Sl'. llircctol' Geral du Sau•.lc -Em vi~ta da consulta que 
f•" u el!d·~ •l<t r•nler·mal'i:t miliê3.t' •lo !Uo t_;rantle o de 'JliO 
'l':'. r.:\ i) c!l'lP,!!ad•J deS<a di!'!!CÇ"êtl) 1~:!1 UffiCÍO Jl. ? n, de :!8 ti!J 

!"V•'t't.•it'•J ultimo dir·i~ir.lo a•J CD!l!UJ:li•d:tnte 1l•J G• di;;tricto 
;,ri!:·.u·, dedaro-\·os, p1r:.t. que di~SJ t•!nh:t $.'ieucia <J refe:·i•l•) 
c·':l'l'é p1•lus ét\tlllitus lu;;,tos <Jw:, ue él. ··urdo com a in for• 
Jll:tç·io da ;3• ,;ee•;io dcssél. rop:u·ti<;ãu n. 'i!, de !7 do maio so
;;uint<', a•H o!liches o su:ts üunilhs puderão ser fornecidos 
gtatuitameute. uos termos do dispostu ilo ariso de ;?I) de agv~to 
\l'cl 1"5\J, désinfedantes, a!go·lões o ~aboneto3 me:.lieinaes,. me
di:lll',e receita me lka nas fJUa.ntit!adi!S nell:t doterminad:ts. 

S1tlll:3 e fl'at•:r·ni.h:Je.- Fr--ncisco •le P-·!'!,~ Arurd,!, 

.\L n·! t •· ut n:t:l.i.' ::1 ~dJ0113l' Do..: o!l!c:a~_·::; in,_·lu.•J,Js n·) ~s! lo llo in·.-a .. 

; .. I'J' '.!,t l'::lri,t ·· n:-.o compre!tcndiclos LJ. dispo-'çCto do art. 11) ,ta 
lt·i n. L i::1, tl D t.l·_' janeiro ultimo, a ct::l!•a 2:11 C'ujo ~oso se áclJaYa!u. 

:'ll!uist~r~i_? d:t Gucrl.':t- Rio 1l0 .Janeit•o, 3! de ag-osto ue 190() 
- :'\ • J.:JIJ, 

S1' .. Clt"f·~ •I•J E~t:vl•)-M;tior do Exer.:ito - D:~claran a<) com
Jtl:t:lllante d•J .\sdo de IU\·alidos t.l<~ Patri:t CJUe aos ofllci<tes cons
tan~cs da r-claç·:-to que acompanhou o :-;eu utliclo n. ::ll•i, de 2tj 1le 
junho ulLimo, diri;;ido a c~s;t n·pat'Li·~ão. e não comprehendidos 
na dispo~i~·ão do al't. 16 da lei n. 1.473, de D de janeiro an
terior, S" d••vei'i c0ntinuar a abon~1r, 1.•·?!ll comrJ aos r1uc .~'3 
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acharem em condições identica~, a etapa em cujJ goso se 
achaY<liD, na razão ue 2~, pJr d;a, até serem e~cluilos d:tquella 
e~tabelecimento. 

S Hl'.!9 e fr'<tt·]raiiaie. - F,-an~isco de Paula Argoll'J. 

PORTAIUA DE ü DE SETE\IBRO DE 1006 

]l c letra JUc v< al ·creS·alu llll':J5 não tcem <lit·c<to a <Juautitativo para 

!anlallll'lllo <]Uan•lo cou!irHJa·lo; ll.J posto t!c 2° tenente. 

:\linisterio (Lt Gucna- Rio de .1anciro, 6 tio setembro de 
lL1úG -~. ::'>3. 

O Sr. PresiJeu te da nepuulica nnnda, por esta Secr·o~arla 
<le Esta·lo, dechrar ao Se·. de1egaclo fi'cal tlo Thesouro Federal 
em Porto Alegre, cru rcspost·t ao seu telegramma do 3 tio cor
rente, c 0111 cunfi,rmação ao de>ta data quo, :·ecolJOndo os al
forc-;·alumno>, <Jmudo uoruealos, q u:m tib.ti v o para fdorJameuto, 
não teem dii'Cit•J a esse al10no quan1o conrlrmados em 2'' 1 te· 
uentes.- Franci.-:co de l'cwla Ar!Jollo. 

I'<)HT.\IU.\ DE 21 DE SETDIB!W DE 1900 

J 1 .•c]~l!·a fj\l~ ;1 iiX:1ÇCt0 tius ''D]or 'S para O arrDÇ03llléD'O ela fur(a fe

cJcr.1il'Ulra em ,i,or na dJta em 'l''c a ~u:•rniçeí0 r_·,poctira tem 

I'(J'lili1UIÚCJC::l•) u!lll'ia} ~.1 ·:s~ tliX~lC::-1'). 

I-Iinisterio da Guerra -Rio cle Ja:)cit·o, 21 de setembro de 
l\.l'J:3- N. 57. 

O Sr. Presidente da Hepublic_t man la, por est:J. Seeretari:l. 
de Estado, doclarnr ao Sr. deleg,Hlo fiscal do ThesJuro J:t'od:Jral 
no Rio Gr:lnde do Sul, em confirmação ao tdcgramma q n:l nesta. 
data se lhe díl'lgo, qae a tixaçfio dos va1or·cs do at·raçoamento 
da força federal, entra em vigiJr na <lata em que a gu~rniçã.o 
re.;;pectiva tem communicct(,'ã·J olllcia1 dessa fixação, provalo
cJu.lo at3 a vespera a qae :-o ostabJleccu p:trd. o scme3tro 
ant'~rior.- FNmc:·s:·o de ]'aula A1·g.'llo. 
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.\VISO DE 24 DE SETEMBRO DE 19013 

llcdara 'lw: :1 .i•t·1t 1 milil~r qu · in-pccd·onar àl' samle" olli~i.ll CC>~. 
prt·hj~n,[i{lll tl::l di:;po-..i~..·ã·Jd ·art. ;l(1.•la ... J,·í u. 1 . .J73,d·· 0 ~..kjan··irj 

UlliltlO. CUI!JI 1 ·lt· ',J?.--'1' ;:t di:"LJlC'I::·I·I !·Uil't' U· l'il'0' li~lll':ld .'3 H•• .... t> 

«l'ti"u. 

J\Iinisterio da Gnerra - Rio de Janeiro, 24 de setem!Jro dG 
W06 - N. l.li8l. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- O 2° tenente t:l.u 
20" batalhão de infantaria José Carlos Simões da Silva, consulta 
qual a interpreLwão a dar-se ao dispostu no art. 59, d1 le! 
n. 1.473, de [) de janeiro ultimo, na parte que ao olficial tU 
direito ao soldo, á etapa e á mo 1.atle da gratificação de postiJ 
quando licenciado por molestta adquiritla em acto de serviço, e 
av soldo, á etapa c a um quarto de gratificação quantlo licen
ciado por molestia adquil'ida durante o serviço. 

Em ~o1uç5.o a t:tl consultrt, declarai ao commandante d•J 
4" districto militar, para que o scit.mtifique ao mesmo ~o tenente. 
que á junta. militar que inspeccionar o official compete fazer· 
a distmcção entre este e aquelle casos, figurados no citado 
artigo. 

S:wde e fraternidatle.- Fl·adcisco de P(mla .li"[!Ollo. 

A VISO DE 11 DE Ot:TUBRO DE 1906 

D,·1·lara 'lue ;, ... pr;t•: 1' d•·\f'l':tu pt"·rd··l' u dir··itu dv \-,·ni·iu:c·nt._, d·· l:tr

d;tlllt'llt•' d· J·ri1r: J•rancu, rct·t·bt·Hd•.l t'lll ~ttl-stitui•Jto a, [k•::•~ 1[ ~ 

hrim kalâ tJil•_· :;.· Jtlcnd~·nalll. 

Ministcrio da 1 ;uerra- Rio de Janeiro, ll de outubro de l90G 
- N. 1.7G3. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- Mandae dechrar 
em ordem do dia do exercito que, em vista das disposições de · 
decreto n. 4.9~ô. de IG de setembro da 1903 e do aviso n. 20:l. 
de 18 de a.bril ultimo, dirigido á intendencia geral da guerra, 
todas as praças.de pret deverão perder o direito ao vencimento 
de fardamento de brim branco, recebendo em substituição deste 
as seguintes peças de brim hahi: calça com a duração de quatro 
mezes, capa para gorro, tuoica e capa, para kepi; para os infe
riores do estado-menor e aspirantes a official com a duração de 
seis mezes, tudo de accordo com o tempo marcado na tabella. 
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vigen\e para os fardamentos de brim branco e brim pardo que 
lhes eram distribuídos. . 

Saude o fraternidade.- Francisco de Paula Argollo. 
Communicou-se á Intendoncia Garal da. Guerra. 

AVISO DE 16 DE OUTUBRO DE 1906 

Declara qual .o fardamento a abonar-se ás praças que se eng-ajam ou re
cngajani ~em interrupção do tempo de serviço e ás que ten lo tido 
baixa de novo se alistarem como engajadas. 

\Iinisterio da Guerra ..... Rio de .Janeiro. 16 de outubro do 
1006- X. 518. 

Sr. Intendente Geral da Guerra- De posso de vosso offlcio 
n. 598, de 31 de julho findo, declara-vus que as praças que se 
engajam ou reengajam sem interrupção do tempo do serviço, 
ás quaes se refere a ultima parte do a. viso n. "487, que dirigiu 
este ministerio a e.>S:J. intendencia em 13 de setembro de 1902, se 
abonará a importancia das peças de fardamento de recruta no 
ensino, continuando a perceber o outro fardamento normalmente, 
como até então; e que ás praças que, tendo ti<lo baixa do ser
viço do exercito de novo se alist:.trom como engajadas, se abo
narão om especie fardamento de recruta no ensino, respeitan· 
do-se as observações da tabella respectiva, e de rocruta prompto. 

Sa.ude e fraternidade.- Ftancisco de Paula Argollo, 

AVISO DE 18 DE OUTUBRO DE 19013 

Altera o art. 4° rias instrucções approvar!Js pelo a Yiso n. 801, de 27 de 
março de 1!)03. · 

Ministerio da. Guerra -Rio do Janeiro, 18 de outubro de 
1906- N. 180ô. 

Sr. Chefe do Estado·:\I:tior do Exercito - Declaro-vos que, 
a bem do regular andamento dos trabalhos da commissiio cncar· 
rogada do lEivanta.mento da carta geral da Republica, (~ alterado 
o art. 4" das instrucções approvadas pelo a viso n. 80 I, de 27 dQ 
março de 1903, podendo ser nomeados ajudantes d>1. mesma 
commissão capitães de artilharia, cavallal'ia e infantaria, IPgal
meute habilitadot, de accôrdo com o que propõe o respectivo 

Gueaa - Dedsões de f01i6 5 
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chefe no oficio n. i53, que vos dirigiu em li de agosto ultimo, 
e com o vosso parecer exarado na informação desu repartição 
n. 3011. de 1-! de l!letembroseguinte. 

Saude e fraternidade.- Fi·ancisco de Paula Argollo. 

POHT.\RIA DE 20 DE OUTCBRO DE l901i 

JJ,·cl:n·.J fifH' aQ-.; uiliciac."'- tpte :or~1m in.~u•'CL·ivn.:Hlo . .;;; tlc :sau~_lo L' Yol

tnr.1JJ! por (lq ·nl ·..::.da-. for-·:1..::. tlf' ~·xp~._l;~._-,-~., ao E~tlldo 'lo Mutto G!'osso 

1'11lJJJ•· l·· ~~ n. nd.1 d·· cu ... t<~ · •)l'i.'•· ... t·onil r:..: c 0 d·JU:-" f]Uinh·~ 1la S(JllltUa 

•l··...,~:l \.l! 1l:l_• !U 1'1J!Ll :l l'~i'!• t!t>-liJ,;_t,[; ·' 1'· }•l'(''"'llt~·~:Í•I. 

Minbterio <le Guerra- Rio de Janeirv, :?O de outubro tle I \1011 
-X.G. 

t ' :;;r. Pt•esidunto •la H.epnblka. mawla, por esta Secretaria de 
E~bdo. declat'al' ao Sl'. inspector da alfém,kga da cidade tlo Hio 
Gt·an.i•'. em respl).;h ao sen telrgt><wlma tlc li de setembro 
rtndo, dit·i;titlo a•) director geral de curitJ.bilidade da gncrt•a 
0 ern confirmaçilo ao de hoje da ta lu, q lL' aos ulfciaes que 
pertenciam ás forç:\s da expedição ao E:; ta do de l\latto Grosso e 
voltaram por doen tos, inspeccionados de mude, compete o abono 
do ajuda de custo correspondente a dons quintos da s Jmma 
nossa vanta.!:::em com a parte dcstinarb. :i representação.- Fran· 
cisciJ de Paula Ar gol/o, 

A VISO [lE ?3 DE OUTCi3RO DE IOOG 

ll··i,TII•Í113 •[ll<'ll<< :ll'>Cll:t] <l• Cll 1'1':1 <k-la l.apitali'•!UClll na [· s · ç}O 

:1~ ofli,•i~t[t .... d•~ lll;JC.ltillaS, dt• C011 .... !rliC<,_'Üú l' dL1 :3-:'l'ralhCÍl'QS; na 2,\, 

:H d•' nl'"ialco;, p;ntut:cs, run<li;~o, t'cr.·,·it·,s, obras hranc.1s ,. la· 

loeiro': c na 3•, a lle arma< portateis. 

Mlnisterio da Guerra.- Rio de .Taneiro, 23 de outubro de 
1901\- X. -!6. 

Sr. Director do Arsenal de Gueet'J. do Rio de Janeiro -
Atlm de attender ás necossidarJe . .; actuaos do serviço desse 
àr:~eual, deveis providenciar afim de que as officinas de ma· 
chinas, a de construcção e serra.lhoiros fiquem na la secção ; as 
de alfaiates, curreeiros, pintores. fLmlição, ferreiros, o'n·as 
brancas e latoeiros, nn. 2a ; c arma:; portateis na 3". 
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Deveis ainda providenciar afim d~ que se effectue para o 
novo arsenal a mudança das offieinas de ferreiros, Iatoeiros e 
obras brancas á medida que forem sendo terminadas as con-
strucções resp2ctivas. 

Saude e fraternidade.- Francisco de Paula. A1·gollo. 

AVISO DE 31 DE OUTUBRO DE l901l 

,\nt .. riz:t ú .:umtllandaniP d~ escub d·· guerra a conlradat· d;rec[[!.

mrnte u túrnccimcnlo tl· d,,]man, c:qH>tc, cal~ a de panno gcwancc, 
kcpi, luniea <' calça tlc tlan '!la azul nllt•auwr pa1•a o~ alumnos da 

~r ta , .. ~c·J~a. 

Mioisterio lla Guerra- Rio de JJ.neiro, 31 de outubro de 
1900- X. FtfJ. 

Sr. Commanuante da Escola do Guet-ra- Fic::~os autorizado. 
de a.rc(,rdo com o que propuze.stes em vosso rclatorio, a con~ 
tractar directnmente, com assistencia do conselho economico, a 
fornecimento de dJiman, capote, calça de p:tnno garance, kepi, 
tunica e calça de flanella. azul ulirama.r pa.ra os alumnos. 
ficando o arsenal de gueri'a do Estado do Rio Grande do Sul 
obrigado ao fornecimento das demais poças do vestuario des
tioadn.s aos alumnos e do todas as que forem precisas para os 
:-;argentos ajudante e quartel-mestre, I''' s:trgen tos, musicos. 
cornetas, clarin:; o demais pra~'étS effectiY:ts desse estabeleci
mento. 

Saude e frat31'ni•hde.- Fi·ancisco de Paula A1·gfJllo. 

A VISO DE 31 DE OUTUBRO DE l90G 

D.·,·l~rn <[!!<' sr• dt'n>rão tomar para l>as•· <lo c·alculu do arra•:oa!llento 
par~ ~· t'ur(a t',·dc>ral tlJs dislr:ctos militare> :H propostas <JIW i'ur!'lll 
r.'c•·11. da:-: e:ll cunClll'l~l'nci[t u n~10 os prC' 1:0:'> corl'('l11«':3a 

l\liÍ!i5terio da Guerra- Rio de Janeiro, 31 do outuhro de 
]<J(16- :'>. 5j0. 

Sr. Intendente Geral da Guena - Declarae ao3 comman
dantes dos districtos militares q•te, a exemplo do que sG pratica 
nos col'pog da guarnição de~t:t Capit:J.l e TIJS hospitae3 e enfer
marias militares, se deverão de ora em deante, á. excopção das 
guarnições em quo não pudl'rem funccion:1r regularmente o:;:;. 
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consalhos economicos, tomar para base do calculo do arraçoa
mento para a furça federal, sob sua j1,1risdicção, as propostas que 
torem recebidas em concurrencia, e não os preços correntes nos 
respectivos mercados, pelo que remetterão qs mesmos comman
dantes para tal ftm a esta Secretaria de Estado as primeiras 
vias dessas propostas. 

Sa.uue e f1•aternida•le.- Francisco de Paula .lrgollo. 

AVISO DE 7 DE NOVEMBRO DE l9J6 

;\land;~ c'<Jnlar a :~nlicni•Lol·· ,J., p•1>olo •Ir; nm ollicial ria <bla em que 

!'oi )Jl'umo,·i·l.) p•)l' cstu·lu' un1 outro, pOl'·Jliallt·) ficaria habilitado 
a es~a prOlllOÇÜO, ~Í não l'~ti\·e.~,;,:' itnpc,fi {~) d>' prestar c•xan1e j)CJr 

~,;tar rcspon•l,>ndo a pro!'.;sso por factos qu" ~c relacionam com a 
amnistia <"JllCt•liila pclu dc·<'rcto lcf!islatiY•J n . .!..373, <!c 2 <lo so· 

tPml~r,, •l,· ff•o;,. 

Ministerio da Gnerr:t-Rio de .Janeiro, 7 de novembro de 
Hlt)fJ- N. I .93:] A. 

Sr. Chefe do Estu.do-~Iaior do Exerci to- Dechu·o-vos que o 
Sr. Presidente da Republica, tendo em vista o parecer do Su
premo Tribunal :\Iilitar, exarado em consulta de 30 de julho ul
timo, resol vou, em 31 do mez findo, deferindo o requerimento 
do I" tenente Felizardo Tosca no de Brito, malldar contar a anti
guidade de seu-posto de 4 de outubro de 1905, em que foi promo
vido por estudos ao posto immediato o 2' tenent~ João :\Ianoel 
de Souza Castro, mais moderno que elle, visto que, por estar 
respondenuo a proce,so por fado'! que se relacionam com a 
amnistia conceJi !a pC':o decreto :egislativo n. 1.3i3, de 2 de EC· 
tembro daqueliJ anno. deix m de ser submettido a ex:tme na ex
tincta escola militar do Hrazil, o <JUal o habilitaria (t promoção 
que teve este oflicial. 

Sauc!e e fraternidade. -Fra11cisco de Pmtla Argolto. 

Sr. Pr2'idcnlc d 1 H"pll!Jlica- O Supremo T1·ihnn1l .1\Iililar, em 
<'Ulllptim mlo :\ YO,,a ol',knl trans1uitlic:la pelo Miub;t,,ri•J th Guerra 
('Jll avis1 n. 102, dt3 U cl ·julho corrente, pa.-.; ... a a cqn .. ultar con1 snu 
parcc.er ,;obre o J"c,ruerimcu t .. em <{UP o !o tt·ncute Fdizarrlo Toscano 
1l" Brjtr) pJ·IP flUe ;r :tnfi;pl·d,t'lc tle ~cu posto :st~ja coutu~Ll,lc .]. de ou
tnJ,ro dt~ f!ld:-•. 

O rf'qnr·J·.·nf,-. a!J.·!.rn. ,. :1 -l' s '('CfiO <lu e .... (;ulo-mniol' d 1 exercito 
f'on•irma, l•·r ~id·> pr.·--·J .. ~u'l!!l('ttido n proc<·S:-,u p<·l' con5-tar lLI\-er to .. 
tllatl\l JJ;n·:c· nn <H'1Jil 1('f';Jneuto tn.:~t·"rri_diJ nn e- .... co!a Jnilitar (IJll 14 d·~ 
llO\"<:'lll)~'O d• 1:_1._\;~ ['C'J)•ra· ll:Íu fl'C'":'tJU CX~I!ll•S. C 1 >lllU lllUlllllO, quo 
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era, do 3° anno do curso, na época (maio de !905), em r{UO a o!lc~ 
loram submetfdos seus eollegas de tur.na •·onsi<hradJs não p<ortici
pantes daquclle acontecimento ; 

qnc, tendo sido amnista•Io p ·lo decrJto le(!"'>lat vo n. L3i.1, de 2 dA 
setembro ultimo, foi suhmcltitlo ás prova! <l J exame, posteriormente, 
sendo approva·lo, e concluiu o curso gcr;ll; 

que, entretanto, l'oi promovido ror <lcereto <LJ i <In ontuiJr,), por 
nstmlos, o alferes João Manoel do Souza Ca,.lro, m:lis moderno do que 
<'li c c seu companheiro do turma. 

O trihunal 0nlr•nclc '1110 c incontc,bn:l o <lircito •lo r.•,pt0rentc ao 
que reclanw. 

A promoção <lo alferes João Manoel de Souza CJStro, mais mo<lorno 
do que o requorJntc, realizou-se quando O"> te já se achava em liber
dade e.t:-t•i da amnistia de 1905, mas ain<la não estava habilitado com 
o curso, visto não haver prestado os cxanws finaes, por motivo do 
processo a que estava sujeito. 

TPnrlo. pw•'•m, concluido o ~nr'o posteriormente " aehan•lo-se sob 
:1 ógi•le rlo drcrdo de amnistia pl<•na, rxpc•lido em srtemJ,ro de 1905, 
o peticionnrio readquirin os dirc;to< rrur haYia prl'lli<lo por motivo 
do acontecimento occorrido em 14 de noYcmhro de 1904, c em seus 
3Ssentamentos de praça foram canccllati:J' ns notas referente' a esse 
acontecinwnto; suas coil'liçõcs toJ•naram, pois, a ser inteiramente 
ip;uaes ás de seus companheiros alheios á occurrcncia •lo novembro. 

Conseiucntemente, o reclamante deve ser considerado como si hou
vesse conclui<lo o curso geral <'ni maio de 1905, com alguns •le seus 
companheiros c, por isso, a anti,Q·nitlarle dP seu posto ser Cf)ntada de 
4 de outubro deste anno, em que foi promovido um 1lcsses compa
nheiros, Juão ::-Ianocl de Souza t:astro, ma i< mu1krno rio qne cll<>, no 
posto de a!f,•res. 

Con,·em advertir que, si o requer •nl••, lop;f) dPpois de exprdido o de
creto de amnistia de 2 de setembro, houn•.,se sido suhmctli<h, eomo 
de direito, aos exames finacs do curso g,•ral, o promovitlo teria sido 
elle. 

Portnn'o, não ha negar quo o reclamante est:í preterido na antigui
<lade de seu posto e tem dirJito ao rcsarcimcnto desta preterição. 

E' e.,te o pJreccr que o tribunal suhmcttc a vo>Sa consideração. 
O ministro marechal Mallet Pstá t!c accôrdo com a conclusão pelo 

fundamento de ter o rJquerente dcixa<l•J tle ser submetti<lo a exame 
logo depois de amnistiado, o que o habilita ria á promoção de 4 de 
otttubro em que teve accesso o alferes João 1\Ianocl de Souza Castre. 

Rio de Janeiro,30 dejulho de 190>.- E. Barbosa.- R. Galvão.
F. A. de 1\Ionra.- Mallet.- Thomn Cantu1ria.- F. J. Teixeira 
Junior.- Marinho da Silva.- C. Gui!lob<"l. 

RESOI.UÇÃO 

Como parece.- Rio, 31 de outubro de l9X.- FR.\NC!~co DR PAULA 
RoDRIGUES ALYE.• .- Francisco de Paula Argollo, 
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A VISO DE 9 DE NOVEMBRO DE 1906 

:\lan•b contnr a allti::uida•le <lc varirs alt.,ro,-a]unm0s da .lata •'lll 

~ru~~ tiveram c.--:-::.1 nnlllt•:lçi"io Yario-. CO!Ilpanlh·iros sru;g nãf> :mpli
ea<lo' no moviJII<'!lln lwri•lo B~• r•xtinela E-cola :II"lit:ll' do ll1·a ,j[ em 

f-i 1le noY('Jlll'rn .1,. JDU;;. 

:\Iinisterio da Guerra - Rio de .Janeiro, !J de novemln'.J tl<• 
1906- N. 1.952. 

Sr. Clteft.J do Estado·l\Iaiot' do Exercito- D~claro-vos que. 
:;enrlo o alferes-alumno 'Vashiugton Bal'bosa Rodrigues Pereira 
pedido que a colloc:J.ção de seu nome ficasse no almanak deste 
\Iinisterio entre os dos alferes-aJurnnos _\larico Honorctto de 
Castro Ltgo e Aristides Paes de Souza Brazil, resolveu o 
Sr. Pt•esidente da Republica, em 31 do mcz findo, conformando
se com o parecer do Supremo Tribunal \lilitar, exarado em con
'!lulta de G de agosto ultitno, que, em Yis~a de se acharem com
pre!Jendhlos na di~posição do decreto Jegislath·o n. !.3i3, de 2 
do setemhro de I \105, se conte a anti!!uidarle de alferes-alumno 
1.0 rerjuercnte c a trinta e quatro ahiíunos •h escola militar do 
Brazil, quP, como l'!le, foram nomeado~ em 14 de mal'ço do cor
rente anno nlferes-alnmnos, de 23 de a;,-osto de 190\ em que 
tiveram essa nomeação varias companheiros seus, n\o impli
cados no movimento havido na dita. escola em 14 de novembro 
de HJ04. 

Sawle o fraternidade.- F1·ancisco de P((tcl" ArgoUo. 

~~·. i'l'··-idr·nl · •la R··puhli.-a -- x., re·ru~ri'"'·nto 'luc, p·J:' :nl••t•
·lJCdi·• da :' 1hTt·t··ria d~·E'!~I·fq dus :.;,.!!"Oei,,:-:- da Gu,•JTa. (!Jt ~t\·:..;u 
u. 1!:3, de :2i do ltli'Z prux.i111o pa .. ~::;;Hld. Jllawl~l ..... lr'' a t'''(' tri: 'll~.tl. 
rar<l CoJtlSt_dtnr C'I!JI :...::cn pal't~cer, o ~llft~l'e~-aiU!Jll1(l \'.~ashiu.:..:l:JU Ba~·
,)OSa Rutlt•l:..:·nes P.·rf'u·a poJ" f{UC SL'tl uOJllt' t",tJUC no ;lua ll'o d·J:-:i otl!
··ia•·s d1• St'U p.>sto r·nlro os do' all.ert·s-alnlllli<J' .\lat'it·o IIOil•J!',JIO d·· 
f;~u;:fro L:Jf.!'u t' ~\ri:.;liUc-. Par.s de Souza Br(lzi!. 

O rc ruercnte allcga qut·, não tendo podi•lo i'azer os cxalll•'' t!o 
,2o ann•J da Pxlinel<l e,;culamiLtardo Brazil. nn ópoca !~Q·aL p,,. ll'l' 

~~do llH1n,latlo cxe!uir, contra ~ua vontade, das r.Ieir:-ts dq e.\'·r•·ilo, 
pelo facto d.· hav~·t· tonla<lo parte nus succ··~~os occori'itlu.., dur;!Jde G 
noit • d' 1 i •lc nov~mbro <l:• l90i, s" Yé· pr•'.iutlicarl•J "'" ''l" cvllo
ca~ão no a.lmanak .to !\linistn ·i o tla Gu ·rra: e. por ler 'ido a!lmi 'tiadt> 
por dccr.•to dJ .2 de setembro d • 190'>, n tantb •Jn Jll ,·i;.ta do parecer 
dP,Ic trihunal, <l••2íd·' maiodn 1\l(ll, rc'.et·.•nle a unta pr.·L·nção <in 
f'llLI•) :!0 lcnt~ut·· FJ'illll'isco FoutP:-:: ria Sil\'tl, p l lo• a co!lof•açãrJ rl.· -..f•U 
noiHr· ··ntre fh tlos :lf(,·r· ·.-;-a.llllllnos moncil)nad '·" n' a\'i:-;•J r.•tl'<J . 

. \·i' s:Jcç:·i·> ,r.~ I'~LH.l•}-tll~liOl' .lo ex Tci!1) ,t:z c'Jll sna in~"•JI'!ll;tl:fi,• 
qu" •< 1le .:~ce.Jr.!o cJm :-i"'U mo:lo .r~ \·ee en1 t:1l a-..-..nmpto, i .... : . .~ •·. h~l
'5~;~.ra 11:1." f .• "· .inri...,prud••nr:a (' t'ncto...;, <·· 1le Jl'll'!'(: •t' que a~..:i:;.:te razüo 
J.O peticionaria p.1ra c('nlar sua ~lnli!-!·uid;t.J · d(· pu ... to ~le :23 ·!e :l:;o"~ln 
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de 1905, sendo-lhe dada então a collocação quo lhe couber em consc
quencia dessa antiguidade ». 

O ~eneral rle <l:visão chefe do estado-maior está de accôr,Jo con1 
esta mformação·. 

Este trihuual tambem concorda. 
Dominado o movimento occorrido na escola militar em i! rle no

vembro rio HJO-í, o governo mandou submcttcr a conselho ·Ir in,·ost.i
gação n. t'tn sef!:uitla, ao de n·uerra os olliciat·s suspeitos tl! ..:e lüreiu 
en,•olvido nesse movimento, ~ excluir tio C."t1l'Cito, COIH )Jaixa o lo >'<r
ViÇO, os alumnos praças de pret em i!!"uaes circumst.ancia.'. 

Os atum no~ consirlerarlos alheios ao '·movimento foram sul ·md tid•l' 
a exatnesdas tuateri::ts qu·""~ haviatn c.~twlatlo no anno lcctiYo pro,,tna
mente linrlo. 

Tnt'Jllina(los e.::--(':~ f'"C.3.llh'5. i6 (.,r::un 1l1_1lll!'a'L.-.. al''erPs-al:l:,•n ,...;, pl)!" 

decreto do 2l de ac;o,to de 191r5. 
Decrotada em 2 ~!e setembro rle"'' anno ::nnni-tia pl<'.na para 'o• la' 

as pessua~. (rue tonuu·an1 par L' nus succ~~~sos tle nov(~ntlJl·u, foi 5tts
penso e archivarlo o pr0cc~so a que os o!liciacs r~sp_on•li~llll, ,. o> eK
alunlnos rcYerternnl as fileirn~, r~ccpto !;S fJHI.' drsi.'hl'liJH d~J~ 't~Y 1 J1'1· .... 
cone ·•lirlo8 por ''"e tlr•creto [r)Q·isla ti v o. 

l'or ú'>'e i';oc(o os <'X-,11Ulllll"' Y•rlta!';IJll ;i e-rola C roramo;UI•'H li irlo-·, 
por Bua vez, ~· cxan1e da..: diseiplin;1 .... ~ll'•J 1 .t:.:-...;tll~lS Ho ~tllll'l 1, ~·ti\"n 
de 1904, 

Ncs:;és exal11L':-i satisflzer~un as cvndi<;l-)(' . ..; lf'J.-'"U('..-5, t·xh;'i!L\..; pJ.ra r) 

posto d0 alfcrc:;-aluinno:-:, .ií praça-;. 1!lll~ t'·Jran1 non1cnda"' !·ara t·ll•• 
a ií rlc marco ultimo. 

:\s,-im. a tíu·ma de allllrlDos qnc iirlqniriram rl~nito a c·-·c' premin 
ficou t!ivid .• ta em tinas, c us nomrad"" em março nltirno c-t:t•J co!lo
cados na re<pectint escala abaixo .lo> n•>llll'arlos r•rn i!JO~>- nJo oht:tnl" 
havPr, cnrre t•stcs, n1ais n1o(lerno . ...; d) que al~·uns do3 outru~. 

E.'ita rlill'c•rrmçanas t!atast!as nom•·açües não pódc pers:>til'. 
A amnistia •l·· 2 de s ·temhro de 1011:i p >Z perpduo "ilencio no prn

cc:-:::.'5o a f{UC cstaratn i-iujcito-; 1,5 ulliciJc":o e 0nnullou ;IS UH'Ill~las cx.cr.· 

pcionaes qur u goYCl'lliJ julg-ara CtJHYenientP ~~·l~~ptar t·Ju rt·l~··i'í·J ao...: 
alumnos praças de prct. 

Consequrntemente foram cancrlla•las no'i assentamento< •le torl•J< 
os anulistados a" nota~ rPferentcs ;\ occnrrC'ncia 1lc wJ·:eJJJ hro, 
llc:::;appat't~rcn (q a-.:;inl u l}f' ... li~tJ!lleni~J dG e..;ciJl:l f' :1 rxt·lu<il) dt) ('X.Pl'• 

cilo. 
Portnnto, o tempo l' ISSat!O fúra ,j;t, nh·irns uj•) P .. ' Ir ·l··i,ar ,j, "'" 

computado como de sen'ço eJiectivo . 
... \~ contl.çii;.•;j dcss~~s alun1no::. t~Jrnarntn, pois, a Rt'r inteil'<lllll'n(e 

iguacs ás rl•) seus companheirt•>; e•Jll'irlcrado' não p Jt·li··il>Jllf•·- •lo 
acontrcinwnto rle novembro. ' 

Continual'l'lll 0"5 nlfcres-alunliFIS non1ca~Io ..... CJH tnarco n~'iHl1J a ler 
co !locação na <''-cala abaixo de todo'< o' ~··us companlt~iros de turma 
notneatlo~ c1n 1~10~), se· ria restrin~·ir a :-t~uni-.tia. ([llC o Con.!::TC .. SI) Na
clonalrlüet·etou plena. ;:r·ria impúr u1n~ prnl, ni\o r·o!ltllt:na la no co
dig-o, a IJtlt'lll netn proccs~a·lo foi. 

O parocl'r deste tribunaL Plltittido <'lll con.su!ta rle 25 de maio do 
1U03, ao <[tWI o petccionario allu•lo, l'oi hasca..to no drcrelo !e~islatiro 
n. 206, de 21 tle setemhro do 18üi, q11c autorizou o ~·ovc'rno a ,, con
Siderar nomo approva los os altunno' das escolas militar e uaYal, <[H" 
tiverem rr·e [Ucntarlo com aprov-·it:Jmonto ~- ~ui a; •las •li i as c-
colas ate ü tlc setembro do 1893 ». 

Quanrlo irrompeu a revolta tlc 6 tlc sdcmhro, for:lln suspensas n' 
a_ulas da e"·ola militar, e o alumno Fran•·io;co Font0' da Silva, quo 
hnha apprllvaç•'"" plr'nas no Lo ann0, cst~va classilienrlo C•Jl\1 boas 
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médias nas disciplinas do 2 •, que então cursava, pnssou, em vil'tude 
desse decreto, a ser considerado plenamente approvado e teria sido 
aomeado alfcree-alumno si então já não fo1se 2° &enento de artilharia. 

Julganllo-se este offieial prejudiCado em lua antiguidade de posto, 
que era de 3 de novembro de 189i, reclamou. e o tribunal foi de pa
recer, dado em consulta de 2j de maio d • 1903, que essa antiguidade 
passmse a ser contada desde dezembro de 1R93, em que o reclamante 
teria sirlo nomeado alfer"<-~lumno, ~i não se hoU\'C:<S]Ill su,pcndido os 
trabalhos escolares em 6 de setembro. 

Com esse par<"c2r vos conformJst<•R em 10 de junho do mesmo anno 
(1903), e esta l'L'solução foi ext,,nsi,·a a outros otlicia2s. . 

Em obe liP!lr·ia ao decreto leg-islatiYO n. <?OG, de 1891, pDssou, po•s, 
o 2o tenente Fontes, bem como outros, a ser considerado appro
,·atlo no 2° anno e a contar antiguit!atle do posto, como si não tiws>em 
sido suspensos os &rabalhos O>colarcs. 

"\ssim tami>em, em virtude do r.lccrclo n. 1.37:1, de 2 tlc s •tembt'O 
do· 1905. a ant :~·uida<l•• de posto do re'luer•·nte e dos outros, em con
rliç·-·e> itl••nticas, não putl•• dl'ixar de >;er contada da data em que 
l'or.~mnGmca·lo.< alti,rcs-alumno., seus companheiros de turma, quo se 
não enYoh·eram no movimento de 14 de no,·r'tlll<ro. visto tcrrm sitio 
annulla•las por oss~ decreto :1s mc,lida., oxc•~pcir•n1cs toma·las pur 
motivo do moYimentc rc!'eriolo. 

Pdo exposto, o Supremo Trihunal l\Iilitar c· de parecer qu~. para 
romplcta execução do acto lcgisl:<tivo de 2 de setemhro de 1905, SC' 

rlêl(' man•lar rontar dr,sole 23-,.Jc agu>tu dl''Sc anuo a antiguitbdc 
.!-• po.-to tio, :lí amnisliado-; rJue, por dccrniu "" 1í de mar<:o ultimo, 
foram prontoYiolos a alrcrn-alumnus; seno!·•. P'•rlanlo, dd'cr;da a pre
t ·n~ão rlur.··rtto·rcnlc, <Jtlanloú 'aa 111aior :•nliguitbde. 

Rio d~ Jauc·iro, fj dP :1~0:-.lo dn fflL)IL- /:~. JJ,lróosa.- n. r:alrti•J 
- .llal!.:t.- T!'ro"'"~ C<tíltuar:a.- .1J,,,.;IIll•! da .'iilt·a.- r:. Guil
/rJ&d. 

Foram Yufc,s os SN. minhlro' marcchae., F .• \nt'0nio de :'IIoura o 
Francisco .Tos\· T"ixcira Junior. 

Conn pare~e.- Rio, 31 <lc ontuhro tle 190õ.- FH.I:>CI'"o JJE PAl'L.\ 
R~>I>R!Gl't:' ALI' L'- F>-anris;·o de Paura .L·gorro. 

A VISO DE 12 DE NOVE!\HlRO DE 1906 

ApproYa a ordenança rios tor:~ues de corneta e clarim com as am

pliações que della constam. 

Minist }rio da Guerl'a - Rio de Janeiro, 12 de novembro de 
19)6- N. I.98l. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito -· De posse de 
vosso otHcio n. 3.627, de 29 de outubro ultimo, ao qual acom
panhou a ordenança junta dos· toques de corn('t& e clarim em 
uso no exercito, revista e ampliada por vossa. ordem, e sobre 
a qual deu parecer a commissão de oommandant~s de corpos do 
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exercito para esse ftm nomeada, declaro-vos que approvo a dita 
ordenanQ& com as ampliações a.presenta.1as, devendo ser apon
tadas as correcções que a pratica aconselhar para ulterior 
deliberação. · 

Saude e fraternidade.- Francisco de Paula A1·gollo. 

A YISO DE 14 DE NOVEMBRO DE l90ô 

Declara como devet·ão ser organisauos os livros de l'c'gistro dos termo,; 
de expedição e llcmarcação de lotes e dos prar.os !las eolonias mi

litares. 

Ministerio da Guerra.- Rio da Janeiro, 14 ue novembro do 
1906 - N. 2.035. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito -De posse do officio 
n. 4.737, de 27 do mez findo, em que submetteis á minha con· 
sideração o que vos dirigiu o inspector da colonia militar do 
Cllopim, tratando da escripturação dos livros de registro dos 
termos de medição e demarcação ·do lotes e o de registro de 
prazos coloniaes, vos declaro, de accordo com a informação da 
repartição a vosso cargo, n. 608, de 18 do di to mez, e para 
que o scientifiqueis em ordem do dia da. mesma repartição 
que cada um de tacs livros deverá. conter 200 folhas pautadas 
ma.rginadas, tendo as dimensões de om, 43 X Om, 30, e a cap::~o 
de marroquim com os seguintes disticos em lettras douradas: 

I. ° Colonia Militar (declaração do nome desta) c Livro para 
registro dos termos de medição e demarcação de lotes». 

2.° Colonia Militar (declaração do nome desh.) «Livro para 
registro dos prazos eolonia.es ~ e que os termos, numerados, 
deveria ser lançados 11. proporção que forem cs lotes con
ce<fidos, fazendo-se nelles a. mscripção do nome do colono, sua. 
idade, estado, filiação, naturalidade, declaração de pessoas de 
familla e a descripçio completa do lote ou prazo, quanto 11. 
sua área, accidentes, bemfeitoria.s ( si houver), limites, etc., 
sendo depois assignado pelo director e subscripto pelo es
criTão. 

S!!.ude e t'raternidaie.- FranciJco de Paula Argollo. 
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A VISO DE 14 DE NOVE~IBRO DE 1906 

Dfclara <jUC súo incompat"vcis à~ condi<.:iirs de pra-;a de prct c de of

Jici~l houo1·~rio e, porbnto, devera srr con>i<lerado como !en<lo I'<'· 

signn~l' o pr)··dn o o!Ti,·ial hODIJ1'al'io qn~· s · ::di~tar co~no prDça d1~ 

pret no exercit.J, na ;ll'lll"t•b. na puJj,-j,, nn 110" Cn·po,; de loo!ll

ht·ii'l·~. 

:\linisterio d·t Guerra- Rio de Janeiro, 14 de novembro de 
1906- N. 2.006. 

Sr. Chefe do Eshdo-\la.ior do Exercito- Declaro-vos par;t 
os tlns convenientes, que o Sr. Presitlente da Hepn!Jlica., confor
mando-~e e.Jm o pat·ecor do Supremo Tribunal :\Iilitar, exarado 
em consul t~t do !V d•3 abril ultimo, relati \·a, ao facto de haver 
o chefe de· policia do Estado de 1\Iinas Geracs consnF.tJ<J si o 
alferes honorario do exercito João Augusto de Carn.lho perde 
as regalias c1ue lhe foram concedid ts peta respectiv.'1 patente, 
visto ter-se alistalo na brigada policial do dito Estado, 
resolveu, em 7 do corrente, que são locompativeis as condições 
de pra•;a de pret e de official honorario, quer as honras tenham 
sido conlet·itbs por servi<;>os de guerra., quer por outros motivos, 
e qu,, conscqnontemente. de'l'e ser consider<tdo como tendo ro
signauo o po~&o, cas;;ando-se, portanto, a. patente ao otlicial 
hon•JI'ario que se a.lhtar como pr:.tça de prot no exercito, na 
armada ou em qualquer corpo ,te policia ou de bombeiros. 

Saude e fraternidade.- Francisco de Pa«la A 1·gollo. 

~r. p,.,,,i,Jentt· ola Republica- Por infermu lio rio ~Iini-terio da 
Gu~·l'l'lL e:u avi!i.J n. 3, tle ti d~ janeiro u1tillln~ H13nda.;b::s a ctite lri
!Jun~l. p:tl'.l c·•n,;ulfat· com 'C" p·H·cc.•I'. a inf•Hmadi•) pro'Sta.!a pel•• 
C'1'IH~J·al tJ, . .!i\J~it ~, ch·~f·· do (·slnd•J-!ll:lirn· •lot r·'{ 'l'Cilo~. ~·1l•rt? un1 teln-
2l':l!iii!Ll l'J!I ([!l. r) clJC 'e r/e policia ·l·· Est3(d d·· )!in.1.~ li-e!'~les i1l1{Uiro 
sí o aJ:'c-1····-; liuJ.ol':li'io .Toitü .Anp·n-,to do Gan·alho, e'--pl':_,ça •l1) J~atalhãu 
Tirarlcnt.·-. oru ali,! a lo <'O!llo praça rlc pret 110 !•> l•atall•~o da hri
g-a·la polil'ial du Esla•lo. po•r•l(', por l'·fo· i'ado, ;•s rec·ali;h d8 S('ll 
n •. ~. ... f IJ honol'al'io. 
· A inl.qrJHa\~ll) 1h1 ch,,,-j, rld cstado-tn:1iqr csUi c IHcel.~id~l lll'.;f,•-.. 
lermos: 

c: Os olliciaes hvnorario< que as<entam praça de pref. no' .·.orpos oi(· 
linha nã~ P'J len1 u . .,ar _das .rcBP.ecti\·as in~i~nia'-' on11Ja:1nto p~·rli'Jli'CJll 
ao cxer,·do. p~H· ser ISso Intotraznentc C•lntrariu :1..: t•rgT:I.S da tlü:a.:i
pl in a milita r, com., ao p•·opri•) decoro d~<JnP-lle' n!lie j ·>Cs ·- nãn ll•J• len<lo 
.. cr <·onsir1c-ra(l, s sinão cotn a praça rruc tenha111 nq PX.C'l:cito, ê não SP 
lhes P"l'lllitfin<lo, no•m mesmo f.Jra <lo scr,·iç••, o uso das olivisa< <lo 
pos~o 1JOlltJrario. (''onsulta do .cxtincco t.'o;L<,·lho ,"-.'u 1 J~·,·;,,J Jlib."to 1·, 

,]1: 2(} rl1· (.~ 1Ji'd rJ,· 18i1: ~~~·rlt'nl rlo i~ia d1.~ l'.t}ti;lda ,·~·1 Jrt,·ti.;ri') rlf'
aJUrlunlt'-ff''llt~,·ul il. l.J.'lJ,dt' 2.1 rkJ1U1hodní;lf'.-::.IIO aHno.) 

Pnrec1· a f·•.:tn c!Jf'Jia f[lle <lS Jnesma.., regras rl~\.t._'lll ~e1· 0!1~ ·r,-:ld:J.F: 
quan•lo ~ · aii-..L.ll'('Jil o~ tlit(_ls 11flkiaes nos cor·pry..: ·f· poli1·ia 111 i!ilar ... 
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mr·nte org:misa•los, caso não pJreça ·melhor ao Gov.'rno cas~ar-lhc' 
as honras de official do exercito, por incompatiHis com a contl;ção 
.te praça de prct ». · 

O Stipre no Trilmn·tl ;\lilitar passa a diut· o •tttc pensa S())>rc o a~
sumpto. 

Pela p:·o·,·is.io (],, 11 de jnnlto de 18:12, em :oul:t~ão numa con-nlt;t 
do prt•:;.illcnt~~ do )laranhüo, l'l'L:li-.-a ú duYirla ~tun uccorrera ;lc~~rcn 
tlo t•xrr.·icio tp!C compete aos in,liYiJuos acraciao]o< cotll hvnras de olli
ciars do exercito. r •{tl-J pertencem :J guarda nacional, deelara t[U" 
<<essas g-ra,luac,:ões ...:ão purallll'nh:• hun Jrilka~. scn1 qne ta e·..: 111ercê~ 
tenham outro flntt[He o.l'••rct·er o ~TSJ paci!i•·o dell8.s aos a·cra.-iados, 
que não ft 'flli1 ol~t·i.~·ntlo.;;; a ~"l'Yir'1 al~·uni Jnilil::t·. :linda (ple ~lcoinpa
uhatlas .. c.i:1n1 ·le concc.~.~ã'' de :o:~Jl•l•J•. 

Esb dispoJsiçio aclt:t-se alter:ttla pelos S<'cnintrs as"'nt•J': 
Decreto n. 2. \<q. ele lii de• aln·il Li•· 1.5:)\:1, rc~·nlan !u :1 prr.:c•!.·ncia 

<·ntre cs otlieiac' ,]c 1~ linho, honorario>, ÜL' ~uarda nacional, f'(,· .• no 
t{Ual f':C (':'t1.!Jelt•t'C <<qne, r1n q:.!·ua~·l~hle df' pus lo, S:'':t t'f·h: elfectiYO, :tg
gregLtdo, r'-•forn1ado nu g-1·::uluntln, os o t:ciac'' d·• 1;t linl1:1 ~ e (h ho
n<~rarios, dr· qtt•' traLa o ti ereto n. 2:1, tl•• lG LI· a:costo de 1.~:1,-.:, ,,. 
prt'ce•lerã.-J conforn:f' ~uas anti~:ui·laJ·'S. c·••Jil•J -..(• to !vs !i)...:...:em da 1 · 
eJaSS•' 1l0 C"\:t'l'l'it ': •tll9 ~~~ •_d\icj:J,-.: rlC ta linl~:1, ;1 inrla oplC ~T0•lt1~1d0.-:. 
C' ns honorJ.rio5 1l.1 l't.!'(·rid;1. L·i 'crã•J :-; 'lll!•l't' l'l'l'l'l'·ktlt·i:t :tt•..., •k 
2·1 liuh::t, guarda nae:oua 1 • coq:o .. de polil·i,,, c! L:., dt· i~uncs lH ~l~·~, 
JllCSlllO Ctl{•c~i\·o:-;» (art. tn. §§ 2° ~ ·Ín): l1 rrue o..: indiYirfno~ :1 qnern 
t~~cnl sidtJ ou t"orC'~ll t·onr(•rlidas honrD~ ndlitr~rC''. C'Olll ou s 'Ill us" dt• 
Ul1Í~01'Jnr, C rlivisns ~~ .. t:dJelC'cicl::ts pát'a o I'Xl'l'l'ito. "01'ÜO cousitlt-ratlo:-:. 
tptan<lo concorrcrr·m em ~c!'I'Íço, como si ~pcn~.o ~osa"em dns_ltom'a< 
militares rrue, pdn kg-i5lação Yig-ente, naopt•'ila <·poea, eram cc.nc:'
tlidas a 1liv0rso~ ~T<tos das difrerentes or1lrns houoril;ca~. eonlpl'L'iiCll
<li·io.:; na~ph·llc uum ro os empregado~ l'iYis. I[Ut'. cn1 virlu·l·· df' ki, 
g-osam de tars hon;·"' (art. fo §r,c•;. 

- R~~s)l'.t,~ão (1~~ 1:2 ,lf. ~1~·n~tl) de U3,_i·'· Ill:ll1·1antl() pas~ar pGlcntr ... 
a_q.;.:, honorarios 11ttC pt·v~LJr:un s~~l"•içq..: u;1 . .:Ul'I'\'::1 contra o ~:uvC"l'lh) do 
ParazuaY. Yi'-to tcrt>m <nas honra'i o caract.er <I· ·.-it:tli•·i dadr ,. al·lw
Tf'!n-SC' c'lles f'ITI condi~Õl·.c:. analo~·::ts Ü..: rlatpH~ll,·s. ::1 tlll''lil :--: • rv···rr~ c r 

tlrcrcto n. 23, ur il'~-~; 
- Hr-olução prc,i<i•'llt'ial. ,] · 2S •lc .J, c J<, l>l'ü .lf' Hl\1~, t •. mada sob r.· 

consulta d··st•} tribun~d. de 2G tlc sctc·Inln·o dontcsnto anno, tpu~ 1n:tn·la 
cunsi<lcrn r ollic · ars bonornrios do rxcrcit o "' . ptc f•1r~111 C!'•'ailos pf'ln 
lei n. 23, dê iG llt· a;2·ost·) tle 1~38, o" t[UC prestar::1n1 8t"'L'Yiçu~ na guerra 
contra o cOYei'nO ,]) Para~·twy c j JU·"·ll,.s a quc•m, ]l•)Stcr'ormo•nlt>, 
tct'Jll sillO c.onl'e'lit1Js honras !lliliL1rcs poi' ....: ·l'YiÇrJ~ etl'ecf:\·os d~~ 
p:ucrra. 

_\'vista tlrs\(•s lli."positiYu~, os honotariu ... por :--('1'\--\'ü~ l'!'feelivo .... dt· 
guerra th•Vt'll1 }Jl't't'{'f{l'l' aos Ofi1CiJt'' do f'"\:(' I rifO lllVi-.: lllOdl'l'JltlS d1• 

1gual posto t' <l'JS 1la f:ll.'ll' !a naeioiul t' curpo~ poli(·ja,·--. I :tJU]H·m dtl 
1nesinu po ... tü, aind:1 (lu~· n1tlis :'ll1li.g·q.;; ~~ ~~s intllYi•luo-.... ~' quc·nl. por 
outros n~oti\·o .. , S(' te,'Bl cuncedülo hour[ls ~lc pn:SI os nlilitar~·~ sU poden1 
Rrr CIJUSII~er;lllos con1o gosando apc·n;1s tla . ...: honra-.; 1fllO ~·aJ,ianl a di
v,·r~o.;;;: .!:!."ff.lOS dag or,lf•ns honorifica~. 
~ão ~\ raz,)::l\·,,1 que in1liv:~.1nu.;;: distin.!:!.·ni:tq..: ('>Jlll tar·S l't'!!"<.lli::ts a" 

eons~rvrm, ao ali-<tar,ml·SC eumo praça~ ·lr· prcL t'lll 'lualqu;·r r••l'])l) 
do exercito ou dr polil'in. f'tc::tn lo. port:1nto, suh q·dinJ,lns a outrd~, 
ao."' ([UtH ;-:;; c·llc~ dt'Yl'Ill pt•r.e.~-dt·r, mn l'')nC'lll't' 'l1Ci::1 d,, ~r-rYi<:;o. d(• 
(lr-cordn con1 :1:-:: dhposi!~ücs rctro,·ita,hs. 

11-,0i l!atur:t.lllll'lltt~ por prll'-'Dl' asS.lll f{U(' O ::tlttJt• ·~ }lt"IJ10.'rll'iO S~lhillO 
·l\lontCll'O fln )!!'}.lo pc•tliU, f'lll 187:2': c•X<J1.dor:l.(:fH"I (1'1-... liülll'~IS 1 pn1'J ~lli..:
{31'-·St• no exer{·1to e ''~r reciJllhPc'l'id l(J c~HL•It•, 
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Divcrsamcnlc, porém, onten<lou então o Governo, que, depois de 
ouvir o Conselho Supremo l\lilitar, resolveu tleclarar em i4 de ago~to 
•lesse anno não SJr ncccssaria a cxautoração requerida, para s~ "rea
lizar o assentamento de pr·aça. 

A osla r,.solução succNlcu a 22 d·~ maio de 1875, em ,·irtude da •runl 
o~ o!Tici~~s hon0rario;; que assentam praça 1le pret r:os corpos <lo 
linha não pod••m u'ar d2s rcspc.:tivas ir .. ,· guias em 1ptanto per·t.:mc.•rcm 
ao exercito, ro•· "'r i.,so int<'iramcntc contrario ás regras de disci
plina, como ate ao proprio 1lccoro da'ludlcs oJnciacs•. 

Esta resolução estabelece, pGis, a susprn 'iio de uma sr• das rrp:alias 
de ,rue r;osam os officiacs honorarios -o uso do.> distinctivos do "prsto 
cmqu~nto estiverem alistados no exercito como praças de pret. Por
tanto ess "' honorarios, durante tal tempo, continuam no goso tias 
outras regalia~ e privilcgios, c, conscqucnlemente, não podem ser r•·
co!hi•los :i prisão em ··ommum com outras praças de pret, ficam sondo 
pl'ivilcgia•los ~omo o eram as praç~" condecoradas com algum grrio 
das ordens hoporificc~s, <rue tamh ·m tinham prisão especial, e os 
cad..tes, 

Isso po<lia tlar-se no Impcrio. 
Hoj•·, por<·m, no rcgimcn republicano não se aumittcm praças com 

priV~lcgios. 
E ~s graduações mil'. !:Ires concedidas aos honorarios, porque tecm 

o caracter de vitalicicdad<•, ~o podem >c·r retirada~ nos casos pre>istos 
por lei. 
~ão <· atlllli.;sjv,·l a suspensão provi<oria das regalias c privilegias 

inhercntrs a os>as f."raduações. 
~em s<' po.l0 admíttir qu'' um offici;J! honorario, tendo perdido seu 

po;;to, P'•l' l•a\·.·r sr alis!aclo no r·x••rcito como praça de prct, sujeito 
a cas!i!fos que <"'lll caso algum ~ão applicavcis a olliciaes, venha a rc
adquirir a po,se deste posto, ao deixar as fileiras. 

U tribuna I entende que ~iio inrompativcis a condição de praça de 
prct e o posto do ollicial honorario do exercito, quer as honras tenham 
:duo conferidas por serviços do guerra, quer por outros moth·os; pa
recendo-lhe, por conseqnencia, que deve ser considerado como tcntl<:! 
resignado o posto, e, portanto, se lhe casse a r('spccL>a patente, o 
ollicial honorar;o alistado ou que se alistar como praça de prct 
no exercito. na armada ou em qualrru<·r corpo•le policia c de hom
hciros. 

Rio d~ .l~neir·o. (1 1lP ahril de j()i)t).-1?. IJa,·bosa.- R. Galvão.
t:. Y<'to,- F . . 1. ,f,· "1lo1u·a.- F • .J, ]',·i.•:ei,·a .TuJiio•·.- C. Guil
lobd. 

Foi v o lo o S1·. mai'•'Chal llfc<lciro' Malll'!. 

RE~OLUÇÃO 

Como parece.- Rio, 7 de novembro ue 1906.- FRANCisco DE PAULA. 
RoDRIGUEs ALVES.- Fmncisco de Paula "1rgollo. 
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AVISO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1906 

:Mantla organizar um projecto para a creação de brigadas, div:sões e 
corpo de exercito com os serviços c material necessarios ::i mohi
lisa:ão. 

l\linisterio da Guerra- Rio de Janeiro, 27 de novembro de 
1006- N. 2.076. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- Convindo grupar 
os corpos do 4•, 5• e 6• districtos militares, de accordo com os 
princípios adoptados nos exercitos modernos, afim de se 
acharem desde já sujeitos á organização, sob a qual se encon
trarão para as manobras annuaes e para ont1•arem em cam
panha, proporcionando aos generaes um tirocínio de commando 
de grandes unidades, recommendo-vos que, com a possível 
brevid:tde, organizeis um projecto para creação de brigadas, 
divisões e corpo de exercito cJm toJos os serviços e material 
estrictamcnte necessarios á mobilização. 

Attendendo: 
I•, á conveniencia de aproveitar os quarteis, os corpos po

derão ter as suas paradas em localidades dilferentes da sMe 
do quartel-general da respectiva brigada; 

2•, á necessidade imperiosa de respeitar as exigencias 
cstrategicas na distribuição dos corpos em cada districto mi
litar, podereis propor mudanças de paradas, tendo sempre em 
vista. aquella conveniencia de ordem cconomica ; 

3•, ao regimen administrativo dos districtos militares, 
rednzireis os novos quarteis-generaes ao pessoal cstrictamente 
necessario ao preparo e expedição do expediente proprio e á 
circulação dos papeis dos corpos, de mo:io que os generaes com
mandantes, livres do preoccnpações burocraticas, dediquem-se 
exclusivamente ao preparo de su<t tropa para. a guerra ; 

40, á difficuldade de alterar o numero de corpos dos referi
dos districtos, po Jereis quebrar a uniformidade recommendada 
:na organização das grandes unidades, de modo que as f,Jrças do 
cada. um dos 4• o 5•; constituam uma divisão e as do 6° um corpo 
de exercito. 

O corpo de transporte, dotado de material e animaes n2ces
sarios, ficará sob a dependencia immediata do commandante 
do districto, bem assim os batalhões de engenharh e de arti· 
lha ria de posição. 

Tratando-se de um plano para vigorar apenas durante o 
proximo anno, pois que é firme proposito do Governo dotar o 
exercito com uma. organização completa, baseada no recru
tamento pelo alistamento de todos os homens aptos, deveis 
attender ás vantagens do um:t. simplicidade bem cuidada par<\ 
que ello se implaotfJ facilmente no animo de todos. 

Sall'le e fratorni lade. - He1·nws R. da Fonseca. 
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A!YJSO DE 28 liE NOVEMBRO DE 1906 

DeelaJ';l qu, a calça <'a tnnira <I' brim ;,aki, ahuna·.las por conta do 

:2'-' HJH•·slrt1
. do eorr~~nt(· :1nul} a nu1 .s;~rg.?-nt:J a ({llf~tn se 1JJ~lnda dar 

JJ::tix 1 do ~C I'\ i(~~~ d·J (·\:rrl·it J p·-~r /1: · r co.!cluiJn o ten1po t1lll tptn 

(·J'J o!11·i·.:·dd0 rt s:l'\Ü'. dl~\-._,r.lu :--••r ~-··•ns. l··r:1l~lS pJr~l uni·i_~rini•l3!lC', 

e 1(\l-?, ··:! :t pro·. id··Hci:r ~· e\t 'n>!\ ;1., · :·:IÇ"I~ ~ru <l('·f't'Lirc:;:. 

1\Iiui:;terio da. Guerl'a- Rio de J,1:1CiN. 28 de non•mbro de 
!9Uü- N. 3911. 

Sr. Inteodmhe Geral rh Guerr.t - Dcclal'ae ao comman
dante do 4' rli~tricto milit::tr, em ~oluçii> ao offlcio que vos diri
!!ÍU ew l 1;rJolmez lindo, S·Jb n. :;:.6?1 ede que tl'ataeslio 
den. t-:.-,5, dc22 do C<>l'l'<mte. que o 2' ~:trgcnto do I" batalhão 
de infant1l'ia Chel'niJim da Silvei;·n BI'azil de1·erá ~er exclui do 
com bai"a do exercito. >ist~ haver GO:Jcluido o tempo de serviço, 
e que a calça e a tunica, de brim ka.ki quo lhe foram abonada;; 
pol' cont 1 do 2• ~emestre de~ te aano dcYorilo ser consideradas 
para unifJl'll1iJ~dl'. tJrn:w,Jo se os·:c pruvidcncia extensiva ás 
praça' q·tr~ dcsí:'~'tarcm. de acC•)J'd·:> 2JJU o que inform:t•2S no dito 
"ffi,·io. 

~.1:I,ft-, e ft>;tt~!'nil·,rl~.- H·_'i'ii: )R. rln FOnseca. 

A \'J'iO DE 2J DZ ~OYE:.li:IlO DE l!IOG 

]Jedal'J •[UC, •jll'lll<l I ]IO:IYCl' li'~IL~ ···l'•'ll< ;(\~ ,j,. Jl'"ê"S ,], •'X• l'éit·J, 

de \'Cl'Jo c~~D.1 ~_:.r cxclni•LJ....: d: u .1 c,jrpu t· incJuid .... 110 uufro, 

lu!..:··J ~;n•';;, · n1~r ...:f•nt:-~renl. corr(•:.:-:' 11.1 ::·nlo-~, dit'c'{'b:ti~H~u!r• u'- r"~

pcc·ti·. ~ ~·,.,:1!1:.\tlld :1.1l s D. t:1I r ~r .. t 1. 

1\Iini-tct·iJ da ,;ucJ•ra- !li~,[· .l.t::''.l'''· :.'~'de 110\"C'mbr.J tle 
1\ldi'o- N, 2.081), 

Sr. Chefe ria E;hdoJ-~Iai•JJ' do Exercito-- Para os dcYidos 
effeitos Y03 declal'O que, sendo dtJ convenieocia, pa1•a, melhor 
marcha do ser.-iço, simplifica!' a troc:L fie otlkius !'n tre. Yari~s 
autoridades, a proposi LO tle teansferencias de praça 1 de pret, 
do um eorpJ para outro, Jet 'r mino quo, quando houver 0ssas 
transfe1•encias, a !Jraça on praças sejam excluídas tle um c •rpo 
e incluídas no outro logo que a este "" apre,cntarcm. dc'\.·endo 
os I'espertiYos command<\ntes SJ co:'t' ·;;poo lct' dit·ectamcnte ;~ 
este r,·speito. 

Sau·le c ft't 1 Nniladc,- fl.'i'lílc'J R. ,z.. Fc;zseca. 



MINISTERIO DA GUERRA 

A VISO DE 30 DE NOVEMBRO DE 1906 

Approva a talwlla dos preços das peças de t'al'clanwnlo para a,; praças 
dos corpos das tros <Jr .. 1as. 

Ministerio lia Guerra- Rio de Janeiro, 30 de noYemhro de 
1906- N. 592. 

Sr. Intendente Geral da Guerra - Declaro-vos que ap
provo a tabella organizada ness:t repartição em 3 do mez findo 
e que acomp~nhou vosso ofllcio n. 7 48, de 4 do dit) mez, dos 
preç.os das peças de fardamento para praças dos corpos das 
tres armas, peças que estão comprehendidas nas tabollas pu
blicadas na ordem do dia do exercito n. :l::ll, de li de fevereiro 
de 1904. 

Declaro-vos outrosim que nesta data mando public:tl' aquella 
tabella. em ordem do dia do exercito. 

Sâurl.e e fraternidade. - Hermes !1. riu Fonscra. 

A Y ISO DE 3 llE DEZK'IIBRO llE I U )6 

Minbtel'io da Gucrr,1- Rio de J.mciro, 3 de dezembro 1\J 
190G- X. 2.0UD. 

Sr. Cl!efe d1) Estado-Maior do E·wrci to -- lieclaro-vo;; que 
de 1 de janeiro vindouro em deantc, fiel extincta a commis . .;iio 
de policia s·mitnria, creaia pela. portaria <le 16 de jatwit·o de 
IR96. 

Saude c· fratcrndade. - llcnncs R. d., Fo;zscco. 

A Y!SO DE 7 DE DEZb:\IBRO DE IUOG 

'land • intpi'.Jllil' ,. a,Joptar proyisoriamcnto no cxo•n·ito o rcpdct
mcnl(J <1·· manol•ras de in!'anlaria e oJJS,·n·ar a tlislribuiç'ío do 
pt·s~oal do.; -10 hotaJh,ío~ d ~ int'antari~ cvn!;n·:nf' o cp.ta·lro ~l]H'C 

~cnt0 1 lo pela r.•,p'eliva CO!lltnissão. 

Ministerio da Gu3rr~ - Rio de Janeiro, 7 de dezemb1·o de 
l!J06 - N. '?.123. 

Sr. Marecl!al Chefe do Estado-Maior do Exe!'cito- Achando
se esgotadrs as edições das «Instrucçõcs para a inf,lr.taria do 
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Exercito Brazileiro:., conformo ponderaes no omcio dessa 
repartição sob n. 4.(153, de 27 do mez findo; e considerando 
que eUas não devem ser reimpressa.s, porque, além de não 
corresponderem ás exlgencias dos novos processos de combate 
derivados do aperfeiçoamento do armrtmento, fizeram-se em 
desaccordo com a. organização dada ao batalhão pelo decreto 
n. 10. 015, de 18 de agosto de 1888, supprimindo a esquadra, di
vidindo a companhia em dous pelotões em vez de tres e igualando 
o estado completo de paz ao de guerra, re3olvo mandar im
primir e adoptar provisoriamente no exercito, conforme me 
propuzestes, o «Regulamento de manobras de infantaria», 
organizado pela commissão que haveis presidido, com as modi
ficações indic1das pela 1" secção dessa repartição em sua infor
mação de 12 de a;bril de 1905. 

Outrosim vo3 i. recommendo a observancia immediata da 
distribuição do pessoal dos 40 batllhões de infantaria conforme 
o «Quadro» apresentado pJla mesma commissão, no qual se con
ciliam as disposições do decreto jtt cita•lo de 18 de agosto tle 
!888 com o de n. 56, de 14 de dezembro de 1889, convindo que 
a reducção do est:ldo completo para o etrectivo exigido pelas 
leis annuaes de fixação do forças e do orçamento, re()aia igual· 
mente sobre as esqu:t1t•as e attioja sóm~·nte os solda'los; o que 
YOS decbro para o; fios con,·eoientes. 

S:tuJe c fraterni•hde.- HenHes R. da Fonseo. 

A \"ISO DE 7 DE DEZE~IBRO DE 1900 

n,~,·lar~ r]tH· 03 oiliciaes que re<pon lcra'n a conselho de ~ucrra ,., 

cujos J'I'•}C0S-o< f<>l':lnljulg:a·l'>' in~ub•i't~ni•''• lce1n dir<•i!•• ás ,·an· 

ra~('nlõ:; p r 'i las l"q· ]l}ljti·:·J dc..:~c> . ..- proc .-~~iJ.~. 

:\Iinisterio d:t Guerra. - Rio de .Janeiro, 7 de dezembro de 
1906- N. 2.l'D. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - O I• tenente do 
6° regimento de cavallaria João Baptista Ramos, declarando ter 
a delegaci:t tlscal do Thesout•o Federal no Rio Grande do Sul, 
negado pagamento de gratificação do fuocção ao capitão Miguel 
José de Vargas Giloca e ao 2• tenente João Carlos .Tatahy, dos 
quaes foi defensor, relativamente ao tempo em que estiveram 
rrspondondo a conselho de guerra, cujo processo foi julgado 
insub.~isteote, consulta si, sendo absolvido o ofilcial ou consi
derado insubsistente o resp~ctivo pracesso pelo tribunal com
petente, tem elle direito a ser indemnizado da importancia da 
referida !'ratificação que entfio deixou de receJJer. 
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Em soluôãO a tal· consulta, declarao ao cornmandante do 6° 
districto militar, para que scientitlque áquelle Jo tenente, que, 
do accordo com o disposto· no art. 62 dá. lei n. 1.473, de 9 de 
jantJiro ultimo, os otllciacs cujos processos forem julgados insub
sistentes teem direito a indemniza.ção das vantagens perdidas 
e, por consequencia, aos officiaes a que se refere a dit<t consulta 
se tlever;í. pagar a gratificação 'de fuucção que úoixa.I·a.m de 
recoiJer por motivo de processo. 

Sa.ude e fraternidade.- Hermes R. da Fonseca. 

A VISO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1006 

Manda coinprar cavallos necessarios ~os ofliciacs Jos corpos a pé u 
dos e,tados-HJaioros dus COI!lfllandallt•·' de tli,trido militar. 

Ministerio d<t Guerra- Rio de Janeiro, li de dezembro de 
1906-N. 2.143. 

Sr. Chefe do El!tado-l\faior do Exercito-Communico-~·os, para 
os devidos elfeitos que, me coutorm'l.ntlo com as informações da 
direc.;ão geral de contabilidade da guerra exaradas em l!eusotllcios 
n. 660, do 23 úe abril e n. 1973, de 27 de novembro ultimos, refe
rentes a pedidos de animaes e a.rreiamontos para montada dos otll
ciaes montados feitos pelos comm<tmios dos ~o e 3° districtos mili
tares e enviados pela intendencia geral da guerra, determino-vos 
que, para dar cumprimeuto ao art. 43, § 5, da lei n. !4i3 de G úe 
janeiro deste <~IliJO, scientitiq ueis aos commandos de todos os Jis
tr·ictos militaros, que ficam elles autorlzarlos a comprar os ca
valios nocess<tr·ios aos ulficiaes dos corpos a pé e aos do~ estados 
maior e:~ Llos q uarteis-generaes dos relel'idol! commantlos e outros 
mais ofllciael!, do accordo com o expresso IJO refer·ida art. 43 
da citad<t lei :ie 9 do janeir·o ultimo, Llovenrlo para esse fim abrir 
concurrencia. E que, quanto aos arreiamentos Sl3rão elles forue
cidos mediante pedido, pela intendencia geral da guerra á 
qual nesta data se Iil.z a respectiva communicação. 

uutrosim, que os alludidos animaes deverão ser recolhidos aos 
corpos ou corpo d<L guarnição em qutl servirem, á. disposição dos 
mencionados otllciaes, e forragea.tlos por conta úo Governo. 

Saude e fraternida.de.-Hermes R. d:~ Fonseca. 

GuerrA - Decisões de 1906 
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A VISO: DE li DE DEZEMBRO DE 1006 

Manola adoptar o mappa-modelo n. 8 do rogulamento para as en
fHmaria~ militares na P.scripturação ria carga das ambulancias 
dos corpos monf aifos a qttr· so> rcfPrc o ar!. ô7 do ro·g-nlamcnf o 

da rlit'!'"t:~o geral olc sau<le. 

Ministerio da. Guerra - Rio de Janeiro, li do dezembro de 
de 1906.- N. 178. 

Sr. Director Geral de Sa.ude-De posse de vo!so officio n. 2295 
de 26 de nov~mbro findo, vos declaro que, para a escripturação 
da carga da~ ambulancias veterinarias dos corpos montados, 
creadas pelo art. G7 do regulamento da direcção geral de saude 
deve ser adopta.do o mappa-modelo n. H, do regulamento para 
as enfermarias militares, approvado pelo decreto n. ll83, de 27 
de dezembro de 1892, conforme propondes no mesmo officio. 

Saude e fraternidade.- Hermes R. da Fotlleca. 

A VISO DE 11 DE DEZEl\fBRO DE l90G 

Manda suspender as ohras do s:Inatorio militar em Campos do Jordão 

Ministerio da Guerra - Rio de .Janeiro, 11 de dezembro de 
1906- N. lü4. 

Sr. Director Geral de Engenharia - Dec1aro·vos que re· 
solvo nesta data suspender as obras do sanatorio militar em 
Campos do Jordã.o, devendo ficar todas os obras e o material 
existente ali a cargo do chefe da respectiva commissão, tenente• 
coronel do corpo de engenheiros Joiio Teixeira Maia e mais um 
auxiliar com nm destacamento de li pmças, commandado por 
omcial. 

Saude e fraternidade.- Hermes R. da Fonseca, 

AVISO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1906 

Manda suspender até ~ogunda ordem a execução rias obras do qurtel 
destinado ao 12° batalhão de inf'antaria, em Lorena. 

Minlsterio da Guerra.~ Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 
}906- N. 166 A. 

Sr. Di1•ector Ueral do Engenharia - Communico•vos que 
neata data resolvo suspender, até 1egunda ordem, a execuçãg 
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das obras do quartel destinado ao 12" batalhão de infantaria, em 
Lorena. 

Saude e fraierni<ia.de.- Hermes R. d'1 Fonseca. 

AVISO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1906 

Declara que a praça transferida de um eOI'P\1 para oulro será desde 
logo exclui<la e incluída no corpo para o qual foi transfcri,Ja. 

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 12 de dezembro 
de 1906- N. 2.150. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- A praça trans· 
ferida de um para outro corpo será immediatamente oxc1uida, 
ficando addida até seguir o seu destino e incluída no corpo 
para o qual foi transferida, ficando consillerada. não apre
sentada, até fa.ze1-o. 

Saude e fraternidade, - Berme1 R. da Fonseca, 

AVISO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1906 

Manda continuar o abono ás praças e aos inferiores do estado-menor 
doi corpos, de calça de brim branco, alúm das de hrim kaki, sondo 

daquelle brim uma das capas <le gorro c a outra deste l•rim e de
clara que c official o uso do brim kaki para o uniforme dos olliciaes 

do estado-maior general e dos corpos espec'aes n arregimcnta•los. 

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 
Hl06-N. 2.147. 

Sr. Chefe de Estado-Maior do Exercito - Declat·o-vos, 
para que o scientifiqueis em ordem do dia do exercito, que de
verão as praças continuar a receber calças de brim branco 
conjuntamente com as do brim hahi, abonando-se aos inferiores 
do estado-menor dos corpos, para haver unifuPmidade, calças 
daquelle brim além das calças deste, e bem assim que as duas 
capas de gorro serão, uma do brim branco c outra de brim kaki. 

Outrosim. vos declaro para o mesmo fim, que ê ollicia.l o 
uso do brim ha!ti pa.t·a o uniforme dos utflci:w~ <lo estado-mctior 
general e dos corpos especiacs e arregimentados em ;;p.rviço in
terno dos qua.rteis e das repartições milita.t·us e em fot'lll<ttura~. 

Saude e fraternidade. - Hermes U. da Fonseca. 
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A VISO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1906 

Manda contar pelo dobro, para a reforma, o periodo rlecorri<lo ria ria ta 
ern f[UO um ollicial ehn:;ou ;i capital do Esta• lo ria Bahia, por occasião 

das operaçii1·s do guer•ra, om seniço do 0ntão Ministro da Guerra, 

á rlata em quo terminaram essas operart•os. 

Ministerio da Guerra- Rio de Janeiro, 13 do dezembro de 
1906-N. 2.156. 

Sr. Chefe 1!0 Estado-Maior do Exercito- Declaro-vos que 
o Sr. Presitlente ,Ja Roprzblica, conformando-se com o parecer 
do Supremo Trilnmal '-filitar, exarado em consulta de 19 do 
mer. findo, resolvei! em 10 do cormnte deferir o requerimento 
em que o I• tenente tlo I• batalhão dP infantaria .Jus(~ Antonio 
rta Fonseca G;tlvão podiu quo se lhe conto pelo dobro, para os 
cJfeHos da I'cforma, o período decorrido de 7 de agosto de 
1897, em que chegou á capital do Estado da Bahia, fazendo 
parte do estado-maior do marechal Carlos Machado Bitten·· 
com·t, já. fallecido, e que então era Ministro da Guerra, a 5 de 
outubro seguinte, em que terminaram as operações de guerra 
etrectuadas no interior do dito Estado, visto que de modo 
identíco se tem procedido com officiaes o praças que, como o 
reqwJrente, não foram além de Monta Santo, havendo o mesmo 
recebido regularmente as vantagens pccuniarias que se abonam 
aos militares em campanha, 

Saude e fraternidade.- Hermes R. da Fonseca. 

CONSULTA A QUE ~E R~: FERE O A V"O SUPRA 

Sr. Pre>iricntc da Republica- O 1° tenente rio i• batalhão do infan
taria Jo8é Antonio rla Fonseca Gah·ão, pede no re•rucrimenfn que 
mandastr·> a este tribunal com o aviso rio i\linist,·rio da Guerra, de iO 
do eorrPnte, sob n. f;,s, que lho sr•ja contado }'elo dobro, para os 
cll'ritos da rcfornw. o periorlo decorrido r! e 1 de ag-osto a 5 de outubro 
de 18!J7, por let· estado e1n ;\lonte Santo, com o marechal então Mi
nistro da Guerra, na 'lualidade de seu ajudante d0 ordens, por occasião 
das opcraç<ícs de guerra no :ntet·ior do Estado da Bahia. 

A 4• secção do estado-maior do exercito. informando, diz que •o 
aviso e portaria mn que se baseia o requerente, se referem exclusiva
mente aos o!liciaes e praças que fizeram parte da expedição militar em 
operações de guerra no Estado da Bahia, rlc quo foi chefe o fallecido 
grncral Arthur Oscar; como, por<;m, o fallccido marechal Carlos l\Ia
ehado. n~ •pwlidade ''" Ministro ria Guerra. em h~n•·licio da> Jncncio
nad~s (lpcraçiJ,·s dt· ~uer1'.1, para a li i Sf' f J':l nF:portou com sru c>st ado
lll:tif)r, ('O!Il n fptal esteve nas duas hascs de oprrnçt,~·s nq i11t~·rjor· rio 
i'::".{;vin, pal'l ('(' 1Jllf'. por n JIIÍd;Jdt', po•I('.J';l o fn t•·uontl' FonS"C:I naJv:úJ 
s<>r alfcndido, contando, ptll'<;lll, o>;so lompo a padir d" :JII ,j,, :~goslo. 
pois qu" d:ts alferaçi!"' annexas ao S'll r<'qUPrimoulo ,,e verifica ,,,r sc
!!UÍIIO a 3 para o Nl'crido Estad'> da Bahia, onde d1ngou a 7, seguindo a 
1tlpara a villa d~ Queima• los, onde ''"''!!"u a 31, lu,lo dn as-o<to; a 4 
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de setembro seguiu para a villa de Monte Santo, onde chegou a 6, a f6 
de ~utubro partiu de Monte Santo, cheg-ando a Queimados a i9; partiu 
para a capital <ia Bahia, onde chegou a 20, tudo do mez de outubro. 

Ao triliunal parece dever se contar pelo <!obro o per iodo decorrido 
desde 7 do agosto <I e {897, em que o requerente chegou á capital do 
E~tado da Bahia, fazendo parte do estado-maior do então 1\limstro da 
Guerra, até 5 de outubro seguinte, data da terminação das operações 
do g-uerra nesse Estado. 

N<t<> ha razão para deixar-se de contar ao rerruerente, pelo dobro, 
esse tempo, visto que assim se proeerleu com os olliciacs o praças que, 
como elle, não furam alem do Monte Santo. 

Demais, si o peticionaria, como ai leg-a, rrcehou regularmente as 
vantagens pecuniarias, que se ahonam aos militares em campanha, loz 
;us lambem á (rue ora;rrqurr. 

Rio rle Janeiro, 14 <lu novrmhro de 1906.- Paei,·n Pinto.- E. JJar
bo:;,J.- C. Neto.- F. A. de Jlfou?·a.- Thomao Cant'lW>"Ír~.- li'. J. 
Tei.J:ci>·a Junior.- Mal'inho. da Silva.- C. Guillobd. 

Foi voto o ministro marechal J. N. de 1\Iodciros Mall<·t. 

RESOLVÇÃO 

Como p.•r,;ce.- Palacio do Governo, iO de dewmbro de 1!!06.
AFFONW AuousTo MoREIRA PENNA.- Ilermes R. da Fonseca. 

PORTARIA DE H DE DEZEMBRO DE 1906 

Pede às estações fiscaes uma <lemon~t raç.ão ria despeza mensal com os 
vencimentos do pessoal do cxerc:to e <letcrmina 'lne se façam pnditlos 
do augmento <le credito com :mteccdcncia. 

Ministerio da Guerra - Rio de .Janeiro, 14 do dezembro de 
I 906 - Circular. 

O Sr. Presidente da Ropublica manda, por esta. Secretaria. 
de Estado. declarar no. Sr. delegado fiscal do Thesouro Federal 
em •.. , que deverá ser enviada á. dita secretaria uma. demons
tração detalhada da actual despeza mensal referente a venci
mentos do ressoai do exercito. fazendo-se os pedidos de augmen
tos de creditos com a necessaria antecedencia, visto dependerem 
estes de solicitação ao Ministerio da FazcnJa. quo só os concede 
pela directoria do contabilidade do Thesouro Federal depois de 
registrados pelo Tribunal de Contas. 

Outr·osim manria o me~ mo Sr. Presidente declarar ao refe
rido Sr. delegado que. nos ta data, se pedo áquolle Ministerio <iUO 
autorize a continuação dos pagamentos de vencimentos do men
ciona,lo pesso;d, não obstante a <le!iciencia do ct·edito, desde que 
o Ministerio da. liuerr;L communique haver requisitado os ditos 
augmentos com as quantia.s discriminadas.- Hermes R. da Fon
seca. 
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A VISO· DE ltr.·· 'DE DEZBMBRO DE Wfl6 

Declara a data a partir da qual 1111 deverá contar o engajamen~o de 
praças e quaes as vantag.,ns do ongajamento. 

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 
1906- N. 2.214. 

Sr. Chefe do Estado·Ma.ior do Exercito- Declaro-vos, para 
os fins convenientes, que o engajamento de praça é contado da 
data. da terminação do tempo de set•viço, e o de ex-praça. do 
dia em que de novo se alistar, tendo direi~o a gratificação de 
250 réis, estipulada na lei n. 247, de 15 de dezembro de 1894, 
a praça que, findo aquelle tempo, continuar sem interrupção 
nas fileiras com ou sem engajamento. 

outrosim, vos declaro quo as outras vantagens de enga
jamento, salvo declaração expressa em lei, só se tornarão elfe· 
ctins depois da respectiva publicação em detalhe do corpo. 

Saudo e fraternidade. -Hermes R. da Fonseca. 

A VISO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1906 

Resolve duvidas sobre o disposto no art. Gi da lei n, 1.473 de 9 de 
janeiro nltimo. 

Mhiisterio da Guerra - Rio de Janeiro, 28 do dezembro de 
1906- N. 187. 

Sr. Director Geral de Saude -O dr. José Augusto Moreira 
Guimarães, medico-adjunto do exercito, na gaarnição desta ca. 
pita!, consulta, em face do disposto no art. 61 da lei n. 1.473, 
de 9 de janeiro ultimo: 

I•, a quem deverá ser dirigido o a.t.testa.rlo medico a que se 
refere o citado artigo e como deverá sor redigido ; · 

2", si, não se referindo o artigo em questão ás familias de 
praças e inferiores, deverão as respectivas receitas ser acom
panhadas de attesta.do medico ; 

3°, si, no caso de incerteza ou impossibilidade de juizo sobre 
o diagnostico, ou no caso de tratar-se de molestias chamadas 
vergonhosas, poderá o medico deixar de fazer a declaração da 
natureza do mal ; 

4•, si os pharmaceuticos poderão, a pretnxto de discordancia 
entre o diagnostico e as prescripções medieas, doix:~r de aviar 
a receita ou emittir juizo a esso rcspnito ; 

5", si as disposio;ões do al'tigo de que trata exoueram o mo· 
dico militar dall responsabilidades inhercntes ao art. 192 do co
digo penal. 
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Em solução a tal consulta, que acompanhou o officio 
n. 3331 que, em 8 de fevereiro findo, dirigiu á repartição do 
E.'stado-maior do exercito o commando do 4• districto militar, 
declaro-vos para os fins convenientes: 

I", que o attestado medico exigido pelo art. 61, como um 
meio de fi~calização, se limita a uma declaração de enfermi
dade. sem P,Speciflcação do sua natureza, feita na propria re
ceita; 

2•, que o fornecimento de medicamentos ás praças de pret 
e suas fa.rnilias (• regulado pela portaria de 7 de novembro de 
1874, a qual não exige attestado medico, mas apenas a ru
bt•ica do cummando do corpo ; 

3•, que os ~~·. 4• e 5" quesitos estão prejudicados pela res
posta dada ao 1 •. 

Saudee fraternidade, -Hermes R. da Fonseca. 

AVISO DE 31 DE DEZEMBRO DE 11106 

Adoptá para modelo do djstinctivo a que se refere o art. 213 do re· 
gulamento para o serviço intrrno dos corpos do exercito, o que re
presenta um T simples, apresentado pelo commandante do 1• ba
talhao de engenharia. 

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 
1906-N. 2 . .265. 

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito- Dispondo o art. 213 
do regulamento para o serviço interno dos corpos do exer
cito, em vigor provisoriamente, que os telegraphistas dos ba
talhões de engenharia terão a graduação de I • sargento e usarão 
a divisa no braço direito, encimada por um T de metal amarello, 
declaro-vos, para que o scientifiqueis em ordem do exercito, que, 
dos modelos apresentados pelo commandante do l• batalhão 
dessa arma e annexos ao offlcio do commandante do 5• districto 
militar, que, por cópia, acompanhou o tle n. 786, de 23 de on· 
tubro findo do intendente geral da guerra, é adoptado para 
esse distinctivo o quo representa um T simples. 

Saude e fraternidade.- Hermes R. da Fonseca. 
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N. 4 _.. EM Ui DE FEVEREIRO DE L906 

ApproYa as instrucções para os estud0~ t[,) prolong~mcnl o <b Estrada 
de Ferro de Sobral ate a cidade ,J,• Th0ro•zina, cO'II um romal 

cn1 <lirccção á Amarração. 

O ~iinistro da Industria, Yhi;'ão e Ohr~s Publicas. om 
nome do P1·esidente da Republic"'. :i, vist[t da consig-na.cão .~om
prehendida na verba wa, art. 14 da vig8'1to lei do or•::t· 
mento n. 1453. de 30 de ,e;zembro do anno proxuno pas>ado, 
resolve approvar as Instrucções que com esta baixam, assigna.das 
pelo Director Geral de Obras e Viação da respeotin Secretaria 
de Estado, para. os estudos do prolong!lmento da Estrada de 
Ferro de Sobral atá á cidade de Therezma, com um ramal em 
direcção á. Amarração. 

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1906.- Lauro Seve1·iano 
Müller. 

Instrucções para. a organização dos estudos definitivos do prolon
gamento da Estradra d9 Ferro de Sobral até l'herezina, com 
um ramal para o porto da Amarração, a qu9 se refere a 
portaria da presente data. 

Art. I o. A direcção dos trabalhos será confiada a um enge
nheiro-chefe immediatamente subordinado ao Ministro da 
lndustrla, Vlacão e Obras Publicas . 

. Art. 2o. Os estudos terão por objecto o pl'Oloogamento da 
estltM.a. de Ferro· de SObral, a que se refere o decreto. legis
lativo n. 1347, de 4 de julho de 1005, desde a cidade de lpú, do 
Estado do Cear&, onds etla actualmente termina, a tê There
zina} no Estado do Piauhy, e um ramal do ponto mais conve-
niente em direcção á Amarração. · 

Pana.gra.pho unico. Pa.ra o. trecho compreheadido entre a 
cidade de Ipú e a villa de <Jarateús serão a.proveiúa.dos, mema.ute 
a- revisão que· S&·torna.r indispensavel, os ~tud98Jjá executados, 
na. fÕJmJ& do aTíso n. 5, de Hl de outu.b:ro de LBJM. 

Art. 3•. Na Amarração a commissão. pJOOOd&rá aos &:tames 
e obJel'Vaqões. n~ios para. habilitar o Gove,vno a resolver 
quanto ao futuro melhoramento do porto, teado em. vista os 
estudos feitos pela antiga Inspectoria de Portos Marítimos. 

Art. 4°. O engenheiro-che-fe com o pessoal auxiliar e tra 
balha.dor necessario, antes de dar começo aos estudos deA!litivos. 
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procederá a um reconhecimento geral do tra(l&do e apresentará. 
ao Ministro um esboço da directriz que julgar preferível, iBdi
cando os pontos mais nota veia por ella atravessados, bem como 
os que lhe ftcarem proximos. 

Art. 5•. Os estudos constarão: 
I •. Da planta geral da linha principal e ramaes e dos perfis 

longitudinaes, com indicação dos pontos obrigados e de outros 
importantes que o traçado tenha do atravessar. O traçado 
será indicado por uma linha vormelba e contínua sobre a 
planta geral na escala de 1 /2.000, com indicação dos raios 
de curvatura e da topographia. do terreno, representada por 
meio de curvas de nível equidistantes de dous metros e dis
c:i'iminando uma zona de 80 metros para cada lado do eixo da 
linha, dos campos, mattas, terrenos pedregosos, sempre que 
1ôr possível, as divisas das propriedades particulares, as 
terras devoluta-s e minas. Nessa planta serão indicados as 
distancias kilometricas, contadas do ponto de partida do pro
longamento, a extensão dos alinhamentos rectos, as extremi
dades das curvas, seu desenvolvimento, raio e sentido. 

zo. Do perfil longitudinal desenhado na escola de l/200 
para as alturas e de 1{2.000 para as distancias horizoa
ta.es, mostrando, a tinta preta, o terreno natural e, a vermelha, 
o leito da estrada. Tambem por tres linhas vermelhas, tra
çadas na parte inferior do pertll, serão indicados : 

I. As rampas, contra-rampas, patamares e suas extensões. 
li. As distancias kilometricas contadas da origem do pro

longamento. 
lii. A extensão dos alinhamentos rectos 9 o desenvolvi

monto, raio e sentido das curvas. Tanto no perfil longitudinal 
como na planta serão assignaladas a posição das estações, pa
radas, obras de arte e vias de communicação 1iransversaes. 

3°. De perfis transversaes na escala de l/200 em numero 
sutHciente para o calculo de movimento do terra. 

4•. Do projecto de todas as obras de arte mais impor
tantes, das estações e dependencias, abastecimento de a.gua e 
dos typos geraes que forem adoptados. 

· Estes projectos compor-se-ão de projecções horizontaes 
e verticaes e de secções transversaes e longitudinaes na es
cala de 1/100. 

5°. Da planta de todas as propriedades que fôr necessario 
adquirir por meio de desapropriação. 

6°. Da relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros, 
com as principaes dimensões, situação na linha, systema. de 
construccão e quantidade de obra. 

7°. De um quadro indicativo das excavações necessarias 
para executar-se o projecto, classificando-os, e, bem assim, das 
distancias médias de transporte. 

8°. Quadro dos alinhamentos, com indicação· dos raios 
das curvas e extensões. 
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0°. Quadros authenticos das notas das operações topogra
phicas, geodesicas e a.stronomicas, feitas no terreno. 

10. Quadro das declividades com as respec~ivas exten· 
sões. 

ll. Tabella dos preços compo~tos e elementares em que se 
ilasear o orçamento. 

12. Do orçament!;. da de~peza total do e3tabelecimento da 
estrada, dividido nas seguintes verbas : 

I. Estudos definitivos e locação, de linha. 
li. Movimento de terra. 
Ili. Obras de arte correntes. 
IV. Obras de arte especiaos. 
V. Superstructura das pontes. 
VI. Via. permanente. 
VII. Esações e edificios, orçada cada. ama separadamente, 

com os aécessorios, officinas e abrigos de machinas e de 
carros. 

VIII. :Material rodante, mencionando-se especialmente o 
numero de locomotivas e de vehiculos de todas as especies. 

IX. Telegrapho electrico. 
X. Administração, direcção e conclusão dos trabalhos de 

construcção. 
XI. Relatorio geral e memoria descriptiva, não sómente dos 

terrenos atravessados pelo traçado da estrada, mas tambem 
da zona mais directamente interessada, 

Neste rclatorio e memoria descriptiva serão expostos 
com a possível exactidão a estatística da população e pr(}o 
ducção, trafego provavel da estrada, o estado de fertilidade 
dos terrenos, sua aptidão para as tliversas cultur<ts, as 
riquezas minera.es e tlorestaes, o~ terrenos tlevolutos, a possi~ 
bilidade e convenioncia do estabelecimento de nucleos culoniaes. 
os caminhos convergentes á estrada de ferro ou os quo 
convier construir e os pontos mais convenientes para es
tações. 

Todos os documentos serão organizados em duplicata e 
serão acompanhados de uma plantá geral da estrada, rei.luzida 
na escala de l :400.000. 

Art. G>. A estrada será projectada com a bitola de um 
metro entre as faces internas dos trilhos. 

Art. 7°. Tanto nos cúrtes como nos aterros, a plataforma 
será de quatro metros. 

Art. 8•. Os estudos serão feitos, tendo-se em vista que a. 
declividade não exceda de 25 o/o e quo os mios das curvas não 
sejam inferiores a 150 metros. 

Art. 9•. Todo pessoal nomeado para execução dos tra
balhos de que se trata servirá em commissão de caracter tem
porario, podendo ser dispensado desde que o Governo assim 
o resolva, e constará do seguinlie quadro : 
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Nu~neros • categorias 

.1 engenheiro chefe , 
l chefe de secção • 
I engenheiro-ajudante . . 
2 conductores a 3:600S000. . • 
1 desenhi~ta chefe de escriptorio. 
2 desenhistas a 3: 600:!;000. . • 
2 ~uxiliares technicos a 3:000$000 
I e;;cripturario-pagador • • • 

Vencimento 
annuaJ. 

18:000$000 
9:600$000 
7:20(}$000 
7:200$000 
4:800$000 
7:200$000 
6:000$000 
4:800$000 

Uma ter<·a parte do vencimentt> :wnual será considerada 
como gra titicação de exercício. 

Além dos vencimentos acima fixados, ao pessoal technico, 
quando em serviço de campo, . poderá o engenheiro-chefe 
arbitrar uma diaria a.té o maximo de 10$, segundo o trabalho 
de qw· estiver encarregado . 

• i.<J ellgenheiro-chere cabcr:i a diaria de 15$000 . 
. \rt. I O. Ao engenlieirn-cllefe compete : 
!··, nomear e demittir todo o pessoal que não fôr de no

meaç:i,.) e demHsãu do .Ministi·o ; 
:2', organizar, dirigir e tiscalizal' os trabalhos e serviços, 

r)xpe :inrlu os regulameutos, instrucçues e ordens de serviço 
,1ue os regulem e estabeleçam as relações dos empregados 
entre si ; 

3°, requisitar das autoridades competentes as providencias 
que das mesmas dependam ; 

4°, autorizar todas as despezas do 1Jerviço a seu cargo; 
5o, conceder licença até 30 dias, na fó~·ma das disposições 

em vigor, ao pessoal da comlllissão e informar sobre o pedido 
de licença para maior prazo. dependente do Ministro; 

G··. reprehender, multar ou suspender os empregados da 
cummissão por erro, falta ou pouco zelo no desempenho dos 
seus deveres, ficando entendido que a multa consistirá na perda 
de uma parte ou de todo o vencimento, e que a suspensão 
importará na perda total do vencimento ; 

7'', fixar o sala.rio dos operarias e o vencimento ()os auxi-
li1lres que forem precisos. 

Art. ll • Serão nomeados : 
lo, o engenheiro-chefe, por portaria do Ministro ; 
2', do mesmo modo e sob proposta do referido engenheiro o 

chefe de secção, o engenheiro-ajudante e o escripturario pagador; 
3°, pelo engenheiro-chefe todos os demais empregados. 
Art. 12. Até o dia 20 de cada mezserá remettido ao Ministro 

um relatorio resumido dos trabalhos e occurrencias do mez an· 
tcrior acompanhado do balancete das despezas elfectuadas. 
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:Art. 13. O escriptorio teehnico da. commissão'serâ esiabe
lecido·no Ioga.r dos trabalhos que melhor convier •. 

'Att. 14. Os pagame&tos do pessoal superior, auxilia.r e 
trabalhadores far-se-ão mensalmente. 

Art. 15. Os pagamentos serão realizados pelo escripturario
pagador, responsavel, nos termos das leis vigentes, auxiliado, 
si fôr preciso, a juizo do engenheiro-chefe. por indivíduos de sua 
contl.ança, aos quaes poderá o engenheiro-chefe conceder uma 
gratificação diaria, não excedendo de 15$, sómente pelos dias 
que trabalharem. 

Art. 16. Nenhum pagamento se etfectnará sem prévia au
torização do engenheiro-chefe, por quem seriio assignados ou 
rubricados todos os documenk.s do despeza. 

Art. 17. O escripturario-pagador deverá prestar uma 
fiança de lO: 000$000. 

Art. 18. O engenheiro-chefe deverá propôr ao Ministro 
o que julgar conveniente para o bom desempenho da com
mis:;ão, podendo, entretanto, deliberar e adoptar as medidas 
urgMte~ qn.· julgar ac~rta~_tas ácerc:t •le quaesqnor duvidas 
e eml•araços que possam surgir na exccuc;ão dos servi<·os o nãu 
estejam previstos nas presentes instrncções, dando immediata.
mente conhecimento ao Ministro. 

Art. 19. Para pagamento do pe:<soal e demais despezas, o 
engenheiro-chefe requisitará da Delegacia Fiscal do Thesour o, 
em Fortaleza. as quantias nccessarhs, ficando entendido que ao 
escripturario-pagadol' ilã.o·será feito adiantamento algum, sem 
que tenlm prestado contas do a.ntel'ior. 

Directoria Geral de Obras e Viação do :\Iinistorio da Indus
tria, Viação e Obras Publicas, 15 de fevereiro de l90G .-Jose 
Freire Pa1·reiras Ho,·t'!. 

N. 5 - EM 15 DE FEVEREIRO DE 1906 

Declar~t quaes as obr1g&Qóes da Commissão de melhoramentos do porto da 

Bahia, na execu,ão dos seus serviços. 

Ministerio da Industria, Viação e O brasPúblicas. - 'Dtrecto
ria Geral de Obras e Viação- 2" Secção - N. 4 5-Rio do Ja
neiro, 15 de fevereiro de 1906. 

Sr. Ministro dos Negocios da Marinha ~ Tenho a honra de 
declarar-vos, em resposta ao vosso aviso n. 1.293, de 13 de no
vembro do anno proximo tl.ndo, que, pelo decreto n. 5.550, de 
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6 de junho daquelle anno, que lnnovou a concessão de melhora
mentos do porto da. Bahia, é obl'igada a respectiva companhia a 
fazer a dragagem entre o caes e os molhes de abrigo e ainda a 
remover o casco do vapor La France, pela situação em que este 
se acha; não tendo sido, portanto;·previsto o encontro de outros 
cascos de navios, com a obrigação rle destruil-os. 

Todavia, se quaesquer cascos submersos constituírem emba
raço :i navegação do porto, a concessionaria é obrigada a 
removei-os, de accordo com o § I" da clausula UI do respectivo 
contracto. 

Saude e fraternidade-Lmrro Seve1·iano 11Iiiller. 

N. 6 - E:\1 22 DE ~1ARr,'O DE l901i 

Autorizll. n Compnnhi:t de Estrntln' d~ Ferro :\oroeste do I3rnzil prcseguir o.• 

estudos de '>ua Iinhn. rm mah :JO ldlo;netros. 

:!\linisterio da Indusr ria, Viação e Obras Publicas- Directoria 
Geral de Obras e Viaçã.o - :!' Secção - :\. i3 - Rio de .Janeiro, 
22 de marÇ'o de 1\IO(j. 

Attendendo ao requerimento da Companhia do Estradas de 
Ferro Noroeste do Br,tzil, r rue informastes por officio n. 14, de 
10 do corrente mez, declaro-vos, para os fins con,·enientes, em 
additamento ao aviso n. 37, de 12 de fevereiro ultimo, que 
concedo â mesmr. companhia a permisslo solicitada para pro· 
seguir os estudos definitivos de sua linha em mais 50 ldlometros, 
além do ponto já designado na planta do reconhecimento feito 
até It:J.pura, de accôrdo com a voss:~. informação. 

Saude e fratornidade- Lam·o Seve;·iano Miiller.- Sr. Chefe 
da Fiscaliza-:ão da Rêde de Viação d~ S. Paulo, l\Iatto·Grosso e 
Goyaz. 

~. 7 - EM 28 DE MAR!~ O DE l90G 

Declara ao Governo rlo Pará não poder a Cnmnr:t :\Iunicipnl de Belém cobrar 

inpostoJ à Companhia Estrn<las de Ferro do ?\orle do I3razil. 

:!\linist~rio da Industria, Viação e Obra3 Publicas - Di
rectoria Geral de Obras e Viação- 2• Secção- N. 85 - Rio de 
Janeiro, 28 de março de 1003. 

Sr. Governador do Estado do Pará- Trazendo ao conheci
mento deste Ministerio a Companhia do Estradas de Ferro do 
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Norte do Brazil, eessiona.ria da E~trada de Ferro de Alcobaça á. 
Praia da Rainha, o facto de ha.v~rem sido taxados, pela. Camara. 
Municipal da Capital desse Estado, bens pertencentes áquella 
estrada e serviços que a companhia execut:J. em virtude de 

. contracto com o Governo da União, rogo a vossa interferencia 
junto ao referido governo municipal no sentido de fazer cessar 
a cobrança de impostos indevidamente lançados, visto que, 
como sabeis, são considerados taes bens ~ serviços como federaes 
e, assim, isentos, na fórma das leis em vigor, dos impostos esta
duaes e municipaes. 

Sa.ude e fl'aterniJ.ade-L 'HI'O s.;verim!o Jfiiller. 

N. 8- EM :n DE MAW:O DE J(lOí\ 

Autoriza o trausport" ~Tatu: tu de .-emc·ute,, mn•la', a•lu],us dl.lllic.•s, 

animaes repro.!uctorcs tle raça c machiuas agricola.,, ua F>tra<b 
de Ferro Central <lo Braz>!. 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas- Dire
ctoria Geral de Obr:ts e Viação- I ' Socçã'' - N. I i<- Rio de 
.Janeiro, :õl de março de lDOG. 

A' visb. do que solicitou a Pre~idencia do Estado de São 
Paulo sobre o que informastes em officiu n. GOD, de 27 do cor
rente, resolvo tornar extensiva áqnelle Estado a concessão feita 
ao de Minas Gerae~, em avi~o n. 2i7, de 23 do sntembro do anno 
proximo passado, relativamente ao transporte grat1,1ito por essa 
n;trada de sementes, mudas, adubos chimicos, animam! ropro
ductores de raça o machinas agrícolas, que, por interme1lio do 
!'espectivo gove1'no, sejam distribuídos aos lavradores on adqui
ridos por estes para uso proprio. 

Saude e fraternidade.- Law·o Se~:eriatto ,lliille1·. -Sr. Di
rector da Estrada de Ferro Central do Brazil. 
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N. 9- EM 11 DE ABRIL DE 1906 

MorliDcJ rvrlacção do art. 212 das Condições RegulamPnlates rla 
Estta,Ja de Ferro f>ntral do Rrazil 

Ministe. io rla Industria, Viação e Obras Publicas- Dire
ctoria Geral de Obras e Viação - l' Secç:lrr - i\. :!! -Rio de 
Janeiro, li Lle abril de 191111. 

Communico-vos, para os rlevidos effeitos, que, tendo em 
vista o que propuzestes em officio n. 248, de 12 de fevereiro, 
I'eso!Yo mnrlitkar a redacção do art. 212 das Condições Regula
JTiêntare' de'<;tl estr::ula êOlll _, se Sl'guc: 

Art. :!1:!. ,\ import:mcia do frete e das despezas accessoria~ 
das expediçl:es do interior para a Capit~J Federal e estaçiíes de 
Juiz de Fúra, :,l\Iinas c :\orte e das estações de S. Diogo, 1\iari
tima 1!a G:.tmbôa, Juiz de Fóra, Mina' e Norte, feitas pelos 
preço' e se!::nndo as condições da tarifa n. 3 e especial n. I, 
ser:i pagn rn e;;taçih• de partida ou na do destino, á vontade 
•lo exre,iitoi, :í Yist:t Ja primeira on segrml!a via da nota de 
cxperLç'rfl, n:to sen·io " mercadoria de facil deteriora~·ão, de 
y:dor insigDiiicante on frete inreriol' a 111.s. caso esk un qtll' 
:t rlita importaneia será pag:~ ll:t estação de partida. 

As dbr,osiçíJes acirn;t referidas PStendem-se tamhem ás 
e-ta(,'ões de~ de~tino nas estrarl:r,< q ne '~om a C::mtral do Brazi, 
manteern trafego mutuo, comtanto que se obriguem a pagar o 
debito qne Yenham a ter em um mez, até o fim do mcz seguinte, 
sob pena de fica:· sem effeito a concessão. 

Saude o fraternidade.-Lam·o Sevel·,:ano Mülle,·.- Sr. Di
rPctor da Estrarla de 'Ferro Central do Brazil. 

X. 10 - EM :Ti L!E AHH.IL DE Hl06 

(\mc(•dr• tran'l' 'ri<' gratuito. na Estrada de Fnt-ro Central do B!'azil, 
aos aliPnados que se r!<Jslinem aos manicomios manl idos ou 

suhsid ia do.> pela União ou pelo~ l~sf a dos. 

Ministerio da Industria, Yiação e Obras Publiras - Dire
ctorht t;cral de Obras e Viação - I" ~eeção - N. 2~ - Rio de 
Jandro. :~i tle abl'il do lflOil. 

Prorhleoriae p:ua que. de aceôrdo com o disposto 110 art. 8° 
da vig-ente lei de orçamento, se.i:t concedido transporte gratuito 
nessa· estrada ao-< alienados que se destinem aos manicomios 
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mantidos ou subsidiados pela t:nião ou pelos Estados, sempre 
que tal transporte vos for requisitado pelo~ chefes de policia 
dos Estados ou do Districto Federal para enl'ermos que tenham 
de ser gratuitamente tratados nos referidos ma.nicomios em 
virtude de sen cstauo de pobreza. 

Saude e fraternidade.- Lmwo Sevel'iano Jf."dler.- Sr. Di
rector da. Estt·a.da de Ferro Central de Rrazil. 

\'. 11- EI\1 2 DE :\!AIO llE IUIHi 

Adopta noYa tm·il'a para o transporte de cal, na Es 1 rada de Ferro 
Oeste de Minas, 'lu::.nrlo l':<eperlirla em tr~f,·;:ro mutno <'Olll a 
r.~ntrn 1 <lo B!'ni!. 

:\linisterio da Industria, \"in.ção e Obras Publicas - Dire
ctoria Geral de Ob:·a.s e Viação - l" Secçiio - N. to - Rio de 
Janeiro, 2 d·c maio de l906. 

Commnnico-vos, para os devidos effeitos, que, ;dtendendo 
ás representa.Qões a que alludem os vossos otlicios ns. 8 e 20. 
de 12 de outubro e 23 de novembro do anno proximo p:l!<sado, 
resolvt adoptar a seguinte tarita, para o tram:porte da C(ll, cor
respondente á.~ zonas indicadas na Estr~da de Ferro Oeste de 
Minas, que se acha sob a vossa direcção, qu:mdo expedida um 
trafego mutu.J com a Central do Bmzil e rl.esp;J.dlada por 
vagões completos de nove toneladas: 

Até lUO kílometros, 30$000 ,. 200 » 4orooo 
:. 300 :. 50 000 
~ 400 » 60$000 ,. 500 » 70$000 
» 6'JO » 80$1)00 
» 700 ,. V0$000 
)) suo » l00$000 , HOO » ll0$000 

Saude e frate1•nidade.- Lmo·o Severianu i1Iiille1·.- Sr. lli
rector da Estrada de Ferro Oeste de Minas. 
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N. 12- EM 4 DE MAIO DE 1906 

.:\pprova. m0diíica(;iJes nn. r•sn•i1~tura Ue cess~to gratuib. de um terreno na Ave

nida I :entrai, r'eitn no Cluh :\Iilitar. 

~Iinis&erio da Industria, Viação e Ob1•as Publicas - Dire
ctoria Geral da Obras e Viação- 2' Secção- ~. 115- Rio de 
.Janeiro, 4 de ínaio de 1906. 

Declaro-Yos, para os devidos eJl'eitos, em solução ao vosso 
officio n. i8, de 2i de abril ultimo, que ficam approvadas as 
modificações pedidas pelo Club Militar, conforme informaes, na 
cscriptura de cessão gratuita de posse de um terreno, t~,nterior
mente approvado, na Avenida Central, esquina. da rua de Santa 
Luzia, de~tinado á construcção do edificio-séde do mesmo Club, 
devendo a respectiva escriptura ser lavrada de conformidade 
com a minuta que acompanhou aquelle vosso o!Iicio e que 
junto vos devolvo. 

Saude e fraternidade-La:I'I"O Set'el',-<~no Jli1ller .- Sr. Chefe 
da. Com missão Constrnctora da J. venida Central. 

::'\. l :1 - EJI 5 llE MAIO DE IUOG 

~\llcrL1 ~) (lll~tdl'l• Llu p,•...:--:oaJ t~ll c'I]Jl:!ti"-·~l(l ,J •• ( ..,tuao.~ d:t Estrada 
de F1·t-rn dP S. Lui1. a Caxia.'. n•> E"t;Hln du :.Maranhão. 

O :IIinistro de Estado dos Ncgocios da Industria, Viação o 
Obras Publicas, em noma du Presidente da Republica, <!. vista do 
que propoz o engenheiro chefe da commissio de estudos da 
Estrada de Ferro de S. Luiz a Caxias, no Estado do Maranhão, 
resolve alterar o quadro do respectivo pessoal constante do 
art. !P das instrucç-ões approvadas por portaria de 30 de ou· 
tubro de UI05, quadro que ficará assim constituído: 
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o 
p: 
; CATEGORIA 
:;, 
z 

i EnQ"enhniro chefe • • • • • 
:1 I :h;:fes de secção a O:liOO$ • . .• 
~ Engenheiro• ajudantes a 7:200$ 
-i Con,[uctor~s a 3:600$. . . . 
3 .\uxiliarcs technicos a 3:000S 
i Desenhista <I e 1• classe • 
i Desenhista •lc 2• cl8s.;o . 
i :-;ecr0tario pugador. • • . 

YENCIMENTO 
ANNU.\L 

18 : 000$0011 
28:800$0110 
2l:Gtii;"IJ();) 
ií:4oosooo 
9:000$000 
4:800$000 
:I:GOO::;or:o 
-I : SOII~OOO 

Rio de Janeiro, 5 de maio de l!Hlli.- Lato·o Scterianu 
Mülle1·, 

N. 14- EM 7 DE MAIO DE Hl06 

Crêa a Superinlendencia dos estudos c obras contra os clfcitos 
da secca. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Industria, Viação e 
Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica, atten
dendo á necessidade de estabelecer uma direcção !luperior dos 
serviços em toda a zona assolada, ás obras que em cada caso 
convenham e de syst.ematizar os trabalhos alli em andamento, 
dando· lhes unidade e aproveitando recursos esparsos, nestes e 
nos demais serviços ~ublicos, de maneira a reduzir o seu custo, 
resolve, na fôrma da vigente lei de orçamento, crear a super
intendencia dos estudos e obras contra os effeitos da secca, a 
qual se deverá. regular pelas instrucções que com esta baixam, 
assignadas pelo director geral de Obras e Viação da respectiva 
secretaria de Estado. 

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1906.-Latlro Scveriano Miiller 

lnstrucções a que se refere a portaria desta data 
Art. 1 o. A superintendencia dos estudos e obras contra os 

effeitos da secca é subordinada ao Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publictts, com o qual se corresponderá directamente 
por intermedio de seu chefe. 

Art. 2°. A superintendencia. tem por fim a organização e 
direcção dos serviços contra a secca em toda a região assolada 
e a uniformização dos serviços actualmente em execução para. 
o mesmo fim, de modo a tornai-os mais efficazes e oconomicos. 

Art. 3°. Além dos serviços de açudagem e de perfuração de 
poços que se acham em execução nos Estados do Ceará. e do Rio 
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Grande do ~orte, deverá. a superintendencia proceder ã son
dagem para a descoberta. dos Iençóes de aguas subterraneos, 
determinar <\posição, a profundidade e a importa.ncia deste11 e, 
bem assim, estudar as condições do seu aproveitamento para a 
irrigação dos terrenos ou abastecimento publico, não só nesses 
Estados, como no da Parah~·ba o em outros. quando o Governo 
julgar nece~sario . 

. \rt.. 4°. Nas olm~s dP ,on1lagom deverão ser cuidat!usa
mente rcC'olhidos to•los os elomrntus relativos á constituição 
geologica do terreno, para sua utilização economica o estudo 
da, Jóis" que uberlecer a llydrologia da região . 

. \rt. 5". Quando as ~ond:tgem revelarem :t cxistencü1. do 
agua.s abundantes no sub·~olo. deverão ser perfurados os poços 
necessario~ de modo a poderem sei' utilizados as mesmas 
armas, SOé!U!Ido indicarem as cun•IÍ\·Ões locaes. 

An. r;'. Xenhum 'en-iço detinitiYo será iniciado sempre
ceder a do~;tpropriação do tenenu 011 accurdo com o respe•.·tivo 
proprietario, no sentido de poder o t;overno se utilizar livre. 
mente dos resultados que a sondagem revelar. 

Art. 7" .. \ superintendencia se porá em relações directas 
com os governos dos Estados e as autoridades federaes, in
dicando e solicitando as medidas que se tornarem precisas para. 
a protocç?,o, não só das obr;ts executadas. como dos mananci:ws 
de onde provierem as aguas destinadas a serviços do almsteci
mento ou de irrigaç·ão. 

Art. H·'. Para os trabalhos e t•>tudos a que a supot'inten
dencia tiYet• de proceder. poderá requisitar os S6rviços, o 
pessoal c o material quo, como auxilio, llte pos!lam fornecer, 
em prejuizo proprio, as commiss•ies actua!mente incumbidas 
e obras contra os elféitos da secca, e, bem assim, ns de outros 
ervlços a cargo deste Minisierio. 

Art. 9~. u pessoal da.superintendaneia oon!'l!ará do segninte 
quadro, que será preenchido á medida. das necessidades do 
serviço: 

I superiutendeute . . . . . . . . 
:: engenheiros-ajudantes, cada um. 
-1 auxiliares, cada. um . • . . . . 
1 secretario-pagador. . . . . . . 

Venci111~nto 
J J(>JI::>a[ 

2:000$0011 
600$000 
300$000 
4C0$000 

Uma terç~ parte desse vencimento será considerada como 
gratificação de exercício. 

Além do vencimento acima tl:udo, poderá o superinten
dente fixar ao pessoal uma lliaria. até o maximo de lO$, segundo 
o trabalho de Clll6 e.sUvel;' enca.rregado. 

Ao sulMt.rintendente oabw-á adiaria de IõSOOO. 
Art. lO. Ao saperintendenCe compete: 
1•, nomear e demíttfr o pessoal que não ror de nomeação 

do Ministro ; 
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2°, organizar, dirigir e fiscalizrtr os serviços, expedindo 
instrucções e ordens, que regulem as relações dos empregados 
entre si; 

:1o, requisitar das autoridades co:11petcntes as pro>idencias 
qur> julgat· necessarias ; 

-1·•, atl'.Odzw todas as despezas do srn·iço a seu c:tl'go: 
5", conceder licenças atÁ 30 dia' ao pessoal da supermten· 

denci<\ e infoemar sobre o pedicl<J de licen•·a, paea maior praz", 
dellí:Jndente do Ministro ; 

6". reprehender, multar ou suspend~r os emprPgado5 de 
cornmissão, p::~r erro, falta ou P•lllC·.• zelo no desempenho dos 
seus dc;·eees, ficando entendido que a multa. consistit•:í, n:t perda 
de um:t parte ou de todú o vencimento e rtue a suspens:to int· 
portar:í na pet•da total do vencimento; 

7''. :cclmittir o pessoal operaria ou .iornal•~iro que í'c\l' JH·

cescario e fixar-lhe o salario ou vencimento; 
8", Organizar os orçamentos das obras que h;tjam de ser 

feitas annua1mente e propô r o plano r~e orga.ni zação ,[efinitiv:t 
Jas obt·as contra. os effcitos da ~ccca, induindo a. •·on;;L:'ucção 
de estradas de ferro p:1ra esse fim. 

Art. 11. Serão nomeados por portaria do :llinistro o super
intendente e por proposta deste e igualmente por po!·tuia do 
Ministro os engenheiros-ajauantes e o secretario-pagad•Jr. 

Art. 12. Até o dia 20 de cada mez será remettido cto Mi· 
nistro um relatorio resumido dos trabalhos e occurrencias do 
mcz anterior, acompanhado do balancete das despezas effc
ctuadas. 

Art. 14. Os pagamentos do pessoal far-se-ão mensalmente 
e serão realizados p(llo secretario-pagador, auxiliado, quando 
necessario, a juizo do superintendente, pot• ajudantes de su:1 
confiança, aos quaes será arbitrada um:< diaria nunca exc:"dente 
de 10$ pelos dias em que trabalharem . 

. \.rt. 14. Nenhum pagamento se effcctuará sem autorização 
do superintendente, por quem serão assignados ou l'ubricados 
os documentos de despeza. 

Art. 15. Pa1•a o pagamento do pessoal e domais despezas, 
o superintendente requisitará da repartição fiscal competente 
as quantias necessarias . 

. -\.rt. 16. O superintentende proporá ao Ministro o que 
julgar conveniente para o bom desempenho dos serviços a seu 
cargo, podendo, entretanto, deliberar e adaptar as medidas ur
gentes que julgar acertadas acerca de duvidas e embaraços 
que possam surgir na execução dos serviços não previstos 
nestas instrucções, dando immediatamente conhecimento ao 
Ministro. 

Art. 17. O secretario-p:tgador deverá prestar uma fiança. 
de 5:000$000. 

Directoria Geral de Obras e Viação, 7 de maio de 1906.
Jasê Freire Parreiras Horta. 
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N. 15 - EM 16 DE MAIO DE 1906 

Approva as tarifas provisorias para a Estrada de Ferro de :Xatal 
a Ceará-Mirim 

O Ministro de Estado 1los Negocios da. lndustria, Viação r 
Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica, resoh·e 
approvar as ta.rifa.s provisorias que com esta baixam, assignadas 
pelo Director Geral de Obras e Viação, para a Estrada. de Ferro 
de Natal a Ceará-Mirim. 

Rio de Janeiro, em lG de maio de 1906 .. - Lauro Se"'erianiJ 
Miille1·. 



1:::1 Bases das tarifas para a Estrada de Ferro de Natal a Ceará ... Mirim 
"' " (i;' 
CI 
g 
§" l - Passageiros das duas classes. 
:t 
~ 2 - Bagagens e encommendas. 

~ 2 A - Verdura.s, gelo, peixe fresco, carne fr('sca, 
~ caça,, ovos, leite, manteiga fresca, mel e queijos. 
p' 

~ 

3 - Generos destinados principalmente á expor
tação, como: café, couros seccos, cêra, borracha 
o outros semelhantes, fumo, cornprehendidos 
tambem os gencros fabrico.dos no paiz, não classi
ficados nas outras tabellas. 

4 - Geoeros alirnenticios de primeira necessidade, 
como toucinho. assucar bruto, farinha, de. 

4 A - Cereaes, de producção do Esta.do, expot·ta.dos 
ou entre estações. 

4 B - Sal commum. 
5 - Cobre, chumbo, ferro não trabalhado, trilhos 

para estradas de ferro o outt•os metaes e fer
ragens em geral, destinados a construcçiíes e bem 
assim as machinas, utensílios para agricultura e 
industria. 

Ate 150 kilometros. 
De 150 kilometros em diante. 

Por tonelada e por kilometro: 
Até 150 k.ilometros. . . . 
De 150 kilometros em diante. 

Por tonelada e por kilometro: 
Até 150 kilometros . . . 
De 150 kilometros om diante. 

Por tonelada e por kilometro: 
Até 150 kilometros. 
De 150 kilometros em diante. 

Por tonelada e por kilometro: 
Até 150 kilometros. . . • 
De 150 kilometros em diante. 

Por volume de 62 ~ kilogrammos: 
Para. qualquer distancia • • • 
Por tonelada o por kilometro. 

Por tonelada c por kilometro: 
Até 150 kilome~ros. 
De 150 kilometros em diante. 
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$008 

~ 
$180 
$150 
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O - Generos de importação não mencionados nas 
outras ta.bellas, louoa hnto em gigos como em 
c·Lixões, e os vidros ordinn.rios, petroleo, agua.-raz 
o outros espíritos. 

i - Objectos de grande volume e pouco peso, como: 
mobilias, caixões com chap6os e outro< seme
lhantes e objectos frageis de grande responsabi
lidade, como: vidros, espelhos, pianos, etc. 

8 - Polvora e outras substa.ncias intlammaveis e 
explosivas como: phosphoros, vitriolo e fogos 
de artificio. 

G - PerQs, ganoos, patos, marrecos, gallinhas, 
papagaios e quaesquer outras aves domesticas 
ou sylvestres, macacos, pacas, coatis, kagados e 
qua.esquer outros animaes pequenos. 

10 - Bezerros, carneiros, cabritos, porcos, cães 
amorda.oados e outros quadrupedes semelhantes. 

11 - Bois, vaccas, touros, cavallos, bestas o ju
mentos. 

12 - Madeiras serradas, lavradas ou brutas, não 
comprehendidas nas outras tabellas. 

Por touoladJ. o pot• kilometro: 
Até 150 kilometros. • • . 
De 150 kilomotros em diante. 

Por tonelada e por kilometro: 
.üé 150 kilometros. • . • . 
De 150 kilometros em diante . 

Por tonelada e por kilometro: 
Até 150 kilometros. . • • 
De 150 kilometros em diante. 

Por tonelada e por kilometro: 
Até 150 kilometros. • . 
De 150 kilometros em diante. 

Por tonelada e por kilometro: 
Até !50 kilometros. . . . 
Do 150 kilometros em diante. 

Freto minimo 1$000. 
Por cabeça e por kilometro . 

Frete mínimo 3$000. 

•. 

Por vagão completo cobrar-se-á a 
taxa de 40:1;000, por vagão, até 
150 kilometros, e mais 300 réis 
por kilometro excedente e por 
vagão. 

Por tonelada e por kilometro: 
Até 150 kilomotros. . . . • 
De 150 kilometros em diante • 

$360 
$300 

$800 
$600 

li()()O 
$600 

$300 
$150 

$018 
$015 

$055 

$080 
$060 
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13 - Madeiras serradas e lavradas já. appa.rolhadas 
para construcção. 

14 - Cimento, cal, telhas, tijolos, tubos de forro, 
betumes, carvão, peças de madeira de menos de 
4"',50 de comprimento, como : ripas, moirões, 
caibros, achas de lenha, capim e outras substan
cias uteis á industria e á lavoura e de pouco 
valor. 

14 A - Adubos naturaes ou chimicos. 

15 - Carros ou carroças ordinarias do qualquer 
especie; de duas rodas. 

Sendo a lo tavão de um vagão far-sa-á 
o abatimento de lO % ; em 
fracções, a parte pagará. pela 
tarifa e a estrada fica obrigada 
ao transporte quando houver 
opportunidade. 

Por tonelada e por kilomotro : 
Até 150 kilometros. • • • 
De 150 kilometros em diante. . . 
Para as tarifas ns. 12 e 13, a es-

trada cobrará por vagão e para 
cada operação de carga ou des· 
carga, (ruando esse serviço for 
!oito por pessoal da estrada, a 
taxa de 5$000 Jor vagão. 

Por tonelada e por kilometro : 
Até 150 ki!ometros. . . • 
De !50 kilometros em diante. 

Por tonelada e por kilometro : 
Até 150 kilometros. • • • 
De 150 kilometros em diante. 
Por um e por kilometro . . • . 
Para os de quatro rodas, mais 50 % • 

..... 

$100 
$080 

= 
$026 
$015 
$100 

! 
~ 

I 
~ 
.... 
::.1: 
g 
a s: 
;!! 
~ 

~I 
c 
t'il 

g 
;11 
~ 
GQ 

"CC 
g 
t"' 
ã 
~ 
(1.1 

-.o 



i.PA.UTA. 

A 

Abanos de pennas ou venta.rola.s • 
Abanos de palha. • • • . • 
Abelhas pelo trem de passageiros 
Aboboras .. 
Absintho • • • • . 
Açafates e semelhantes 
Açlfrão • • • • • 
AcceEsorios de trilhos. 
Achas de lenha. 
Acidos mineraes 
Aço .... 
Aço bruto .. 
Aço em obra. 
Acordeons. . . . • • . 
.\dubos naturaes ou chimicos 
A<luollas . . . . 
A:.:ua para heber . . . . . . . 
Agua de Colonia e flor de laranjeira . . . 
:,guas medicinaes ou mineraes estrangeiras. 
Aguas artificiacs . 
"\gua·raz . . . . 
Aguardente nacional • 
Aguardente importada 
Agulhas . . . • 
Alabastro em obra. . 
Alabastro em bruto . 
A!cool nacion-al. . 
Alcool importado • . 
Alambiques e pertenças • 
AlaYancas. 
Alcatifas . 
Alcatrão . 
Aletria • 
Alfafa. • 
Alfinetes . . • . 
Algodão em rama. 
Alho •. 
Almofadas 
Almofariz. 
Alpiste . 
Alfazema. 
Alvaiade . 
Amendoas. 
Amendoim 

Ta bel!& 

7 
6 
2 
2A 
6 
7 
6 
5 

14 
7 
5 
5 
6 
7 

14 A 
5 
4 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
6 
7 
() 

3 
6 
5 
5 
6 
6 
4 

14 
6 
3 
4 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
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AJilido. • . • • 
Aacoras e ancorotes vasios 
Allgico creaina)) 
Anil . • • • . . • • • • • 
Aniagem • . . • • • • : • • • 
Animaes empalhados ou embalsamados . . • • 
Animaes pequenos ou passaros engaiolados . • • 
Aoimaes ferozes (taxa convencional) 
Animaes de sella (o dobro no trem de passageiros). 
Aniz • 
Anzóes. . • 
Aparadores • 
Apparelhos de gaz. • • 
Apparelhos telegra phicos. 
Apparelhos scientift.cos . 
Arados . 
Arame •. 
Araras. • 
Araruta • 
Arbustos . . . • . • • • • 
Arbustos pelo trem do paSI!Iageiros. 
Archotes . . • . • • 
Arcos de ferro ou madeira 
Arções para .sellins. • 
Ardosia, arêa, argilla. 
Argolas de metal . • • • 
Armações para chapéos de sol 
Armações para igrejas • • 
Armações para lojas • 
Armamentos . 
Armarios. . . . . 
Armarios desmontados. • 
Armas de fogo . 
Arreios . . • • 
Arroz importado . • . • • • 
Arroz exportado ou entre estações. • • • . 
Artigos de folhas de Flandres não classificados. 
Artigos de armarinho. 
Artigos de desenho. • 
Artigos de escriptorio. . • . • • 
Artigos de confeitaria. • . . • • 
Artigos intlammaveis não classificados. 
Artigos de pa.cotilha não classiflcados. 
Artigos de luxo não classificados • 
Arvores • . . • . • . . • 
Arvores pelo trem de passageiros. 
Asphalto . . • • • • . • . 
Assucar refinado • • • 
Assucar bruto exportado. 

Tabella 

4 
6 
3 
6 
6 
7 
9 

li 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
9 
4 
7 
2 
6 
5 
6 

14 
6 
(j 

7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
4A 
3 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
7 
7 
2 

14 
3 
4 
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ASSncareiros de metal. . . • • • 
Assucareiros de folhas de Flandres 
Aveia. 
Avelãs. . • • 
Aves engaioladas 
Aves empalhadas 
Az..'\rcão • . 

. . . 

Azeite doce . • . • . • • . • • . • 
Azeite do mamona do paiz e outros exportados. 
Azeite importado • 
Azeitonas. • • 
Azulejos . 

Babeiras . 
Bacalbáo . 
Bacias. 

B 

Baetas. • . . . • • • . . 
Bagagem pelo trom de passageiros. • 
Baga.{(em pelo trem do carga 
Bagas de mamona. . . . 
Bagas de zimhro • 
Bahtís vasios. . • . . . . • 
Bahús contendo bahlls (ternos de bahús) 
Bagatellas • • • • . . • . • 
Balaio. 
Balança . . . . . . . 
Balas de chumbo ou de ferro 
Baldes. 
Balões. . . 
Bambinellas . 
Bambús . 
Bananas • . • • 
Bancos envernizados 
Bancos ordinarios . 
Bancos de ferro. • 
Bandeira de estofo. . • • 
li!andeira.s de portas a j anellas . • . 
Bandeiras de panno. . • . • • . 
Bande~as de prata 1/2"/o ad "alorem. 
BandeJas diversas • 
Bangnos • • • • 
Ba.nha para cabello. 
Banha de porco. . 
Banheiras. 
Barbante. 

Ta beiJa. 

6 
3 
4 
6 
9 
7 
6 
(i 

4 
6 
6 

14 

Tabella 

6 
4 
6 
6 
2 
6 

14 
14 
7 
6 
7 
7 
o 
5 
6 
7 
(; 

13 
2A 
7 
3 
3 
6 
7 
6 

6 
15 
6 
4 
7 
6 
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Barbatanas . 
Barbatanas de aço 
Barracas . . . . • 
Barricas e barris vasios 
Barrilha 
Barro • • 
BarrotM • 
Batatas • . . • • • • • . . 
Batatas expol'tadas ou entre estaçõos. 
Baunilha • . . • . • . . . 
Bayonetas. • . • . • • • . • 
Bebidas espirituosas não classificadas 
Beijús. • 
Bengahs. 
Renjoim • 
Berços. • • . 
Bestas e burros. 
Bezerros . 
Bigornas • . . • 
Bilhares e bagatellas 
Bilros. . 
Biscoitos • 
Betume • • 
Balões vasios 
Bois • • 
Bolacha . • . • • 
Bolsas de viagem vasias . . 
Bolas de bilhar ou bagatella. 
Bombas . • 
Bonecos • • 
Bonets. . 
Borracha. . . • . • 
Borracha bruta exportada • . . 
Borra. de vinho, azeite ou vinagre. 
Botijas vasias . . . . . . • • . 
Botões de prata ou ouro, 1/2 •;. ad walo1·em. 
Botões diversos. 
Breu • 
Bridas. . . 
Brinquedos • 
Brocas. • • . • • . • 
Brochas para pintar ou caiar 
Bronze em obra de arte 
Bronze em obra . 
Bronze eiD bruto . 
Brunidores de cafe. 
Bules de metal. 
Burl'a.s de ferro. 
B"':f-ll.?-. 

Taboll" 

6 
(j 
() 

fi 
6 

1<1 
13 
4 
4A 
6 
6 
G 
4 
7 
6 
7 
ll 
lO 
6 
7 
6 
3 

14 
6 
li 
3 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
3 
6 
5 

6 
5 
6 
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6 
7 
6 
5 
5 
6 
6 
7-
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o 

Tabella. 

Cabeçadas. . • • • 6 
Cabeções para animaes 6 
Ca.bello . . . • 6 
Cabello em obra • • 7 
Cabides envernizados . • • . 7 
Cabides de ferro ou de madeira. 6 
Cabos de canbamo, linho, etc 6 
Cabos de arame. 5 
Cabos de madeira 5 
Cabriolews 15 
Cabritos . 10 
Caça. . 2A 
Cachimbos. 6 
Cacáo • • . . • • . 3 
Ca.davares (vide art. i4). 
Cadeados. . . • . • 6 
Cadeiras finas . . . • . • • . . 7 
Cadeiras desmontadas ou de páo ordinarias 6 
Cadernaes. • . . • . . • • . . 5 
Cadinhos. • . . 5 
Cães amordaçados . 10 
Café • • • 3 
Café moído . . • 3 
Café em côco 20 o 1.. 3 
Ca.ibl.'os. . • • • • . • • . • • • • • . I 3 
Caixas de rapé, de ouro ou do prata, 1/2 °/0 r~d t:o.lorem. 
Caixas ordinarías • • • • • • . • • • • • 6 
Caixas de guerra. • .. • • • , 7 
Caixas v as ias, de madei!'a, falha ou papelão 7 
Caixão de defunto, \·asio • • . . • • 7 
Caixão com defunto ( vide art. 74 ). 
Caixões vasios . • . . • • . 7 
Caixilhos com vidros • 7 
Caixilhos sem Yidros . 5 
Cal. • . 14 
CalÇllllo . • . . • • 6 
Caldeiras e suas pertenças. 5 
Camas envernizadas . • 6 
Camas ordinarias usadas 3 
Camas de ferro • 6 
Camas de lona • 3 
Camphora. . G 
Campainhas . . • 6 
Campanas de vidro. 6 
Canna da India . . t3 
Canna de assucar . 4 
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Candieiros. • 
Canivetes. 
Canella. . . . • • • . ·. . . · · 
Canetas de ouro ou prata, l/2 •;. ad tlalorem. 
Canetas de madreperoJa, marfim ou outras 
Cangalhas. • 
Cangica . . • 
Ca.nhamo bruto . 
Canôa • . • . • • • • • • . 
Canos de cobre, chumbo, ferro ou zinco. 
Canos de barro • 
Caoutchu em obra 
Capachos . 
Capilé. . . • 
Capoeiras vasias 
Capotes . 
Capim. . 
Carborina. 
Cardas. . 
Cal'naúba. • . • 
Carnallba em palha. 
Ca.rnallba em cêra . • 
Carne secca ou salgada. 
Ca.rne fresca. . 
Carneiro . • • • 
Caroços de algodão • 
Carrinhos tie mão • . . . . • . . . • 
Carrinhos de crianças pelo trem de passageiros. 
Carrinhos pelo trem de carga. . . 
Carros e carroças de duas rodas . . . . 
Carros e carroças de quatro rodas mais 50 o I •. 
Carroças desmontadas . 
Carros desmontados. . • . . . . • 
Ca.rros para estradas .de ferro, desmontados • 
Cartas para jogar • • • . . • • • 
Carteiras. 
Carvão. . 
Cascalho . . . . . . • 
Cascas de arvore para cortume 
Cassarolas. • . 
Casca de côco. • 
Castanhas. • . . • • . . . . • . . 
Castiçaes de ouro ou prata, 1/2 •f· ad valorem. 
Castiçaes de metal, madeira ou vidro • • • . 
Cava.llos . . • • • • . • . • . 
cava.llos em trens de passageiros o dobro. 
cebolla e cebolinhas • . . • • . • 
Centeio • . . 
Cêra. em bruto . 

Tabella 

6 
6 
6 

6 
5 
4 
5 

12 
5 

14 
6 
(I 

6 
5 
6 

14 
6 
5 
5 
3 
6 
4 
2A 

lO 
14 
5 
2 
i 
~5 
15 
5 
5 
5 
6 
6 

14 
14 
14 
6 

14 
6 

6 
11 
11 
4 
4 
3 
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Cêra em velas • 
Cêra em obra. • • 
Cerveja importada . • • 
Cerveja mineira exportada • 
Cestas v as ias. 
Cevada. • • 
Ceva.dinha. • • • . 
Chá mineiro exportado 
Chá importado • . . 
Chales. . 
Chaleiras. 
Cbampagne • . . . • . • . . . 
Chapas do ferro o zinco, para cobrir casas. 
Chapas para fogão . 
Cba.péos . . . 
Chapéos de sol . . . . . . • • 
Chapelaria ( artigos não classificados) . 
Chapeleiras • 
Clnrutos . 
Cha.rrúas. • • 
Chifre em bruto. 
Chifre em obra . 
Chocolate. 
Chouei·;os • . . 
Chumbo em bl'uto • . . • • • • • • • 
Chumbo de munição ou em obra, não classificado 
Cigarrvs 
Cilhas • 
Cilhões. 
Cimento 
Coalho. 
Coatis . . 
Cobertores • • • . • • • • 
Cobre velho, em bruto ou em folhas. 
Cobre em obra não classificada • 
Côco ( fructas ) • . 
Côco para tirar a.gua 
Cochonilhos . • • 
Cochonilha • 
Coelhos . • . . • • 
Cofres de ferro ou madeira 
Cognae. • 
Coke • • • . • . 
Colchão e pertenças. • 
Coldres. • . . • • . . • • • . • • 
Colheres de ouro ou prata, 1/2 °/0 ad 17alorem. 
Colheres de metal ou madeira . . . • . • 
Colla . . 
Colmeias. 

Tabella 

6 
7 
(j 

3 
6 
4 
4 
3 
(i 

6 
6 
6 
5 
5 
7 
6 
6 
7 
6 
5 
3 
6 
3 
6 
5 
6 
6 
6 
6 

14 
6 
9 
6 
5 
6 
4 
6 
6 
6 
9 
6 
6 

14 
1 
6 

6 
6 
6 
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Colchas. • • • 
Colchetes ..• 
Colza. em grão 
Colza. em oleo 
Comestíveis 
Cominhos. 
Conchas . 
Confeitos • • . . • . . • 
Conservas nacionaes exportadas o 

Conservas estrangeiras em latas. 
Consolos . o • • • • • 

Copos de vidro . . • . . 
Copos de vidro finos com lavor 
Copos de crystal . . • • 
Copos de folha ou madeira. 
Coral em bruto • . • 
Cordas de instrumento~. . . . 
Cordas de embira. e outras do paiz 
Cordas de canhamo, linho. . 
Corrêame para tropa . • 
Corrente de ferro ou metal 
Cortiça. . . • . . • • . 
Coucoeiras e outras semelhantes. 
Couros seccos. . 
Couros salgados. • 
Couros trabalhados . 
Couves. 
Coxins. . . . . 
Cravos de ferraduras 
Cravos da India. 
Creosoto . 
Cré. . 
Crina . • 
Crinoliua. . • • . • . • 
Cubos, pinos e raios para rodas . 
Cubos para distillaçã.o • . • • 
Crystal em obra. . . . . . 
Crystal bruto, pedr<t . 
Cuias . • . • . . . . . 
Cutilaria, artigos não classificados 
Cylindros de ferro ou metal • . 

D 

Dados . . . . . . 
Debulhadores de milho. . . . . . . • 
Deda.os de ouro ou prata, 1/2 •/0 ad vaZarem. 
Dedaes. . . . . . . . • • • • . 
Deftw' ,~ ( vide art. 7 4). 

Tabella 

6 
6 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
7 
6 
7 
1 
3 
6 
6 
3 
fi 
6 
6 
7 

12 
3 
5 
6 
2A 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
7 
5 
6 
6 

.5 

I 
5 

6 



Tabolla 

Dellte! artitleiaes . • . • . . . . 5 
Desearoçadores de ea.fé, aJ'roz, algodão, ~te • 6 
~~~~~~. . . . • . . . • • . 5 
Diamantes e outras oedras preciosas, l/2 °/o ad t'alorem. 
Dinheiro, l/2 •/o ail t'alorem. 
Dobradiças . • . 5 
Doces importados . • 6 
Doces do paiz exportados 3 
Dominós . . . • • ô 
Dormentes de madeira.. 12 
Dormentes de ferro. 5 
Dragona8. 7 
Drogas. 6 

Eixos . 
Elastico.~ 
Embiras . 

E 

Encerados. • • • . . . . . 
Enc('rados para mesas, assoalhos, etc 
Encerados para vagões, barracas, etc 
Encommeodas . . . . . . . . . 
Engenhos para. estabelecimentos agrícolas. 
Enxadas . • • . . 
Enxergas para anima.es. 
Enxergões. 
Enxofre . • • . • . • . • 
Equipamento militar não classificado 
El"Vilhas em Ia tas 
Enilhas do paiz. 
Escadas (le mão. 
Escalares. . • 
Escarradeiras. . 
Escorias de metal 
Escovas. . 
Esmeril • 
Espadas • • 
Espanado~es • . • • . 
Espa.rtilh os • • . • • 
Especiarias não classificadas 
Espelhos . • • . • . • 
Espermacete . . . . . . 
Espetos de ferro para cozinha 
Espingardas . • • . . . . 
Espíritos não classificados, importados. 
Espoletas. . • . • . • . • • 

() 

3 
6 
6 
5 
2 
G 
5 
6 
7 
6 
6 
G 
4 
5 

12 
6 

13 
6 
-6 
6 
6 
6 
5 
7 
6 
6 
6 
6 

' 
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Tabella 

Esquifes • • • • 7 
Esponjas • • . • • • • • • • , • 7 
Esporas de ouro ou prata, l/2 °/0 ad ,alorem. 
Esporas . • 6 
Escumadeiras . . . • 5 
EiSSencias não classificadas 6 
Estacas • . • . . 14 
Estampas . . • . • 6 
Esiampas em moldaras 7 
Estanho em bruto . 5 
Estanho em obra 6 
Estantes . . . . • . 6 
Estantes importadas de luxo. 7 
Estatuas . . . 7 
Esteiras da India 6 
Esteiras do paiz. . • . • . . . . • . . 3 
Estojos e instrumentos cirurgicos o mathomaticos. 7 
Estopa. . 5 
Estopim . • . • • 8 
Estrados para Yagões • 5 
Estrados para camas . . • • . • • • 6 
Estribos de ouro ou prah, l/2 % wi valurem. 
Estribos . 6 
Estrume . . . • • • 14 
Extractos não classificados. n 

Facas . 
Facões. 
Faxinas 

F 

Farelo. • . • • • • 
Farelo de milho exportado 
Fa.rinha de trigo . • • • 
FaTinha de milho ou mandioca 
Farinha não classificada. 
Favas. • 
Fazendas . 
Fechaduras 
Feculas 
Feltro. . 
Ferrolhos. • • • • • • . 
Feijão importado . . . • . 
Feijão exportado ou entre estações 
Filtro • 
Feno • • 
Ferr~ lnras • 

r 

(j 

6 
14 
5 
4A 
4 
4 
6 

14 
6 
5 
4. 
6 
5 
4 
4A 
5 

14 
5 
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Ferragens ordinarias não classificadas. 
Ferramenta de arte e officio. · • 
Ferro bruto para. fundição. 
Ferro em barra batido. • 
:Ferro velho . • • . 
Ferro não classificado • 
Ferro de engommar . • • 
Fibra >egetal para cordoaria. 
Figos seccos . • • • . 
Figos frescos • . • . • • 
Fios de algodão, linho, lã ou seda 
Fios tolegraphicos • 
Fitas . 
Flecha. . . . 
Flores artificiaes 
Flores naturaes. . . • • . • • . 
Flor de canoa e outras, para enchimento. 
Fogareit•os . . 
Fogos artificiaes. 
Fogõt•s d•J ferro. 
Folhas mediei naes . . . • . . . 
Folltas de cobre, chumbo, estanho, etc. 
Folles. . • . 
Forjas portateis . • . 
Fôrmas para assucar • 
Fôrmas diversas 
Formicidas • . . . . . 
Fornalhas e fornos de ferro . 
Fornalhas de engenho . . 
Forragens não classificadas 
Fonces. 
Frangos • 
F'rascos 
Freios. . 
Frigideiras . 
Fruet as seccas • 
Fructa<; frescas • 
Fabâ . . . . ..•.. 
Fubá, exportado ou entre estações. 
Fumo. 

Gaiolas. • 
Galheteiros 
Gallinbas. 
Gallos. 

G 

5 
5 

14 
5 

14 
5 
6 

14 
6 
2A 
5 
5 
6 
7 
7 
2 
7 
G 
8 
ti 
G 
5 
5 
5 
::; 
() 

5 
5 
5 

14 
5 
9 
7 
6 
6 
6 
2A 
4 
4A 
3 

7 
(i 
9 
9 
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Oa.mellas . 
Ganc;os. • • . • • • • • 
Garrafas de crystal ou vidro tlno 
Garrafas ordinarias. 
Garrafões vasios 
Gaz globo. 
Gazotna. . 
Garfos. • . • • • . • . • . • 
Garfos de ouro ou prata, I/2 % nd valorem. 
Gatos de ferro . 
Gatos (animaes). 
Geléas. • 
Gelatina . 
Gelo .. 
Gengibre . 
Genebra . • . o • • • • • • 

Generos de importa~~ão não classificados . . 
Generos de exportação não rlassiticados . . 
Generos alimentícios do primeira neccssid:vle. 
Gesso em pó. o 

Gesso em pedra . 
Gesso em obra o • • • • • 

Gigos (cascos vasios) . • o • 

Giradores para estradas de ferro. 
Giz. o • • • • • • 

Globos do vidro ou louca. 
Globos geographicos • 
Goiabada. . o • • • • • • • o 

Gomma arabic:.1. e outras não classificadas. 
Gomma. de mandioca e outras do p,tiz. 
Grades para lavoura . • 
Grades do forro ou madeira 
Grampos para cerc;L 
Granadas. o 

Granadeiras • . o 

Graxa par.t calçado. 
Graxa animal o 

Grelhas do ferro. 
Guano. . 
Guaraná . o 

Guarda-roupa 
Guaritas . 
Guinchos. 
Guindastes 
Guitarras. 

Tabella 

6 
9 
7 
6 
7 
6 
6 
6 

5 
9 
6 
6 
2A 
6 
6 
6 
3 
4 
6 

14 
7 
6 
5 
6 
7 
6 
4 
r; 
5 
5 

5 
6 
6 
6 
5 
!j 

14 A 
G .. . 
G 
f) 

5 
G 
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Harpas • 
Herva-doce • 

DECISÕES 00 GOVEJ\NO 

H 

Herva-matte. • • • • • • • . • • 
Ilervas medicinaes e outras não classificadas. 
Hortaliças em conserva 
Hortaliç:~. s frescas • 

I 

Tabella 

7 
6 
3 
6 
6 
2A 

Iullarne:a reis não classificados 8 
Imagen' . 7 
Iman . • 6 
Impre.-;sos . 0 
Incenso • . • . . • . 6 
Inhames e oukas raizes semelhantes . 4 
I nstruuento.s de cirurgia., engenharia, optica, musica 

e outros semelhante5 . . 7 
Instrumentos uteis á lavoura. 5 
Isoladores do telcgrapho . 3 

.Jabotr. . 

.Jacás vasios 

J 

Jardineiras . . . . . . . . . . 
Jarras e juro,: de porcellana ou louça fina 
Jarras ol·tlinarias 
Jaspo • . . • 
.I oi as, l, "! ~ ó ad ralarem. 
Jogos dC' damas, dominó, xadrez e outros. 
Jumentos. . . . . . . • 
Junco da India . . . · . . 
Junco do paiz para e>teiras . 

Kagado . 
Kaleidoscopio 
Kerosem· . 
Kirch • 

I~ 

9 
5 
() 

7 
6 
7 

6 
li 
3 
5 

9 
7 
6 
G 
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Lã em bruto. • . . • 
Lã em obra não classificada 

L 

Lacre • . • . . . • • . • . • . 
Ladrilho de louça, barro, marmore ou pedra. 
Lages • • . 
Lambazes. • . . • • . • • 
Lambrequins de madeira ou metal. 
Lamparinas . • • . 
Lampeões sem vidro . 
Lampeões com vidro • • • • . • • • 
Lanchas de madeira ou de ferro, desmontadas 
Lanternas. . • • 
Lanternas magicas. • . 
Lapides para sepulturas . 
Lapis • . . • • • • 
Latas de folha, zinco, etc. • 
Latão em obra não classillca.da 
Latão em bruto ou velho . 
Lavatorio. . • • • • • . . • . 
Lavatorios de ferro ou madeira, ordinarios • 
Lebres. • • • 
Legumes em conserva. 
Leite fresco • • • • 
Leite em conserva . 
Legumes frescos. 
Leitões . 
Lenha .. 
Lentilha . 
Leques. • • 
Licores • • • • 
Limalhas do ferro . 
Limas de aço. • • • • 
Linguas seccas ou salgadas 
Línguas frescas . 
Linguiças. . . • • 
Linguiças em consena 
Linha. para costura. 
Linhaça • • 
Linho bruto • 
Liteiras • 
Livros, . • • • 
Lixa • • • • 
Locomotivas . • • • 
Locomoveis • • • • • 
Lombo de porco salgado • 
Lona • 

Decisões de 1900 - lndnslria 

Tabella 

5 
6 
6 

14 
14 
6 
5 
6 
6 
7 
5 
6 
7 
ô 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
9 
6 
2A 
6 
2A 
9 

14 
6 
7 
6 

14 
5 
6 
2A 
4 
6 
6 
6 
5 

15 
6 
5 
5 
5 
4 
6 

3 
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Lóros • • • 
Louça de luxo 
Louça commum. 
Louça de barro. 
Louza para. escrever 
Lu pulo 
Lustres 
Luvas. 

, 

lU 

Macaco de ferro. . • • . . . . 
Macaco (animal) . • • • . . . 
!lhcarrã.o e outras massas alimentícias 
~h.chados. • • • • • 
Machinas de copiar cartas. • 
Machinas de costura • 
~Iachinas desmontadas. • 
:uacliinas photographicas . 
Machinas de imprimir. 
Machinas de tecidos. • • 
Machinas para lavoura • • • 
Machinas de descaroçar algodão. 
~fachinas de fazer farinha • 
;\fachinas de fazer tijolos. • 
l\Iachinas não classificadas • • • • • 
Machinas para industria ou agricultura . 
Madeiras appa.relhadu • . • • • • 
Madeira lavrada, serrada ou bruta • 
Madeiras brutas até 4 1/2 metros • 
.\ladeiras para tinturaria. 
Madreperola • 
Maizena. • • • • • • 
Malas para viagens, vasias 
Malhos para ferreiros . 
Mamona em baga • 
Mangas de vidro • • • . • • . 
Mangueiras para bombas de incendio. 
Mandioca. . . • • • . • • • 
l\Ianometro . . 
Manteiga. • . 
Manteiga fresca. • • • • . . • 
Mantegueiras de mstal, louça on vidro 
Mappas 011 manuscriptos • • 
Marfim • • • . • • 
Mariscos • • • , 
Marmore em bruto. 
Marmore trabalhado 

Taballa 

6 
7 
6 
3 
6 
6 
7 
7 

6 
G 
6 
7 
(j 

5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 

13 
12 
14 
G 
7 
4 
7 
5 
4 
7 
6 
4 
7 
4 
2A 
6 
7 
(i 

.j 

5 
c, 
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Marmore em obra d'arte. 
Marrecos . 
Marroquim . 
Marmellos. 
Mascaras . . . • • • . 
Massas alimentícias diversas 
~ratte . . . . • • • • • · • . 
Materiaes de construcção não classificados 
Materias explosivas . . . 
Medicamentos não classificados. 
Medidas di versas 
Melaço .... 
l\lel de abelha . 
Mel de canna . 
Mel de fumo. . . . . 
Mercearias não classificadas 
Mercurio . . . 
l\lesas do ferro . 
l\Iesas finas . . . . . 
Mesas ordinarias communs • . 
Mctaes brutos não classificados. . 
Metaes em obras não classificados . 
Milho importado • • • • • • 
Milho exportado ou entre estações. 
Mineraes não denominados • • • . . 
Minerios de cob1•e, chumbo, zinco e outros 
Miudezas. • 
Missangas. • • • . 
Mobilias finas de luxo. 
Mobilias desmontadas. 
~Iobílías finas usadas • . • . • . 
Mobilias ordinarias ou em máo estado • 
Mochos envernizados supe1•iores. 
Mochos do madeira ou ferro tino 
:'l!odelos . 
Moldes • • . • . • 
Moendas para engenhos • • . . • . • • 
Moinhts para café, arroz, cevada e semelhantes 
Moinhos para lavoura. 
:\Ioirões . 
Moitões . 
Molas • . 
Molduras. • 
Moringues de barro 
.Mós • • 
Musicas • 

Tabella 

7 
9 
6 
5 
7 
4 
3 
5 
8 
6 
6 
3 
2A 
3 
3 
0 
6 
6 
7 
6 
5 
6 
4 
4.A 
5 

14 
() 

6 
7 
6 
o 
5 
7 
6 
G 
5 
5 
5 
5 

14 
5 
5 
7 
6 
5 
6 
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Naphta • 
Naphtalina 
Navalhas. • 
Nickel bruto. . 
Nickcl em obra . 
Xitratos • 
Noras. . . 
Nozomoscada. 
Novilhos 
Nozes . 

N 

o 

Objectos preciosos de arte, 1/2 % ad valorem. 
Objeetos de arte de luxo ou metal • 
Objectos de grande responsabilidade o . o 
Objectos ma.nufacturados não classificados • 
Objectos de carpinteiro desmontados . . . 
Objectos de rnarmore e trabalhos para tumulos 
Obras de cabelleireiro . • . . . . • • 
Obras de qualquer qualidade não classificadas 
Obreias 
Ocre • . 
Oleados o o . 
Oleos exportados 
Oleos diversos 
Oplo • • 
Oratorios. 
Orgãos. . • • • • 
Origones o o . . o • 
Ornamentos para igrejas o • . . . . . 
Ornamentos de ferro, bronze ou outros metaes 
Ossos • o . . 
Ossos em obras . • o 
Ostras em conserva • 
Ostras frescas • • • 
Ouro, 1/2 % ad valorem. 
Ova.s frescas • • • • 
Ovas seccas ou salgadas 
Ovos • 

Pacas. 
Padiolas o • • 
Paios exportados 

p 

Tabella 

6 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
6 
ll 
6 

7 
7 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
7 
7 
6 
7 
6 

14 
6 
6 
2A 

2A 
4 
2A 

g 
7 
3 



MINISTEIUO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 3'7 

Paios importados • . • 
Paina de seda importada . 
Paina exportada. 
Painço. . • . 
Palas para. bonets 
Palanques . • . . • . • 
Palhas de coqueiros e palmeiras. 
Palhas de trigo, canoas e outras. 
Palhas do Chile c semelhantes • • • . . 
Paliteiros de ouro ou prata, l/2 °/o rulMlo,·em. 
Paliteiros diversos . • • • • • . • • 
Palitos. . 
Panacús . 
Pandeiros. • • . • • . 
Panellas de barro exportadas 
Panellas de ferro ou cobre • • • • . • . . . 
Panella.s de ferro a granel sem responsabilidade da es-

tratla. • 
Panollas de metal • . • . 
Pancllas de barro ou granito. 
Panno de qualquer qualidade. 
Pão . • . . • • • • • 
Paos preparados para tamancos. 
Páos para tinturaria . • • • 
Papel de qualquer qualidade. 
Papel pintado . 
Papelão • 
Parafusos. • . 
P aralleli pi pedos. • • • 
Paramentos occlesiasticos. 
Pás .• 
Passas. • • . • 
Passaros empalhados 
Passaros vi vos . . 
Passaros engaiolados • • 
Pastas de papel ou papelão 
Patos . • 
Patronas . 
Pavios 
Pavões . . . • . . 
Pedras de afiar ou amolar 
Peanha. • . . • 
Poças de artilharia. • . • 
Peças de engenho de assucar 
Peças de machinismo • • • . . • . • • . • 
Pedras de cantaria, calcareas e outras para calçamentos 
Pedras açorianas • • . . • . • • • . . • 
Pedras lithographicas • 
Pedras de fil~rar. . • 

Tabella 

6 
6 
3 
6 
6 
7 
3 

14 
6 

6 
() 

6 
7 
3 
6 

5 
(I 

6 
6 
2A 
6 
5 
6 
6 
6 
5 

14 
7 
5 
6 
7 
9 
9 
6 
9 
6 
6 
g 
5 

- 6 
6 
5 
5 

14 
5 
ü 
ô 



38 

Pedra hume. 
Pedra pomes. 
Peixe fresco • • • • • • • • • • • . . 
Peixe em salmoura, salgado, secco ou em conserva . 
Palies em bruto. . 
Pelles preparadas • 
Pellica. . • . . • • . • • 
Peneiras de arame, cabello ou seda. 
Peneiras de palha do paiz. 
Pentl.ulas para reloglo. 
Pennas para escrever • • 
Pennas para enchimento • 
Pentes. • • 
Perfumarias. • . • . 
Perolas, 1/"! 0 /o ad valorem. 
Perús . • • . . 
Pesos para balança . 
Petredws para caça 
Petrechos bellicos • 
Petrechos explosivos 
Petroieo . 
Pez. • • 
PMsphoros 
Pianos. • 
Piassava • 
Picaretas. 
Pichoá. . . • 
Pilhas electricas 
Pimenta da India 
Pimenta do pa.iz. 
Pinceis • • • 
Piaos para rodas • 
Pinhão • • • 
Pipas vasias • 
Pistolas • . 
Pix& .••.. 
Plantas medicinaes 
Plantas vivas • . . . 
Platina, 1/2 % ad valorem. 
Plumas • 
Poltronas. 
Polvilho . 
Polfora • 
Polvorinho • 
Pomadas para cabello. 
Pombos . • 
Por~Jellana . 
Porcos. . . . 
Porphiro bruto. 

. . 

Tallelltt 

6 
6 
2A 
4 
3 
6 
6 
6 
3 
6 
6 
6 
6 
7 

9 
5 
6 
6 
8 
6 
5 
8 
7 
3 
5 
3 
6 
6 
3 
6 
3 
3 
6 
6 
5 
6 
7 

7 
7 
3 
8 
7 
6 
g 
1 

lO 
5 
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Tabella 

Porphiro em obra • • • • • 7 
Portas, portões e portadas finas. 7 
Portas communs • • • • 5 
Porteiras de madeira e ferro 5 
Pós de sapato . . . 6 
Postes telegril.phicos . 5 
Postes do madeiras. 14 
Potassa • . • • . 6 
Potes do barro diversos 6 
Pranchões . • . . . 14 
Prata, l/2 ~~ ad ,azo rem. 
Prateleiras . . . . . 6 
Pratos de folha ou chumbo 6 
Pregos. • • • . • • • • • • • • 5 
Prensas para algodão e outras não classiflca.das 5 
Prensas para escriptorio • 6 
Presuntos. 6 
Prélos • . • . . • • • . • . . • • . 6 
Productos chimicos e preparações pharmaceuticas . 6 
Punha.es • • . • • • • . • • . • • 6 
Puxadores para gaveta • 6 

Quadros • • 
Queijos frescos . • 
Queijos estrangeiros 
Queijos nacionaes • 
Quilhas de jogo • 
Quina • • . • 
()luinino . • • 
Quinquilharias • • 

Q 

Rabecas e ra.becões. • • . . 
Raios, pinos e cubos para rodas . 
Raizes alimentícias. . • . . 
Raizes medicinaes • • 
Raizes para tinturaria. 
Raladores de mandioca. 
Rapaduras 
Rapé .•.•.•. 
Raspas de ponta de veado . 
Ratoeiras. . . • • . 
Realejos • 

7 
2A 
6 
4 
7 
6 
6 
6 

7 
3 
4 
6 
5 
8 
4 
6 
6 
6 
6 
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Rebolos de pedra. . . • 
Rêdes . . . • • 
Redomas de vidro • . • 
Regoas • . • . . • • • . • . . 
Relogios . . • . . . . • . • • • 
Relogios de gaz . . . . • . . • • . 
Relogios de ouro ou prata, l/2 •f o ad l)alorem. 
Remos. 
Rendas. • • • • . 
Resinas não clas.sííicadas . 
Rosei'vatorios para agua • 
Restillo . . . . • • 
Retortas . . . 
Retortas para gaz 
Retrates . 
Ro&ratos . . . 
Ricioo importado 
Rícino exportado 
Ripas • • • • . . • . 
Rodas para carros e carroçag. 
Rolhas . . . . . . . . .· 
Rodetcs e rodas para machinas. • 
Rotim. • . . • 
Roupa. 

Sabão • • • 
Sabão nacional • 
Sabonetes. • • 
Sacca-rolhas . . • • • • . 
Saccos da algodão e ontr·os do paiz • 
Sagí1 • 
Salame • • 
Sal ordinario. 
Sal refinado . • 
Sal amomniaco • 
Sal de azedas 
Sal de Epson • 
Salitre • • 
Sanguesugas . 
Sapatos . 
Sapé . • . 
Sebo nacional . 
Sebo r:strangciro 
Sodas • • . • . • 
Sellins o snas pertenças 

Tabella 

5 
6· 
7 
6 
7 
6 

14 
6 
6 
5 
6 
6 

14 
5 
7 
ô 
4 

l4 
5 
7 
5 
6 
6 

6 
3 
6 
6 
5 
4 
6 
4B 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

14 
') ., 
6 
6 
6 
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Sementes • • • • • • • • • • • 
Serpentinas de vidro, crysta.l, bronze, etc. 
Serpentin$s para. alambique • • . . . 
Serralheria. ( e.rtigos de) 
Serragens. . • • 
Serras e serrotes • 
Sinos . 
Sipó . . • . . . 
Sirgueiro (artigos de). 
Soda . 
Sofás . 
Solas • • . . • . . . . . 
Sovelas c instrumentos de sapateiL· J 
Ste::trina . • . • . 
Suadores pctra. sellins . . . . . . • 
Substa.ncias de pouco Vl\lor uteis á lavoul'a 
Sulfureto de carbono. 
Surr.>es . . 
Susponsorios . 

T 

Tabaco . . . . • • . . 
Taboa.do em pequena quantidade . . 
Taboleiros envernizados e com vidraça 
Ta.bo1eiros ordinarios 
Taboletas. • . . 
Taboas de gamão • 
T~h~. • • • • . • • 
Tal!os de bilhar ou bagatolla.. 
Talhas de barro para a.gun, 
Tamancos. . • • • . 
Tamarindos em conserva. 
Tambot•es de muilica • 
Tambores para engenho 
Tamboretes de luxo • 
Tamboretes ordinarios. 
Tanqnes para engenho 
Tapioca . . . • • 
Tapetes • 
Tarrafas • • • . • . • . • 
Tartaruga em obra. não classiftcada. 
Tartaruga bruta 
Tartaruga animal 
Teat'c':l. 
Tecidos • . . 
Telhas de barro. 
Telhas de vidro. 

TabeUa 

6 
7 
5 
6 

14 
5 
6 

14 
6 
(j 

7 
6 
6 
6 
6 

14 
6 
4 
6 

6 
5 .... • 
6 
7 
6 
5 
7 
6 
6 
tl 
7 
5 
7 
6 
5 
6 
4 
6 
7 
6 
9 
5 
(i 

14 
i 
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Tela met&llica. . 
TIJellas • . • 
TiJolos de barro. . • . • 
Tijolos de marmore ou louça 
Tijolos para limpar facas . 
Tinas . • . • • . • • 
Tinta de qualquer qualidade • 
Tinteiros. . . . • . . 
Torcitlas . 
Torneiras. 
Torradores de café. 
Toucadores . . • • 
Toucados par<\ senhoras 
Toucinho. 
Toros . . • . . • . • 
Tra.nsparen tes para janellas. 
Trapos. • • 
Tra. vesseiros • • • 
Trem de cozinha. . 
Trigo em grão . . . . • 
Trilhos para estrada ue ferro 
Trollys • • • • • 
Trolly~ desmontados . . 
Tubos para encanamentos. 
Tubos do bar1·o. 
Tubos de vidro 
Tumulos 
Turfa . 
Typos. 

Uuguento. • . . 
Unhas de animaes • 
Urucú. . 

u 

Urnas. . . . • . • • . . . • 
utensilios ordina.rios para casa de familía 
Uvas seccas • 
Uvas frescas. 

Vaccas 
Varas. . . • . 
Varandas de ferro. 
Vassouras. 

v 

•, 

. . 

TabeUa 

6 
6 

14 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
4 

14 
6 

14 
7 
6 
4 
5 

15 
5 
5 

14 
7 
7 

14 
6 

t5 
6 
3 
7 
6 
6 
2A 

li 
13 
6 
6 
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Ta~lla 

Velas de cêra, carnaúba, ésperma.cete, composição ou 
stearina • . . • . • • . . . . . . 6 

Velas de sebo naeiona.es • 3 
Velludo • . 6 
Velocípedes . 6 
Venezianas . 6 
Ventarolas . 7 
Ventiladores . • 5 
Verdete . 7 
Verduras . • 2 A 
Vermelhão . 6 
Vermouth 6 
Verniz. • • . 6 
Vidros ordinarios • • . • . • 6 
Vidros de grande responsabilidade • 7 
Vigas • • • 14 
Vimea. . 6 
Vinagre . • . 6 
Yinho estrangeiro 6 
Vinho nacional . 4 
Vitela. . lO 
Vitriolo . 8 

Wagões desmonbdos • • • 

Xarope . 
Xarque • • • • 
Xergas para auimaes • 

w 

. . 
z 

' . 5 

6 
4 
6 

Zabumbas. . • • • • • • • • 7 
Zarc!o. • • . • • . • • • 6 
Zil1co etn b1·uto ou em folha • • !S 
Zinoo em obra • • • • • • ~ 

Directoria Geral de Obras e Viação, em. lG de ma.io de 1906. 
-Jose Freire Plwteiraf 11otta. 
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N. 16 -EM 16 DE MAIO DE 1906 

l\Ianda adoptar, na Estrada d:J Ferro d" Natal a Ceará-Mirim, a~ 

condições regulamentares nm Yigor na Estrada de Ferro Central 
do Brazil. 

Ministerio da. Industria, Viação e Obras Publicas- Directoria 
Geral de Obras e Viação- 1" Secção- N. 13- Rio de Janeiro, 
16 de maio de 1906. 

Havendo sido approva.das por portaria da. presente data 
as tarifas provisorias da Estrada. de Ferro do Natal a Ceará 
~lirim, a vosso icargo, declaro-vos, em soluQão ao vosso ofilcio 
n. 13, de :27 de :fevereiro uHimo, que deverão ser observadas 
na re;pectiva applicação as c:>ndiçlies regulamental'es em vigor 
na Estrada de Ferro Central do 13razH no quo for ahi appli
cavel, cabendo·V03, outrosim, estabelecer e:n caracter provi
sorio o qu:Ldro do pessoal indispensavel e o h orar i o que 
convier para o trafego que as3im fica.es autorizado a inaugurar 
e manter até que as circumstancias vos habilitem a propôr <L 
este \Iinistorio as modificações reclamadas pelos interesses da 
estrada o d~t região por olla. servida. 

Sa.ude e fraternidade- Lrwrv Se(eriruw JJ;il/er.- Se. En
genheiro Chefe tia Commissão do estudos e construcção de obras 
contra os eJleitos d;l secca no Eshdo tio Rio Grande do Norte. 

N. 17- EM 2•1 DE MAIO DE 1906 

Estal•~l··c·' •li\'•·1'338 elass'ficaçii's plra o transporte <lo crêroe de 
J,,if..' ]'ela E<traola ,J~ Ferro r.··nt!'nl •I·! Brazil. 

:\Iinisterio da Indush·ia, Viação e Obras Pnblicas-Directorüt 
G<3ral de Obras e Viação- I" Secção-~. 26- Rio de Janeiro, 
26 de maio de JriOG. 

Em solução ao que expuzestes em officio n. 647, de 19 do 
corrente, autorizo-vos a providenciar de modo a que o crême 
de leite, produzido em localidades do interior e dahi pro
cedente, seja classificado na 6" classe da brifa n. 3, se o 
transporte se e1l'ectuar em trens de carga, na 5& classe se o 
fôr em trens mixtos e na 4" quando em trens expressos. 

Saude e fraternUade- LnHI'o SeoeYinn~ JJlilller.- Sr. Di
rector da Estrada do Ferro Central do Brazil. 
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N. 18- EM 9 DE JUNHO DE 1906 

Inclue a téi'n graphitosl nas classes 53 " 1" <la tarifa n. 3, 1'11\ dgor 
na Estrada de Ferro f:ent ral do Bt•aúl. 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas - Dire
ctoria Geral de Obras e Viação - 1• Secção - N. :10 - Rio de 
Janeiro, 9 de junho de 1906. 

A' vista do que propuzestes em officio n. 639, de 30 de mai() 
findo, autorizo a inclusão nas classes 5a e 7' da ta rira n. 3, em 
vigor nessa Estra1a, de terra graphitosa, que será considerada. 
como metal não precioso. 

Sa.ude e fraternidade.-Lauro Se~Jeriano Müller.-Sr. Dirc
ctor da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

N. 19 -EM 16 DE JUNHO DE 190J 

Autoriza o desconto em folha de pagamento das mensalidad~s dos 
socios contribuintes da Caixa Geral do pessoal jornaleiro da Es
trada de Ferro Central do Brazil. 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas - Dire
ctoriaGeral de Obras e Viação- 1• Secção- N. 31 -Rio da 
Janeiro, 16 de junho de 1906. 

Em conveniencia do que informastes em omcio n. 734, de 
9 do corrente mez, sobre o pedido feito pela administração da 
Caixa Geral do pessoal j ornaloiro dessa Estrada, declaro, para os 
necessarios effeitos, que resolvi attender ao mesmo podido, no 
sentido da serem descontadas em folhas de pagamento as men
salidades dos socios contribuintes da referida Caixa. 

Saude e fraternidade .-Lauro Severiano Müller. -Sr. Di
rector da Estrada de Ferro Central do Brazil. 
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N. 20 - Ell 23 DE JUNHO DE 1906 

Manda lavrar escriptura de doa~ão de um terreno, feita pelo engenheiro 
Chrislino do Yalla e seus filhos. 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas- Directoria 
Gera.! de Obras e Viação- 2a Secção- N. 16f3 -Rio de Janeiro, 
em 23 de julho do 1906. 

Sr. Ministro dos Negocios da Fazenda- Havendo o governo 
acceitaio o otferecimento gratuito do engenheiro Christino do 
Valle e seus filllos, de uma faixa. de terreno de 2,mo de largura 
tiradct d:t proprieJ<tde que possuem na rua do Aqueducto n. 65, 
em S:mta. Thereza, para passagem dos encanamentos de agua 
que teem de abastecer a11 partes altas das ruas Conselheiro 
Pereira da Silva e antiga da Princeza Imperial, conforme a 
planta inclusa, rogo.vos digneis de expedir as necessarias ordens 
para que na Directoria do Contencioso do Thesouro Fede1•al, á 
vista dos títulos de propriedade que serão exibidos, seja la
vrada a competent.• escz•iptura de doação do a Iludido terreno, 
de cJnformiJ.a,le com o termo •1ue, junto por cópia, Yos re· 
metto, a:;sigoado na Inspocção Geral das Obras Publicas. 

S:mde o Fr::tternidade. - Lmn·o Se.:eri(mo MiUler. 

N. 21- EM 7 DE JULHO m: 1906 

1\lan,!a (xc·cutar o projccto de e~gotos no IJaii·ro de Copacabana. 

:\Iini,;tet•io da Industria, Viação e Obras Publicas - Diro· 
otoria Gorai de Obras e Viação- ta Secção- N. :J - Hio t!e 
.Janeiro, 7 de julho de 1906. 

Relativamente ao assumpto, do que tratam os officios des3a 
repartição, n. 1061, tle 19 de dezembro do 1904, o n. 628, de 23 
de junho de 1903, autoz•izo-vos a approvar e fazer executar o 
proJecto de esgotos no bairro de Copacabana, que foi submet
tzdo á consideração deste Ministerio pelo vosso antecessor, enge
nheiro José Mattoso S~mpaío Corrêa, ficando a área de esgota
mento constante do referido projecto considerada como prolon
gamento do 5• districto desta Capital e os serviços regulados 
pelo contracto de 30 de dezembro de 1899. . 

Saudee fl'aternidade.-Lauro Severiano Müller.- Sr. Enge
nheit·o tlscal do Governo junto á Companhia City Improvements. 
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N. 22-EM 13 DE JULHO DE 1906 

Estabelece passagens de ida e volta, com o ahatimento de 25 •f.,, n 
Estrada du Ferro)Central do Rio Grande do Norte. 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas - Dire
toria Geral de Obras e Viação - 1• Secção - N. 22 - Rio de 
aneiro, 13 de julho de 1906. 

Attendendo a uma representação quo o Club Lavoura Ceará
Mirim dil'igiu-me por telegramma de 18 do mez proximo pas
sado, autorizo-vos a estabelecer passagens de ida e volta, na 
Estrada de Ferro Central a vosso cargo, com o abatimento <le 
25 "lo sobre os preoos das tarifas approvadas pela portaria de 
lô de maio do corrente anno, nas condiçõ:~s adoptadas na~ 
demais estradas de ferro. 

Saude e fraternidade.- LaHro Sea;·iww Miiller.- Sr. En
genheiro chefe da Commissão de Estudos e Construcção de Obras 
contra os effeitos da secca no Estado do Rio Grande do Norto. 

N. 23 -EM 21 D,E JULHO DE 190n 

Approva as instrucções pua a commissão fiscal elas obras de melhora
mentos do porto de Beh;m, ll'J P:~r:í. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Industria, Viação e 
Obras Publicas, em nome do Presidente da. Republica, resolvo 
approvar as instrucções que com esta baixam, assignadas pelo 
director geral de Obras e Viacão da respectiva Secretaria de 
Estado, pelos qua.es se deve reger a Commissão tlscal das obras 
de melhoramento do Porto de Belém, Estado do Pará. 

Rio de Janeiro, 21 de julho de 1906.- Law·o Severiano 
!Jfiiller. 

lnstrucçoes a que se refere a Portaria desta data 
1 

A Commisilio ftsea.l ·das obras de melhoramento do porto 
de B!Mm, Estado do P&rá, reger-se-á. pelo decreto n. 2.917, de 
21 d.eJttnhode lfjg8. . 
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11 

O pessoal, seus vencime11tos e despezas diversas da Com
missão fiscal, serão os seguintes: 

Um engenheiro-chefe • . 
Um engenheiro-ajudante • 
Despezas de escriptorio e 

fiscalização, inclusive 
o pessoal que fôr ne· 
necessario ~ 

Total 

Ord. 

12:00()5 
6:000$ 

III 

Grat. 

6:000$ 
3:000$ 

Total 

18:000$000 
9:000$000 

10:000$000 

37:000$000 

'~As attribuições do pessoal serão descriminada.s pelo eu~e· 
nheiro-chefe da Commis11ão fu!cal. 

IV 

Se1·ão nomeados por portaria do Ministro o engenheiro.. 
chefe G o engenheiro-ajudante ; e pelo engenhciro-r.hefe o de
mais pessoal da Commissão. 

Directoria Geral de Obras e Viação, 21 de julho de 1906.
J. F. Parreiras Horta. 

N. 24 - EM 25 DE JULHO DE 1906 

Acceila os estudo de reconhecimento da linha ferrea de Araguary a 
Goyaz. 

Ministerio da Industria, Viaçi.o e Obras Publicas -Directoria. 
Geral de Obras e Viação- 2 .. Secção- N. 199 -Rio de Janeiro, 
25 de julho de 1906. 

Tendo em consideração a concordancia dos estudos da Com
panhia Estrada de Ferro de Goyaz com explorações anteriores 
e a conveniencia. de facilitar as ramificações para a bacia do 
Amazonas, resolvo aooettar os estudos de reconhecimento da 
linha ferrea de Arag~ary a Goyaz, apresentados pela referida 
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co~ptu,lhta., na' fórma da ola01ula lU do decreto n. 5349 de 18 
de outullro de' I 9ó4, e a respeito dot qua.es informasees'por otllcio 
n. 23j'de 9 de abril ultimo~ 

Assim, vol-o communico pa.ra os· ftns convenientes. 
Saude e fraternidade - Lauro Severiano Müller - Sr. En

genheiro-Cilefe da Fiscalilação da Rêde de Viação de S. Paulo, 
Matto-Grosso e Goyaz. 

N. 25 - EM 26 DE JULHO DE 1906 

Au_toriza o desconto, em folha de pagamenlo, das mensalidades do9 
socios da Associação Beneficente União dos Foguisbs da Estrada 
de Ferro Central do Brazil 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas - Dire
otoria. Geral de Obras e Viacio - 1• Secção - N. 42 - Rio de 
Janeiro, 26 de julho de 1906. 

A' vista do que informastes em officio n. 1045, de 17 do 
corrente, relativamente ao pedido feito pela. A880oiacio Bene
ficente União dos Fog11ista.s dessa Estrada, no sentido de se 
effectuar em folha de pagamento o desconto de ineilaalidades de 
sous associados, declaro, para os necessarios e1l'eitos, que resolvi 
deferir semelhante pretenQio. · 

Saude e ft:ilternidade.-Lauro Seueriano Müller.- Sr. Di· 
rector da Estrada:de Ferro Central do Brazil. 

N. 26- EM 30 DE JULHO DE 1906 

Modifica para o transporte de salames, linguiças, paiol, presuntos 
e salchichas a pauta em vigor na Estrada ·de Ferro Central do 
Brazil 

Mioisterio da Industria, Viação e Obras Publlca.s - Dire
ctoria Geral de O bras e Viação - 1 a Seccio - N. 43 - Rio de 
Janeiro, 30 do julho de 1906. 

Communico-vos, '(Iara. os devidos effeito', á vistil do.que 
expuzestes em olficio n. 1036, de 16 do corrente, relativamente 
ao pedido tP.ito por R- Rudge & Comp., proprietarios da. fabrica 
de salame e de outros productos alimentícios, estabelecidos na 
rua Formosa., desta Ç&pital, para lhes ser transferida a con-

Decisões de 11106 - Industria 4-
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cessão de abatimento de que gJzava a :flrln& anterior, J. Souza 
&Comp., em virtude do aviso n. 169, de 9 de setembro de 191)2,· 
no transporte de taes productos por essa estrada, que resolvi 
adoptar. como medida geral, de accordo com a vossa. proposta, 
& soguinoo modificação da p<mta em vigor: 

~al;"u", lin;.:uiçaa, pai<h, presunto>, sal
·~hiehas proct·dentce •lo inb·l'ior, d · faLri•·as 
nacionaes. • 

s~Iamu, liu;.:ulças, paio<, presuntos n oal
chlchas,•!uan•lo não procndcrem dn fabri
cas uacionacs ou no sentido da impor-
tação • • • . • • • • 

TARIFA N. 3 TARIPA N. i 
ESPECIAL 

Classes 

D 

Saude e fraternidade.- Law·o Severiano Müller.- Sr. Di· 
rec~r da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

N. 27 - EM 7 DE AGOSTO DE 1906 

Approva a talplla de preços pnra as nhras da Companhia Hio de 

.Janci,·o City lm]ll'Ot'cments 

Mioisterio da Industria, Viação e Obras Publicas- Dire
ctoria Ger<\1 de Obras e Viação - I a Secção - N. 6 - Rio de 
Janeiro, 7 de agosto de 1906. 

Não estando igualmente nos casos de ser approvada por 
este Ministerio a. iabella de preços organizada pela Companhia 
City Impro"emenb e a.nnexa ao otllcio dessa. repartição n. 36, 
de 18 de janeiro de l\)05, em substituição á que acompanhou o 
officio dessa repartição, n. 19. de I:~ de janeiro de 1903, para os 
fins do re-<pectivo contra.ctlJ, por não se achar de conformiclade 
com a situação dos mercados, como ficou demonstrado não só 
no ci\ad.u officio, como no de n. 3, tie 26 de abl'il de 1905, 
resolvo, usando do direito que no 1uesmo contrac&o ficou re
servado ao Governo, relativamente á revisão periodica de taes 
tabellas, a.pprovar a que foi organizada pelo vosso antecessor e 
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por elle submettida a este Ministerio · com o ultimo !los men
cionados otDcios, e que deverá, portanto, vigorar por um 
triennio, na fórma do contracto vigente. 

Saude e fraternidade.-Lauro Severiarw Müller .-Sr. Enge
nheiro fiscal da Companhia R:o de Janeiro City lmprovements. 

N. 28- EM 20 DE AGOSTO DE Hl06 

Altera provisoriamente o art. 5° das Condições Rogtllamentares da 
Estrada de Ferro Minas e Rio 

Ministerio da Industria, Viação e Ohras Publicas - Dire 
ctoria Geral do Obras e Viação- l" Secção- N. 6- Rio de 
Janeiro, 20 de agosto de 1906. 

A' vista do que.expuzestes em officio n. 16, de lO de julho 
proximo pa8Sa.do, autorizo a substituição, a titulo provisorio, do 
art. 5° das instrucções que, segundo declaraes, estão em vigor 
nessa estrada, pela seguinte dis~ição : . 

A administração poderá conCeder aos viajantes bilhetes de 
ida e volta entre as diversas estações da estrada com o prazo 
de 15 dias, abatendo 25 % da importancia total de suas pas
sagens. Os bilhetes de ida e volta para as estações de aguas 
mineraes de S. Lourençq, Cachambà, Agua.s Virtuoims e Cam
buquira- terão 40 dias de prazo, ta.mbem c;>m 25 % de abati-
mento. · 

Continuarão a vigorar, sem alteração, os paragraphos do 
art. 5• das citadas condiç~ regulamentares. 

Saude e fraternida.de.-Lauro Severiano MiUler;-Sr. Enge
nheiro fisoa.lda Esuoada de Ferro Miuas e Rio. 

N. 29- EM 25 DE AGOSTO DE 1906 

Eleva o prazo concedido ao Clú.b Naval para pagar o terreno ao 
mesmo cetlido na Avenida Central. 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas.-Directoria 
Geral de Obras e Via.ção.-~a Secção- N. 236- Rio de Janeiro, 
25 d& agosto de 1906. 

Declaro-vos, para os devidos etfeitos, que, attondendo ás 
razões apresentadas pelo Club Naval, em requerimento de 23 
de julho ultimo, resolvi elevar a dez annos o prazo de cinco, mar-
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cado na eseriptura. · lavrada., entra essa Commissão. 41 o mesmo 
Club pa.r-.1. pagamento da quanr.ia de 150:000$000, c<LSo llie con
venha wr a plena propriedade do terrono cedido para. a. sua. 
séde na Avenida Central. 

Saudee fr·aiernidade- Lwti'O Seoe1·ian1J Müller-Sr. Chefe 
da Commissão Constructora da Avenida Central. 

N. 30- EM 27 DE AGOSTO DE l90d 

Autori.a provisoriamentf' diversos abatimentos nos fretes das car{l:as .. 
experlidas ou recebidas pela~ xar.1ucatlas de Santa Maria, ao longo 
das linhas de Porto Alegre a Uruguayana e Santa Maria ao Passo 
Fundo 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas - Dire
ctoria Gm·al de Obras e Viação- l" Secção - N. 37 - Rio de 
Janeiro, 27 de agosto de 1906. 

Declaro-vos, para. os devidos e.ffeitos, que, attendendo ao 
que requereu a Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer nu 
Bré$il e 4 vossa informação constante do officio n. 196, de 3 do 
mez correntu, redolvo autorizar, como medida provisoria, os 
seguintes abatimentos nos fretes das cargas expedidas ou rece
bidas pelas xarqueadas que se estabek•éorem em Santa Maria, 
ao longo das linhas Porto Alegre a Uruguayana e Santa Maria 
ao Passo Fundo, desde que expeçam ou recebam suas cargas do 
ou para as estações de Pelotas e Rio Grantle: 

c Dentro de cada anno, a.s primeiras 2000 toneladas dp 
carne que a xarqueada expeça ou receba pagarão os fretas, sem 
reducção, pelas tarifas geraes. 

O que exceder de 2000 toneladas a 3000 toneladas gozará 
de um abatimento do 20 % • 

O que exceder de 3000 toneladas até 4000 toneladas gozará 
do abatimento de 25 %. 

O que exceder de 4000 toneladas gozar<í do abatimento de 
30 %. 

Saude e fraternidàde.-Latwo Sevet·iano Müller.-Sr. Enge· 
tlbeiro-chete da commissão fiscal da rede de viação ferrea do 
r;;stado do Rio Grande do Sul. 
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tf. 31 -EM 4 DE SETEMBRO OE l9ó6 

Altera a redacção da lettra F da clausula XX do eonvenio de trafego 
mutuo telcgraphico, celebrado entre a Estrada de Ferro Central 
<lo Brazil e a Repartição Geral dos Telegraphos. 

MinistArio da Industria, Viação e Obras Publica.s-Directoria. 
Geral de Obras e Viacão-1• Secção-N. 29-Rio de Janeiro, 
4 do setembro de 1906. 

Declaro, para os devidos effeitos, que resolvi approvar 
a alteração proposta. pela Directoria da Estrada de Ferro 
Central do Brazil em officio n. 645, de 18 de maio ultimo, 
lettra F da clausula XX do convenio de trafego mutuo tele
grapbico, ficando neste ponto aquella disposição assim redigida.: 

« O pessoal da Repartição Geral dos Telegrapbos, que servir 
nas secções onde esta tem linhas e nos postes da Estrada. de 
Ferro Central do Brazil, ter!\ passagem gratuita. nos trens 
da Estrada, quando requisitada por escripto e assignada por 
empregado competente da Repll.rtiçiio Geral. • 

Sa.ude e fraternidade.- Lauro Seoeriano Müler.-Sr, Di
rector Geral dos 'l'olegraphos. 

N. 32- EM 5 DE SETEMBRO DE 1906 

Altera o quadro do pessoal da Estrada de Ferro Central elo Rio 
Grande do Norte. 

O Ministt•o da lndustria, Viação e Obras Publicas, em nome 
do Presidente da Republic~. á vil; ta do quo propoz o engenheiro 
chefe da Estrada. de Ferro Central do Rio Grande do Norte, re
solvo alterar o quadro do pessoal da mesma estrada approvado 
por portaria do 23 de fevereiro de 1904, o qual tl.cará or~ani
zado de conformidade com o novo quadro que esta ·acompa
nha, assignado pelo Director Geral interino de Obras e Viação 
da. respectiva Secre~ria. de Estado. 

Rio de Janeiro, 5 de l!letembro de 1906,- Lauro Se11eriano 
Müller. 

Quadro do pessoal da Estrada de Ferro do lUo Grande do Norte, 
a que se refere a portaria de 5 de setembro de 190G 

Um engenheiro-chefe • 
Um 1° engenheiro • • • • . 
Dous chefes de secção (cada um). • 
Tres engenheiros ajudantes (idem) • 

18:000$000 
12:000$000 
9:600$000 
7:200$000 



Um eonduetor de I• Qlasae • 4:800$000 
Um dito de 2" idem. ·~ • • 3:600$000 
Um desenhista. • · • ·• • 4:800$000 
Dous esoripfiurarios (cada um) • 3:fJ()()$000 
Um amanuense • 2:400$000 
Um arma.zenista. . • • . • • • 3:00='·ooo 
Um secretario, thosourelro e contador. 6: 000 
Um pag&dor • 3:60 000 
Directoria Geral do Obras e Viação, 5 do setembro de 1906. 

-Pelo director geral, Jose Diniz Villasbi3as 

N. 33 -EM 25 DE SETEMBRO DE 1900 

Approva, provisoriameQte, o quadro e tabell;t de vencimentos do 
pessoal da linha ferrca de Baurú a Cuyabá. 

O Miüistro de Estado dos Negocios da. Industria. Viação e 
Obras Publicas, em nome do Presidente da Republic:t, afiten· 
dando ao que requereu a Companhia de Estradas de Ferro Noro· 
este do Brasil, resolve approvar, em caracter provisorio, o qua
dro e tabella de vencimentos rio p~3Soal para os diTersos ser
viços do trafego. até a extensão ue 20 kilometros, da linha fer
rea. de Bahurú a Cuyabá, os quaes com osta baixam, a.ssignados 
pelo director geral de Obras e Viação da Secretaria de Estado 
dos Negocios da Indusiria, Viação e Obras Publicas. 

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1906.- Lauro Set~eriano 
Müller. 

N. 34 - EM 8 DE OUTUBRO DE 1906 

):landa lavrar termo de ajust6 provisorio de compra ao Dr. João 
Franklin rle Alencar Lima do sitio da Taquara 

Minist.erio da.lndustria, Viação e Obras Publioa.s-Directoria 
Ge-ral de Obras e Via.çio.-2" Sooção.-N. 282-Rio de Janeiro, 
8 de outubro de 1906. 

Tomando em consideração o que expuzestosem omcio n. 674, 
de 28 de julho ultimo, relativamente a acquisiç&o do sitio da 
Taquara, de propriedade do Dr. João Franklin de Alencar Lima, 
autoriso-vos a mandar lavrar o respectivo termo de ajuste pro· 
~ilfOrio que tem da Cfervir para a. eseriptura. definitiva a oelo
brar-se na Direotoria do Contencioso do Thesouro Federal, pela. 
quantio. da 14:000$000, a.ttribuida aodi&o sitio e acceita pelo re
ferido proprietario. 

~ ; tda e fraternidade - Lau1·o Severiano Müller-Sr. In
speetor Geral das Obras Publicas. 
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N·, 35- EM 13 DE OU'lUBRO DE. 1906 
Approva, provi11oriamente, .as taxas a cobrar pelos Jei'Vi~os pr&s

tados no Açude de Acarahú-mirim, da Commissãil de Aoudes e 
Irrigação. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Industria, Viação e 
Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica, de con
formida.de com o disposto no art. 1 o das instrucções quo acom
panham a. pçrtaria. do 2 de maio de 1004, para a Commissão de 
Açudes e Irrigação, no Estado do Ceará, resolve approvar pro
visoriamente as taxas a cobrar por diversos serviços prestados 
no açude de Acarahl1-mirim, conatanie da ta.bella que com esta 
ba.ixa, assigoa.da pelo director ·geral de Obras e Viação. 

Rio de Janeiro, 13 de outobro de 1906 ..... La11ro 8ecirlano 
Mftllsr. 

'l'abella de taxas a cobn! no açu!e de Acarahú-ml,.l.m, a q'ILe ae 
refere a portaria desta data 

Pelo fornecimento de agua. paro. açudes,ap-
parelhos hydra.ulicos ou outro qual
quer fim, por metro cubico, p~Jr anno 

Pela utilização dos iorrenos de va.sante, 
por metro corrente sobre 3o,om de 
fundo, por anuo, de • • • . • • 

Por hectare dt> outros quaesquer terrenos, 
por anno • . • • • • . . . . 

Por licença para pesca de rêde ou de tarrafa., 
a.nnualmente • . • • • • • . . 

$005 

$040 a. $060 

1$000 a 2$000 

5$000 
Por jangada ou canOa de pescaria., por anno 

além da. taxa anterior, mais . . • . 5$000 
Por outras embarcações, annualmente • . • . • 15$000 

Por trabalhos executados nas offtoinas, 1~ 0 /e ll0b1'6 a des
pesa em ma•!a.l e pearoal. 

Obsercações 

I- São considerados para eifeito da eobra.nça das ta~. 
terrenos de va.sante os comprehendidos entre as curva.s de 
nível 12 a 16. 

Il - No caso em que, devido a uma sect.oa. prolongada., ou 
outra qualquer circttmstancia, as aguas desçam abaixo dà ettl"f11. 
de nivel 12, os arrenda.tarios dos terrenos de va.santes pag:\rio 
nova. taxa correspondente á nova área descoberta. 

Ill- E' prohibida. a. pesca com arrastão ou explosivos, e 
ainda a lavagem de roupas e outros objecto!l na. bacia do açude. 

Directoria. Geral de Obras e Viação, ern 13 de outubro de 
1906.-Pelo director geral, José Dini:> Villasboaa. 
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N. 36 -E" 16 DR OUTUBRO D~ 1006 

Autoriza o abatimento,-.em detel'Jllinadas éondições, no frete da 
farinha de trigo transp<~rtada da estação 1\lari~ima da Gamhôa 
para a do Norte, em S. Paulo, na Estrada de lt'erro Central 
do Brazil, 

Ministerio da lnt!ostria, Viação o Obras Poblica~-Directo
.ria Geral de Obras e Viação-I" Secção-N. 60-R.io de Janeiro, 
16 do outubro. de 1906. · 

A' vista do1 que requereram diversos representantes da So
ciedade Anonyq~a Moinho Fluminense e do que informastes em 
officio n. 1522, P,e 6 do corrente, autorizo-vos a. fazer o abati
mento do 3$209 por tonelada no despacho de farinha de trigo 
que fôr transportada da estação Maritima da Gambôa para a 
do Norte, em S. Paulo, com a condição de ser o despacho 
diario em quaut.idade superior a setenta toneladas e correr por 
conta. da referida sociedade a. despeza de carga e descarga, 
"lêm de ficar a mercadoria de que se tr-dta sujeita. á respectiva 
hsa. de vigilancia, tudo nos 'Brmos do vOSBo citado officio. 

Saude e fraternidade.- Lauro Se'Oeriano Müller. - Sr. 
Director da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

N. 37- EM 16 DE OUTUBRO PE 1906 

Modifica o art. 100 das Condições Regulamentares da Estrada d& 
Feno Central do Brazil. 

Ministerio da. Industria, Viação o Obras Publicas - Dire· 
ctoria Ge1·al do Obras e Viação-· 1 .. Secção- N. 61- Rio de 
Janeiro, 16 do outubro ue 1906. 

A' vista do quo expuzestes em officio n. 1541, de lO do cor
rente, resolvo modificar o art. '169 das Condições Regulamen· 
taras pelo seguinte: 

c As mercadorias, vehiculos, etc., devem ser retirados das 
estações Ma.ritima, S. Diogo e Norte dentro de 24 horas uteis ou 
dous dias ordinarios, e das do imerior, dentro de 48 horas uteis 
ou quatro dias ordinarios. 

O café o as madeiras despachadas para a estação Marítima 
devem ser retiradas dentro de 36 horas uteis ou tres dias ordi
narios. 

As mercadorias, cujo peso exceder de 10 toneladas e não 
precisarem ficar armazenadas sob coberta. enxuta, podem ser re· 
liradas das estações do interior dentro do prazo de 10 dia.s. 



Deseontall'l•se .os--domillgos e di!ls d& t'elt. national, dentro 
do prazo <lODeedido. · 

Terminado o prazo pel.'Jllittido, a demora é calculada sobre 
todas as horas seguintes, tanto do dia como da noite, s&m ex
cepção dos domingos e dias de resta nacional, até o prazo de 90 
dias.,. 

Saude e fraternidade. - Lauro Severiano Müller. -Sr. Di
rector da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

N. 38 .._EM 30 DE OUTUBRO DE 1906 

Modifica a classificação de marmelada lla classe C para D da tarifa 
especial n. i, da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Ministerio da. Industria, Viação e Obras Publicas - Dlre• 
ctoria. Geral de Obras e Viação - 1• Secção - N. 66 - Rio de 
Janeiro, 3J de outubro de 1906. 

Aitendendo ao que requereu a Companhia Ma.nuf'acwra 
de Conservae Alimentícias e A vis~ do que informastes em 
officio n. 1639, de 24 do corrente, a.ui.orizo-vos a modificar a 
classificação de marmelada. da classe c para D da tarifa espe
cial n. l, equiparando-se assim o seu trete aos demais doces 
na.cionaes. 

Saude e fraternidade.- Lauro Sef!eriano Müller.- Sr. Di 
rector da. Estrà•Ja. de Ferro Central do Brazil. 

N. 39- EM 7 DE NOVEMBRO DE 1006 

Modifica o art. 35 tias Condições Regulamentares da Estrada de 
Ferro Central do Brazil 

Mioisterio da Iodustria, Viação e Obras Publicas- Dlre
ctoria Gera.l de Obras e Viação- 1• Secção- N. 68- Rio de 
Janeiro, 7 de no\"embro de 1906. 

A' vista do que expuzestes em otncio n. 1640, de 24 de ou
tubro ultimo, relativamente á. modificação do art. 35 das Con
dições Regulamentares, resolvo ampliar o prazo de estadia nas 



~ do CL'UZelN e do NotM .. pllollllag8irot qu& ila de~tinam 
áS eetaçGes. balneariaa, devendo ser supprimid&S as pal&vtas -
pl'aiO IDIWrao d~:'jg boras .-... 00. dUferentea pel'i~ do citado 
art. 35. 

Saude e fraternirlade.- Lauro Se"eriano Müller.- Sr. Di-:
rector da Estrada de Ferro Central rtu Bra.zil. 

N. 40- EM 7 DE NOVEMBRO DE 1906 

Approva as instrucçõas para o fim de regular as conrlições em que 
deve ser estabelecido provisoriamente o trafego nas secções ou 
trechos qué forem sendo definitivam~nte apparelhado. 

O Ministro de Estado d01 Negocio!! da 1ndustria, Viação e 
Obras Publlc~, em nome do Presidente da Republica. : conside
rando de vantagem p"ra. a navegação e para o commercio auto
rizar o trafego provisorio nas obras de portos, executadas por con
cessão, resolve approva.r as instrucções que com est:l. baixam, as· 
signadas pelo director geral de Obras e Viação. para o fim de 
regular as condições em que deve ser estabelecido provisoria
mente o trafego nas secções ou trechos que forem sendo defini
ti va.mente apparelhados. 

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1906.-Lauro Seeeriano 
Mwler. 

N. 41 -EM 8 DE NOVEMBRO DE 1906 

Autoriza a applicação do~ fr~tes approvados p~lo Aviso n. 120, de 
20 •l•• tlezemhro tle 1899, para a c ar procPdonte da estação •lo 
Nort<>, da Estrada do Ferro Ccntrnl do Brazil. 

Ministerio da Induatrla, Viação e Obras Publicas - Dire
ctoria Gera.l de Obras e Viação- 1a Secção- N. 69- Rio de 
Janeiro, 8 de novembro de 1906. 

Attendeodo ao que requereu a Companhia Melhoramentos de 
S. Paulo e á vista. do que informastes em otficio n. 1684, de 31 
do mez findo, aut.orizD-vos a applicar á cal procedente. da es
taçlo do Norte os fretes approvados pelo Avii'IO n. 120, de 20 de 
dezembro de 1899. 

Saude e fraternidade.- Lauro Severiano Müller.- Sr. Di
rector da Estrada de Ferro Centr1\l do Brazil. 



N• 42..;... EM 12 DE NOVEMBRO DE 1006 

Cede á Rio de Janeiro Tramway Light anrl Po•ver Company uma 
faixa de terrenos no Trapicheiro, para atravessar as suas 
linhas. 

Mlnisterio da Inrtustria, Viação e Obras Publicas.-Directoria. 
Geral de Obras e Viação.-:-2" Secçã.o.-N 327.- Rio de Janeiro, 
12 de novembro de 1906. 

Tomando em oonsidera,oão o que informastes por oftleio ou
mero 554 de 14 de junho ultimo, sobre o requerimenio em que a. 
The Rio de Janeiro Tramway Light mad Power Company, limited, 
pede cessão de uma faixa de terrenos na extensão de 1.400111, no 
Trapicheiro, para atra.vessar a linha de energia electrica da 
usina estabelecida no Ribeirão das Lages para esta capital, 
autoriso-vos a celebrar accordo com aquella. peticionaria, me
diante as providencias que indicastes e reservada. a essa In· 
speeção a fisea.liza.çã.o de todo o serviço durante a sua execução, 
fixarias as condições regulamentares a que o met~mo senioo 
ftca.rá. sujeito. durante a respectiva exploração e responso.biü
sando-se a mesma companhia, até a quaniia de20:000$000, pelas 
obras que por essa Inspeeção forem rea.lizadas nos dit.os terrenos, 
para o ftm de resguardar os interesses que alli lhe estão con· 
fiados o outros benetleios. 

Saude e fraternidade.- Lauro 8e,eriano Müller.- Sr. Ins
pecior Geral das Obras Publicas. 

lnstrucções a que se refere a portaria desta data 
I 

Nas obras de melhoram~ntos de portos adjudicadas a em
prezas particulares, á. medida que forem sendo construídas 
secções ou ~rechos, em condições de permittirem o acosta
mento dos navios ao caes, o embarque e desembarque de pas
sageiros, o movimento e abrigo de mercadorias, poder4 o 
Governo autorizar, desde logo, que as ditas secções sejam en
tregues provisoriamente á exploração publica, continuando sob 
a responsabilidade dos concessionarios, na fórma dos respe
ctiY" · ~~·mtracios, a. conservação e o rema~e de taea obras. 
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II 

Dentro do prazo de seis mezes, a contar da data do rece· 
bimento dos trechos promptos, organisarão os concessionarios, 
na devida fórma, as respectivas contas de capital, que serão 
feitas por uma junta nomeada expressamente para ell$e tlm. 

IH 

Fixada pelo Governo a som ma eft'ectivamente ~es~ndida,. 
em wn ou mais trechos ou secções em trafego pronsorto, sera 
desde logo estabelecido o regimen do trafego definitivo, pa,ra 
todol os eft'eitoa dos contractos. 

IV 

As companhias que já tiverem um ou mais trechos de caos 
em trafego provisorio, deverão apresentar as respectivas contas 
de despezas dentro do prazo maximo de 90 dias, afim de que, 
observado o disposto no doai da clausula Il, passe o trafego a 
ser collliderado definitivo. 

Dlrootoria Geral de Obras e Viacão, 7 de novembro de 1906. 
-Pelo director geral, Jo1~ Diniz Villasboas. 

N. 43 -EM 14 DE NOVEMBRO DE 1906 

Manda remove1· para a com missão Fiscal do Rio r! e Janeiro o a1·chivo, 
mattrial, terrenos e predios a cargo da commissão da Avenida 

Central 

Ministerio da Industria, Viação o Obras Publicas.- Dire
ctoria Geral de Obras e Viação.-28 Secção.-N. 347.-Rio de 
Janeiro, 14 de novembro de 1900. 

Em resposta ao vosso officio n. 322, de hontem datado, em 
que communicaes que essa commissão em curto prazo terá. ul· 
timado os seus trabalhos e pedia instrucções, com a necessaria 
anteeedoncia, para o caso de sua extincção, cabo-me declarar-vos 
que; salvo ulterior resolução, o archivo, material, terrenos a 
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predios a carga dessa Comu;lissão de.vem ser entregues á. Com· 
missão Fiscal e Admtnietra.Uva. das Obras do Porto do Rio de 
Janeiro, a cnjo cargo deve ig.ualmente ftca.r a execução dos ser-
viços contracta.dos e sua. fiscalização. · 

Saude e fraternidade -Lauro Se"Cerianó Müller.- Sr. Chefe 
da. Commissão Constructora da Avenida Central. 

N. 44- EM 29 DK NOVEMBRO DE 1906 

Autoriza o despacho livre de frete, pela Estrada de Ferro Central 
do Brazil, do adubos chimiêos destinados a experioncias em pro
priedades agricolas dos Es\ado1 de S. Paulo e Rio de Janeiro 

Ministerio da Indusll!ia, Viação e Obras Publicas - Dire• 
ctoria Geral de Obras e Viação- 1• Secção- N. 73- Rio de 
Janeiro, 29 de novembro de 1906. 

Attendendo ao que solicitou a Sociedade Nacional de Agri
cultura e de aooordo com o que informastes em officio n. 1735, 
do 14 do corrente mez, au~orizo-vos a despachar nessa estrada, 
como mercadorias, livres de frete, os adubos chimicos desti
nados a experiencia.s em divel'las propriedades agrícolas nos 
Estados de S. Paulo e do Rio de Janeiro, a exemplo de igual 
concessão feita áq uelle Estado e ao de Minas Gera.es por A vi aos 
n. 277, de .25 de setembro de 1905, o n. 18, de 13 de março do 
corrente anuo. 

Saude e fraternidade. - Miguel Calmon du Pin e Almeida. 
-Sr. Director da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

N. 45- EM 3 DE DEZEMBRO DE 1906 

Inclue o logar de aj~dante do chefe do Trafego no quadro do pessoa 
da Estrada de Ferro Oeste de Minas. 

O . Min~stro de Estado dos Negocios da Industria, Vi&Qão e 
Obras Publicas, em nome do Presidente da Republic!l, reso~ve 
incluir no quadro do pessoal da Estrada. de Ferro Oeste de Mi· 
nas, fixado provisoriamente em portaria. de 13 de junho de 1904, 
o loga.r de ajudante do chefe do Trafego da mesma. Estrada, com 
o vencimento annual de 4:800$000. 

Rio de ja.neiro, 3 de dezembro de 1906. -Miguel Calnum 
du Pãn e Almeida. 



N •. 46,... Ffl4 U D)i: DSZEKBRO Df; 1906 
B 

Autoriza o deacollto, em folha <le pàgamento, das .n;.ensalidades do 
a~~~~oeiados da Caixa Auxiliar dos Bagageiros da Estrada de Ferro 
C:•ntral do Bra11il. 

Ministerio da lndustria, Viação e Obras Publicas- Dire· 
ctoria. lleral do Obras e Viação - la Secção- N. 77- Rio de 
.Janeiro, Il de dezembro de 1906. 

A'vista. do que requereu a llirectoria. da Caixa. Auxiliar dos 
Bagageiros dessa. Estrada e informastes em oftlcio N. 1.729, 
de 12 de novembro ultimo, resolvo autorizar o desconto da men· 
salidado dos associados daquella Caixa na respectiva folha de 
pagamento; o que vos communico para os devidos fins. 

· Saude e fraternidade. -Miguel Calmon du Pin e Almeida.
Sr. Dlrector da Bstrada de Ferro Central do Bralsl. 

N. 47 - EM 18 DE DEZEMBRO DE 1906 

Transfere diversoa eereacs nacionaes da classe G. tarifa especial n. 1 
da classe C para a classe 7a da tarifa n. 3 da Eatrada de Ferro 
Central do Brasil. 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas- Dire
etoria Geral de Obrii.S e Viaçio- 1 a Secção - N. 79 - Rio de 
Janeiro, 18 de dezembro de 1906. 

Em consequencia do que propuzestes em oftlcio n. 1.872, de 
12 do corrente, autorizo a transferencia dos cereaes naeionaes 
- arrot, aveia, centeio, ceva.da, favas ser.cas, feijão, milho e 
painço, por tonelada, procedentes da estação do Norte, com des
tino á Central ou vice-versa, os sete primeiros da cla~>se G, tarifa 
especial n. I, e o ultimo da classe c, todos para a classe 7• da 
tarifa n. 3, incluídas nesta. cla.-lsidcação as despesas de carga e 
descarga • 

. Sa.ude e fraternidade.- Miguel Calmon ~" Pin 6 Almeida -
Sr. Director da S.tr~ de Ferro Central do Brasil. 
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N. 48 - EM 19 DE DEZEMBRO DE lgOG 

Approva o novo <{Ua,Jro e tabelh de vencimentos do pes~oal da l~s
lrada de Ferro S Paulo- Hio G1·ande. 

O Ministro dos Negocios da Industria, Yiação e Obras Pu
blicas, em nome do Presidente da l~epuhlica., attendeudo ao QIIC 

requereu a companhi<L Estrada de Ferro S. P;wlo-Ri ' Gra.urle, 
resolve a.pprovar o novo qu;vlt•o c t:1belht de ven~imentos do 
pessoal da Estrada de Ferro S. Panlo-Ri<.l Gt•ande, os quaes CO'll 
este baixam, assignados pelo director gt)ral d,) Ubras c Viaçiio 
desta Secretaria de Estado. 

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de l!JOG.- M.iguel Calmon 
du Pin e Almeida. 

N. 49- EM 21 DE DEZEMBIW DE lt)05 

A<lop~a provisoriamente, durant,. o prinwiro senws~r<' <lc iDOô, uma 
I ar ira cspcrial pat·a o transporte ,[,. assn•~:' r pela l~strada de F•·rro 
Central tio Hraúl. 

:.VIinisterio da Industria, Viação c Obras Publicas - Dire
ctoria. Geral de Obras e Viação - 1• Secção - N. 83 - Rio de 
.Janeiro, 21 de dezembro de 1906. 

A' vista do que propuz~stes em officio n. I. 8!J5, de 13 do 
corrente, e no intuito de attender a reclamações dos repl'eson· 
tantos da industria assucareira. do paiz, resolvo que. durante o 
primeiro semestre de I 907 proximo, seja adoptad.a em caracter 
provisorio, nessa Estrada, a tarifa ospecial de mil réis por sacca 
de 60 kilos de assucar dequalquer qualidade e em qualquer 
quantidade, bruto ou refinado, expedido de qualquer e para 
qualquer das estações da mesma Estrada. 

Saude e fraternidade - Miguel Co:lmon du Pin e Almeido: 
:::>r. Director da Estrada de Ferro Central do Brasil. 
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N. 50 - EM 31 DE DEZEMBRO DE }g06 

Autoriza a CommiRsão Fiscal e .\dministractiva das Obras do Port•• 
elo Hio de ,TanPiro a p<·rmittir •rno os elllpn·iteiros da> mc'!nas 
obras p1·oee<lam á abertura de um c:mal oi" accPsso na no,·a 
ponLc das barcas em Nidh•Toy. 

Ministerio da lndustria, Viação e Obras Publicas - Dire
ctoria Geral do Obra.~ e Viação - 2a :-;ecçiw- N. 396 - Ri• • de 
Janeiro, 31 de dezembro de 1906. · 

Tomando em consideração o qur info1•mastes por officio 
n. 146, de 20 do corrente nwz, sobre o J·cquel'imento do visconde 
de Moraes, presidente da Co:npaohia. Cant creil'a. e Viação Flu
minense, decla.ro-vos, pa.r·a. os devidos effeitos, I]Ue podeis auto
rh:ar aos empreiteii•os das obras do porto do Rio de Janeir·o, 
C. H. "oVa.lker & C., Ltd., a incumbenda Je proceder :i abertnra. 
de um canal de accesso necessario á atracação das barcas na. 
nova pon t.e de ~ictheroy, mediante as condições, que propuzestes, 
de ser o mesmo serviço IDPtiido ~~ pag-u por essa Commissiio 
áquellos empreiteiros nos termos do se11 contracto e utilizadas :•s 
arei<os limpas no aterro do caes do dito porto; (levendo, portlrn, a 
Cump:mhia Canuu·eira indemnizar es>a Cummissão mensalmente 
pelo matt!rial dragado, a raziío de 2~5110 por metro cubico, inde
pondentnmeu te do serem ou não utilis;1das as areias extrahiJa~. 

Saude e fraternidade.- Miguel Calmon du Pin e Almeida. 
-Sr. l>irector Technico da Commissãu Fiscal e Admiuistrativa 
das Obras do Porto do Rio de Janeiro. 

N. 51 - E~ 12 DE JANEIRO DE 1906 

Declara 'l"e devo 'Pr observada a re,.o[uç.iío cunstante do aviso de 2K 

de maio d(' 1!105, na contag-em de tempv par.1 ~ratiJicação ;~os em

pr<'ga lo' do Correio. 

Ministerio da Industria Viação e Obras Publicas - Dire
ctoria geral da Industl'ia - 2a Secção - N. I - Rio de Ja
neiro, 12 do janeiro de H/06. 

Declaro-vos em solução ao vosso officio n. I. 21i9, de 19 de de
zembro ultimo, que na contagem dos vinte annos de otfectivo 
ser·vi<;o nessa repartição, para as vantagens da gratificação df' 
20 °(,. decorrentes do decreto legislativo ll. 1.191, de 28 de 
junho de HJ04, deve snr ot.Jsen aJa a re~olução constante do 
a.vi.,o expedido po1· este Minil!terio em 28 de maio de 1905. 

Saudo e fraternidade. -Lauro Müll~r.- Sr. Director Ge
ra.! dus Correios. 
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N. 52- EM 29 DE JANEIRO DE 190~ 

Deelara que ,·. da compe\('ncia do PodPr Let"isl~ livo reftolver sobre 

deposito pr.'•·· i o d:.s multa< no ~aso de r1•rnrsos interpostes nos 

proc0R~Os a(linlnistJ·ativos por in·'r:1cção tl') rep-ul:IJtielllo l'oslal. 

1'11iniRt.erio da Industria, Via.cfio o ObraR Publicas- Dire
ctol'ia Geral da lndustria - 2·· Secção - N. 12- !Uo de Ja
neiro, 29 do janeiro de 1901~. 

Rosolvendo a con~ulh que fizrstes PID olliC'io 11. -116, do 
23 do novem l>ro ulLtmo, sobre o uepositu prévio das mnlta.~ no 
caso d•· recur~o~ interpostos nos pro•·r,;soc; a<lwinistrat i vos pot· 
iufr:tcção do regulatnento postal, dedaro-vus quee"<a medida 
uão podo ser P•>Sta em execução se lll pr·(•via autol'izaçii.o do 1-'otlor 
Legtslattvo, pois não (• lictLo applka1· o art. 40 !lu regulamento 
Jt<L··a at·rcc Lda~;ão dos itttpo~tos <lc con,11mo, no intuito df' tornar 
ueeessar1<1 au "'gnimentu d•• rec>trc;, o d1•p:o~tt<1 nrevio d:1. lll.lllr.a 
unposta, além dlJ que esse proceder ,:eria. Ulllêt llmi•.açàu d<t u<~· 
fe~a e prufnnda altoração dos arts. 286 e 2~8 do regularllcnto 
<les::;a Repartição. 

Saude c fraternidade.- Lauro Scveriano Müller.- Sr. Di
rector Geral dos Correios. 

N. 53- EM 20 DE ABRIL DE 1906 

Estal>rlece a taxa c o premio a 'ere11> r,J,ra<los P"ln corrPspond('neia 
r(·p·i~tr:1.da ~Plll dcclar:~<.:ão de· V[l\m· f• lll:-tncl:l f)hservar a rcducção 

•lc•t'OITt~ntf~ da l(·i cll'<;:lrtl('lltaria Yig1·Ill.c par~1 as dmnais, Blotli

lka<la, assim, a portaria ti(' 29 de dOZf'ltlbro. 

Ministerio da Indu~tria, Viação e Obras Publicas - Dire· 
ctol'la Geral d:t Indu::;tria- 2a Secção- N. ;{5- Rio de Janeiro, 
2u do abril d•· 1\JIJ(). 

A lei o. !.452, de 30 de dezembro ultimo, reduziu a. I 00 réis 
o porte das <·arta.s ordiuarias dn,.;tin:vla~ :i tlistnbuição no perí
metro urbano d:,,s capltaes em que forem posta. tas, no territorio 
da Repub\ica, ticarJdu mantid.Ls todas as taxas posta.o~ internas, 
de codforrnidatle com o d ispPsto nu n. 12 do art. I o da lei 
11. 4K\;I. dt• 15 de dozombi'o de lt\~17. 

,\ alllllint:stmção dos Curreios do llistrict,o Fedem! e \i:st:LIIO 
do Rio de .Janl'iro wm, eutret 111t,o, applicau" ;i, concspf)ndeuma 
r.·gtstr:.ul:L, s.~m declaração do valut·, a taxa 1lu 1110 r··~is, e o 
premiu de ::uu ré1~. u~te em de~<l.C<~OJ',lo cnm ~ 2" do art. 9'! do 
regulamento dessa. Repartil,;áo, quu o ti:wu em ;WO réi.-;. 

lndno\r!a- Decisões de i~. 
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De semelhante pratica 'êm resultado reclamações, não só 
em relação ao augmento do premio cobrado a essa espeoio de 
corrc,ponde11da, mas tambem á de natureza expre~::~a. 

E por 1erem pror~edontes e>sas reclamações. urge que provi· 
de11cwis 1111 c'-'!Hido de ~<'l'Crn t:•Jhl'~ld:t~ a t;oX.t de 100 <!o pre111io 
de 2110 r.'i~ •'a cn: respondellci.t registrada sem d<~clara<:ão do 
',, ior, e, d:t~ <kmais, r.;om <t r<::ducç:to do~urrente da rcapecti v a 
dispo~<ição d.t lei de orÇ<LJUeii to vig('ni.e, ticanr!u nesta par·te mo· 
diticada a portar h deste Ministel·io, de :::1 de •l<·zeml!ro de 1887. 

SauJe n fraternidade.- l.auro Severiraw Jlü.ite~·.- Sr. Di· 
rcctor Geral dos Correio~. 

\'. 54 -EM 17 DE OUTUBRO !JE 1906 

.\ntori7.a o pa!:a"'"nto d:" cuntus d" Estr:11la •!e F. C. do Brasil no The

souru Ft-> leJ'al, t'Olll e X('üpção d;J iwJ.emni;.a~::w daqu··J las quA i'or('m 

rle f>l'Oili]'lO p:•<eamentu depcndenl<< rle -UJ•jJI'ÍIJ>entu fe't<J pelo 'l'hc

liouru. 

\finisterio da Indu~tl'ia, Viação e Obras Pultlicas --- !Jirecto
rh Geral rh lndustri:t- :!· Sec~·:lo ---· _\. 87 --Riu d(' Janeiro, 
17 de t•utulH·u de J90ti. 

Com rcft>J'('TJC!a ao vosso utficio n. li71-i 2. de ~5 de ;1gosto ul
timo. pedi!ld(l para ~~·rem pa!-iaS no TbP>Otlio Federnl a~ conta~ 
da E. F. Central do Bt·asil. comrnunicu-vos que a directol'ia da 
mesma Estrada já deu as p1 ovidenci .. s DI'CCS'<~I'las afim de sor at
tendida a requisição de que :;e trata. continuando, porém, a fazer
se alli a indemnização <las contas do prompto pag-amellto c qwl 
dependam de mppt'imentos feitos pelo Thesouro Fnderal. 

SaUtk e ft·aterniJatlr·.- Dw;·o J!iilll'r. -- Sr. Director Ger<J.l 
dos Corrl.'ius. 

N. 55 - EM :2 DE NOVE!\WRO I lE HI06 

Do terlllina •rw· nào deve· soll'r<'r descouh '''" S•·U6 v•·nciJuc·ulos o em
pre~·ar!o rio C<~rreio ao oer,·iço da J;u,rda N;,cional. 

Miui,terio rla Industria, Viação e Ol1ras Publicas - Directo
ria Geral da Industria. - 2" Secção - \;. 100 ---Rio de .Janeiro, 
:!. do novembro de 1906. 

O at·t. ·lO~. ~ 4". n. 3 do Rrgulamt~nto Postal, approvado, 
pelo Dec. n. :!..:!:30, <Je 111 de ti•v<>reiro tJ,; 1891i, dett>rmina que 
nenhum d1•seunto s • far:í. au empregado '!IIP fstiver fora da re· 
part,ição um ~Mvit,;o) publico obl'iga.r,uJ·io, e sendo o S<'l'Viço tia. 
fiuarda Nacional obrig-atoi'Ío e pe~~oal, nos r.ermos do art.l3 da 
lei n. (iiJ:!., de 1:' de setembro de 1850, nàodevem os empregados 
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nos Correios sotfrer descontos nos seus vencimentos, por motivo 
daquelle serviço. 

Assim, não deve o 3• official da Administração dos Correios 
do Districto Federal e Estado do Rio de Janeiro José Nicolau 
Burlamaqui soffrer desconto algum nos seu,.; vencimentos cot-res
pondentes ao tempo em que esteve tora da Repartição, presidindo 
o Conselho de qualifica~,:ão de Gua.rdas Nacioaaes da parochia 
de Inhaúma. 

O que vos communico em solução á consulta. constante do 
vos~o officio n. 261;2, de 6 de agosto ultimo. 

Saude e fraternidade.- Miguel Calmon.- Sr. Director Geral 
dos Correios. 

N. 56- EM 10 !JE DEZEMBRO DE !006 

Decbra •rue nã" ha n<'nhlll" inconvonienl" Cllt S•'l'<'llt feita,;, nas Ad
tnin istraçõe,; postacs, as cauções para r:;aranlia de conl ractos p~ 1'3 

con<lucção de malas. 

Ministerio da Inrlustria, Viação e Obras Publicas- Dieecto
ria Geral da Industria- 2 .. Secção- N. 115 -Riu do Janeiro, 
lO de dezembro de l901J. 

Sr. Ministro dos Negocios da Fazonda.- Tenho a honra do 
declarar-vos, ern resposta ao vos~o aviso n. 20G, de 21 de se· 
tembro ultimo, que, á vista de informação da Directoria Geral 
dos Correios, não ha nenhum inconveniente em serem feitas, 
nas Administrações postaes, as c;~u~·õcs para g-arantia de crJll
tractos sobre eonducção de malas, tendo exposto aq nclla. Dire
ctoria que tal medida só trará va.ntagens par<t o serviço pu
blico. 

Saudo e fraternidade.- Miguel Calmon. 

N. 57 - EM 16 DE DEZEMBRO DE 1006 

Da providencias sobre pagamento de contas á Leopoldina Railway 
provenientes •le passagens concudidas a "mprcgados do correio. 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas - Dirooto
ria Geral da Industria- 2• Secçãe- N. ll8- Rio de Janeiro, 
l!i de dezembro do 1906. 

Dedaro-vos para os fins convenientes Quo, tle accordo com a 
clausula XXVl do decreto n. 10.245, de 31 do maio de 1889, as 
contas da Loopoldina Railway, proveniintes de passagens con-
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cedidas a empregados dos Correios em commisão devem sor 
processadas como a.ba.t.ieoto de 50 o; •. 

l'plos tArmus dess;~ clausula, a L~>upolr:lin;L Railln.y só é obri
gaoh a dar transport.n gratuito á,; mal<LS rl•J CorrfJio e ao~ SHUS 

t't>rJdll!'f. I!'CS. 
F'ICa a"im resolvirl:t a Ct>n·mlta constant · do vosso offi,~io 

n. lii!J,dP .,-5dcagosGot.!otO!'I'eutuanno. 

S •.ude e fr:•.ternidade.- JfiqHel ('llbntm.- Sr. Directur Geral 
dos Correios. · 

:N. é8 - E\I :?0 DE DEZE:\!BRO m~ I 9üli 

Dec'ara que os scllos das nomeaç•>es para Clllprep-n d·· v ·ncim· nlo 

rliario ri•·Y•'lll ser paf!OS antes rio a's•·ntamonto do tilulo em !o~h" 

e ante·' que "' ellrdue <[uaJquer pa~amcuto ao nom. ado. 

l\linisterio da In<lustrh. Viaç~o e Ohra~ Publicas- Direct<•, 
ria. Geral rh lnrln>trh - 2" Secção- N. 1":2- H10 de .laneiru
~~~ de dPzembro de wo: .. 

Declaro-vos, em soluç:in ;w ,-o;;:so nfficio n. 840, de 15 de ou
tul•ro de !904, que o art. lO, n. 2, do rPgulament" annexo ao 
decreto n. 3. 56~. de ~2 de j;1neiro dP 1900, que os selins das no
meações pa.ra. e:npr!'gu de vencimento dwrio devem ser• pag .. s 
;wt"s do ;ossentamento do Gitulo nm folha. ou, qu:mJo não de
penrla dest:t li,rmalidade, antl'S q1w se ell(,etue qua!q11Cr· paga 
mento ao uome:Hlu, não tPnJo applica~'ãn :w caso as di:<p·J~içõt>s 
do n. I daquelle artigo e do art li do mesmo regulamenr.o. 

Saude e fraternidade. - Mig•Ael Calmon. - Sr. Director 
Oeral dos Correios. 
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N. :í6 - Rccommenda a remessa ao Thesouro, impreterivel
mente, até 31 r!~ janeiro vindouro, dos relatorios. or
çamentos da receita e •lespeza acompanha los dos ele
mentos c informa·~·-·es. <le accor··lo com a circular 

Pags. 

u. ns. de 21 de dezembro de 18!1~1 56 
Declara rrue os 15 •lias nteis d•' 1:·rias rpw siio con
Cf'<lidos UuR 'uncionar OS da /· aZ<'ll la po JeJ'<lO 'f'!' go
zadoS dcntro do pai7., in•lepPn·lf'ute de cousentiuwnf•l 
pr;·vio <leste Miuisterio. excPpto emr•·lação aos rh<'f··• 
das repartições . 

N. ~ •. q- Rí!commenda aos Srs. chcf',•s tias !'f' pari ic,;c, dt• Fa
~enda a ;mais assídua e seYera fiscali7.a~ão acet·ca dos 
impostos! de consumo • • • ~.7 

X. ~.!) - Recomnlenda aos Srs che''ps das rRpartiçues nos 
Estados 'que t'açam volt ai' ao> s"us logat·es os f'm
pregados que se acharem com nxercicio fóra rias 
suas repartições 58 

X. (',() -Altera a cit·cular n. 32, d" 3 de agosto do anuo pas-
.<ado, rlepenrlendo rle préYia autorização o despacho 
rd val•Jt•em de arame farpa•lo e ovalado • • . • ; •. ~ 

'\. ôl - Declara IJUO os t'cidos enumerados nas ldli'as 
" c b do art. 1° do regalamonto rh 10 •I·· fowreiro 
rio c"rrente anno c.,tão inelui•I•·S nos arts. 172 o 
í7:1 ria acLual Tarifa das AlfandoQ·as r• não nos 
arts. 47J e ·i /.i, como por equivnco se acha <leclarado 

. no ll1!1 SillO rugnla1nento ;,~ 

'<. 112- Declara que o appello ao juizo arbitral tem Jogar om 
qualquer caso d • classificação ou •rua! illcação do mer-
cadorias, esteja ou não o valor do<1tro da alçaria • :í9 

". 63 - Rccommenda aos Srs. inspectores rias Air'anrlc.~·as •JllO 
imponham a quem de dir.•ito a multa commin Hla no 
§ :,o do art. 16 da lei n. 741, de 2·i de <lezembro ,1., 
191rl), sempre qnP não for exhi!Jido o ccrtil'rcado de •rue 
trata o§ 2° daqttr.'lle arli~o. !')!) 

X, ()í - Declara o Y•·ncim ·nto •rue ··um pelo a•) a~cnt • thesou· 
r·.·iro do Instituto Naciunald os Sur.los-~ludo<, Pauliuo 
Bastos, •rue substituiu C> cs;riplurario archivista do 
mesmo estabelecimento liO 

X, r,~, - lll'clara ao Trihunal de Cr1ntas <JUC niio h a n e ·s
>irladc de mai< esclat'<'I'Ílllcntos snht·c a natureza 
<los 'eniços pr<',lado~ pelo fo escripturario <lo The
soltl·o F··deral ,João Baptista Ma.!mo rio Carvalho, 
por tra!ar-s • do ~'ratificação mau lada ahonar ao cri-
tcrio •lo ~Iinist~rio ordenado:· ria de~peza . • . • <iO 

!\. Gô- Declara ao Governador do ,\mazon;rs <Jll•' nün poriPm 
Ueixr~r ,!o ser mnntida~ as pt·odd~·~H·ia-.; m:uul.1d;1s 
adoptal' no ter·t·ilo•·io flo Arrc, no scutido d~~ inl
p ·(lit~ quo os a·!·ent('s (lo !iseo estadual ~~xel'<':lln aclos 
rio jurisdicç:io :r hurdo rias emhur.·a·:·-,os . r.! 

"· G7- Declara •rue não podem sel'\:it· na mesma Ddef!·ncia 
procura<lor fiscal e I ltcsourOJro, s.·JHlo • stc sogro rl:r-
f!U<:>llc . li2 
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N. 
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N. 

N. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

08 - Declara <[UC o processo de conlt·abando é regulado 
~elo titulo IX da Consolidação d"' Leis tias Alfan
r cg·ns c 1\Iesas de Rendas. . . • . . . • . • 

1)9- Dcttn'tllina o inteiro cumprimento da circular n. 4'í, 
de ll de a~·osto de 18[)7, que manda reunir em volu
nws, á sc:ne!han ·a de autos forenses, os papeis <'lll 

anrbmento nas epartirç<Je~ de Fawnda . • • • . 

70 - Declara rrue o despacho rle ar.nas de caç.a e r~spP
ctivas muniçiíes p .de ser <'tt •> indcp·~n·l<"nte de li
ccnça <lo con11nandante rio Di.;! ricto Militar. • . 

I! - ltcv >ga a cireular n. 1, <In 2S dú janeiro d' 1(1()-,, 
<[UC exig-ia a pr.ivia autoriza :ão <lo Miuistel'io da 
Guerra para o despacho de armamento e munir;ão 
de ~·ucrra, 

i2 - Recomrncuda que as repartições aduaneira-<, situada 
em lo;!ares onde nüo haja aalori<lade consular •ls 
Chil••, expeçam ccrti'ic.11lo ''""'a falta para tu•lo o 
qual pvr despacho de exportaç:w •I·· pro<htctos "ua
ciouaes pal'a ar1uelle paiz.. • • . • • . . • 

78- Não appr.>va o acto <la Delegacia Fiscal no Par~ná, 
man lan<lo J'estituir ao Dr. Viclot· Ferreira .lo 
Amar.<\! o sol! o pago pol ~ sua nomeação <lo ddegaclo 
!isca! do G)·mnasio Paranáensc • 

74- Releva o pa(\"amento ria armazenagem <lc armas, •·m 
ath•nção á demora havida na cxp•Jtliçiio ria licença ri•J 
l\linisl ··rio da Guerra. 

75 - D.•cbra n;;o ser permitti la a accumulação do cargo 
d•• procurador fiscal •la Del.·gacia com o •In lcnt.o· ou 
professor rh I<:sc.)la Normal. 

-;()- DL"'clara inconlpativt~is o~ ~.~r~·)~ d · L:'ttar(ln-nll·~r 
1la .\lLtn(l:·p,-;1. e !ise:1l tLt~ c~):np:tulii;ts de ·~a.vt·g;u;ill). 

77 - D•·clara •Jll" o sollo pt'OP''''"io:wl ;. cxie!;il'el <l· lnd•.s 
os ados lranslalivus intc•·-viros on r·ausa-mo>·tis <Jllll 
não paguem imposto •lo tt·ansmissiio á União, rpt•·r 
por cstar.•m isentos •ll'stc, <[U ·r pot· deverem tal im
posto aos l~sta<los oa Municípios • 

7 
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G4 
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'\. 78- Trata <lo pagament•J •lo pore •ntagens aos empre

gados da Alfan·lc;;a rl·· ~Ian:ios, rclativamonle á im
portação e cxpol'taçãC> de gcnct·us prol'<'ni ·nles <los 
posto-; liscao3 do Dt'Cll e c tia)·. Oll a dlcs tlcstinatlos. m 

N. 7(1 - Declat•a <[liC o <lcspacho de algumas mct·carlorias para 
as quacs se havia t?Ouce·li lo ÜLHlç:to (lo direitos 
pela or.lnm n. lti7, •le ahril •lo anuo pas,ado, devo 
He · C.•ilo noH tei'lnos •lo arl. :l• da l~i du orçamento 

N. 
vignutn 

- HPs,~on·L• :.i consulla <lo inspe.·(qJ' da .\lt'audng:t tlo 
Rio <ln ,Tane ro aee,·~a <la execu';~., •l:t L .. i n. 11c>2, 
do 30 (\,, dc?.elltbro <I•> annr> paesad•> . 

ll··clara que o instrumento de procaração paga a 
' xa lixa <le 1$000, <[nalrpter qno• seja o numero dn 
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Pag•. 

outorgantes, uma vez que não '" trate de procuração 
com a clausub in ,•,•m Jli'OJI,·iam 69 

N. 8i - Declara :i Delegacia Fiscal em Lonclr•·s que devo 
dar !'e~cneia ao 1\linisff't'io das Helact)cs ExtPriures 
da tl<'lllOI"<l havida llo rccolhinlf·nto -,los Ral•los •los 
Gousul:ulos :i Jll•'Silla Dd1·~:wia. 70 

N. 8~~ -~- \':-In ili'PI'•)\"<1 a •lesjgu;1çúo d(• 11111 ''onf.1dur ttrl-ho•; 
para ;L""istit· n hal;tn~·.q •lo' I'Oft·,·;-; da D·~lc·~·acia Fiscal 
uo E:- I a do da ParahyJ,a c th~cla,·a n:t~~ tet· sido re!!nlar 
o 1·rnte iiJn··nlo do· contador· eJú~cli\o r••cuE-.aD.do-sP. 
a :~ssistil' o dito hala11ço. 71 

N. ~4 Commuuica o provimento de um rocuJ•so do acto <lo 
inspedor ela Alfaudega do Rio de .I aneiro mandawlo 
t'ohrar direitos em dúhro rle ,],,. mil charutos em 
ü\:t e..;:--u n1cuciouados na lista tio~ suln·e.-;alentes. 71 

'\. 85- Declara uã, (nl' fuwlamenln a rccl:ullacão d,, che!n 
de ;,.·c·çii" tla Alfand•·{!a de Santos, F,:JipÍJe Mnnteiro 
,J., B:·n·os, relaliva••wnle a" l"ado de haver o eonf,•
reutc Antouio Hufino de Awlrade Lu na Junior assu. 
111i•lo inlerinanJehtc o C'xercicio do logr~r de ins!:ector 
da lllf~Silla Hcpartiç;lo. 72 
'\,-,o pode snr cobrado sello p1·opurcioual so]JI"e a 
úupl)rtau(~Ja •lo acervo tle 11111a r;ocindadn eu1 coUI

'"'"'dit.a 'I"" paswu a cun.slitnir o e~pilal da Cumpa
llllia 1 :nnejaria B1·ahma. • . . . . • • • • 

:\ .. ~/ -- :\c'g" l""''tllissão p;~ra a•l•llillü· Ulll auxil;ar para a 
f::lixa J•:rollrllllit':J ann ·xa à Dl'lt:.::t<'i:l Fiscal no l•:st.Hin 

;:! 

do E.-;pirilo Sanlo. · l;l 

:\. ~~ - R, spowle ás •·on~ulla..:; da H.f'c ·lwdoria do ltio 1le 
.Janeiro iu li(·an lo como df'\Tt' ... , r coh1·ado o iHI[ osLo 
de CollSUHl<~ tio.; s/ock:;;. 1lr vinhos f'lll C3Sl'O C' llf'I'IH
ran<IO qu•· em rdacão aos in,pccfo•·es fi"caes, qu·' pa~
sa··am pa1·a o quadro dos a~enft·s, dc·ve guardar a 
expedição .Jo, Co!l<pd·ut•" tiilll<>s ele· nom··~cãn • • 74 

'· :<9 'lanf•·nl ~ lllllita imposta á li!"lll~ BaJTOS ,í,o LtW) 
pot' lr·t' i'lljlrlrfado fr·cs l'ai-xa:-; dr !p,·ido d • il'~odfio 
sr•lll t'ullfJ•rP!II nu . .., r~du·lt~.~ :t indie;lc:·," du p;d; d:-1 
pron·cl.·u· ia. 74 

'\. ! 1U- :\:á" "PP''OYa a lianca pr,,sf~d:l I'' r'"" f"tel •1.1 ,\ll'an
dt'g-.1 do ~I:u·auhão, ''isto uão se achar aH:--i~uc:Hla p•·lo 
proeur;1dur 1i:"e. l ucm pc·ld re."P·'nsavnl :J l'/,pr:J elo 
lt·t"HID r•·specl ivn -;r) 

N. 91 ~lant.;"' o ado da Recehedor:a do Rio <IP .Jan··iro 
rl!atHlaHdo cobr·ar conr re,·al id:,e:\., o >Pilo corrt•spon~ 
d1 nleao- juro~ ~l<1S «rlclJ~ntur.:.-.-.:; da ('.mnpa11hia No\·o 
Me1·cado Mu"""P"l . • . • , . . . . • . ltl 

N. 92- Nn~·a pr,,,·iruent·> ao reeur·:•w interp~~st.o pnr n. E\·e
liua Kindho,fcr do acto da R,•cche ioda do Rio de. 
J.111t'iro f{ue nn_~ou a tJ·aus··er(\ncin da p.·urJa do ng-u:t 
de ur11 prt>•lio arrc111alado om praça judieial, por não 
liavt·l' a r t'ot•J'('fil pr~,vailO u dirt•il•, du t•xecufatl" an 
di ·p•;,. "" pl"Pd;o ili·<"J"ipto em""'"" ,,,. "'ilr"'"· ;o 
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N. !13- D3clara.o voncilllento 'luo deve se•· ahouaJo ao 
contarlor <la Dck~aci' F.scal no P.1rá p•·la snbsti-
tuiç:·w tl•> r.•spudivo <lnkg.tdo 17 

N !l.i D •eJ:,rn <[ll" ü , . .,,.,Jhimrnlo <i•• imp•"lo ,[n trans
poJ·t · <ln\·e sc~r fedi o nos K"tndos, ua-.; D(•L·.!.!·aei:l!~, (plt' 

são as r•~p:t;'IÍt:-''~' li ~,;,tr·s. e u:-trJ nas .\t:·:ldf'.'..!.':IS, :\le:-.as 
do H0ntL1:-: ou Cn! Icei ori.i~. :(ti • :--:i. o rt>parl ic,·u·s nrro-
~~a<.ladora..;. 77 

:-J. n~. Declara 'I""" •lelc•[n<lo ,·,,cal n·> I•::;Ll<l" tl•• \f:11'nnhii" 
pl)lle a1~ccit :r o log.tr do lnnlp da l1>"'e fla Nornutl. 
des !e •Ill~ f~~se f'~u·go H·lo ...:e ia I'PHlllllfH':l.•IO n ~pja e'\-
ct•eíd<J IÚt':t d;lS lun·as tlr• ex.pn lionle d:1 lleJe:2·acia. 78 

~- 9ti - Jlantl:t pt'Oill••vcr o p1'oce.-;: ... o, pur t:r;Jllt~ tle peculato, 
tln ox-tlto'.Olll'eiro da Ad 11inistração <los Correios do 
Par;i. I~<•··Itnrel J•'re•lerico C:tl:lll li·iui do Azeved ... cou-
verlell<lo :<n a pri.,~n admiuistraliva e111 jn.Ji,·inria IR 

N. D7 -- ~tio approv:\ o :wt11 ·lo iu';pt~l~tqr ria Al!':,wlnga da 
B:-d1ia. qnn ,·qu ·c lc:1 lit'Oilt.'a p·1ra '[UB o vapor ua
cional lraoeHia carre.~asHe )lq portt~ de Currtuuaxa
tub-:1 arc:as mouaziticns extrahidas de let•renos aJ'o-
rndn:; a .Ioim a .. r.lnn. jf) 

~. ~)K - De:c.]:u'J quo nos c:-t:--;os tle pr.'·vto :H'COl'tlo, rP.duzi,lo 
a ter1no, ~~ <pte as <'OIHpauh;as ou mnpres:1s qne ar
rec:·Jdarmn o ilnp )o;to tl · tran:s;l JJ't.(' pq·let'<-IO re,~olhnr 
o prü·lucto dfl. art•e,·:Hiaç;to ,.,,lll o dtH3<'out·, Ja por-

''""""::("'"· so 
;'\J. H~l- lkdara que ns Dole.'2·a,·ia.;;; Fiscae.~ J•odnm r·eqnisilar 

da:-:. l•::;t.r·a:l·'s do Forro~ p:u·ticu lnre~ o nsLPtuat~" pa:-;
sag-ous para os ;1gontus !ifwaes do~ impostos 1lc t'Oll
SUJllll, quant[o eHI :SnJ'\·içO U:l;o:; J'U.;lJeí'IÍ\',IS ~il't'\llllS-
f'l'ip\<~1':-, ou c1n commiss;\., (~f>JI{'t'i,d ,-.:o 

N. to:l N:l.n :1ppto\·a o prnCt'SS•) de lian·~a do lho:=;·•nreirn da 
Dele:.!·acia l,.i:-:t":1l tlo .\laranl~<-lo. pfdn·• Jlloli\·.~s que 
C'l..pC.e o 

:\'. 101 - 1\fauda cnhra1• <li,·eilo• sim:>lPs •i<• l.!íllll rhat•nlos " 
outros arti·.!·o..; u:io <'nHsidurad., .... ('O!ll, JH't:t·ssarios :tu 
cn11surn·• t],~_.- passag-,•iros, n d,~~·';,ra 'lll'' t'ltl 1~11':-) ca;;:,n::J 
d('\'r' "<'r •·nJnpritln n disp 1;-..lo uo ~ t~• dn :n·t.. ínZ da 
l:ons••li,Llt':-lo li 1 " T,t•i:-; d:t.;.; \I;·:IIJdP_.as :;\[t·sas dt~ 

~I 

Jlnn.Jas ~~ 

N. 102 - Dá pl'n\"itnento a u.n ''PC.\ll'S•l dt• classi i('al:ií·• fle ca
f{natl•)S tfn t'0.1Jl't' COill hOJll'•:l. pnl' i-. . ..; 1 :plt!, St'lltlO O 
IÜ1'I'1 • a 1natel'ia p1'n1lnniina nt ' llt1S a llnd i1los callt•
ad<~s, a sua <dassi1i1·açito de\·n ohr>1le~·nr an tlntm·lni-
na<lo no art. 11 •las !'r ·'imi'<:ll'<'S tia T:~ril'a . 82 

N. 101- Dã JH't~\·imt~utu a 1111 roe1tr.:n !lt} IHttlla elo tliJ•nitos 
eJU tlúln·.,. p tr u.:í .• h:nrw 'lispt)Si,·iln lt·gal ·ttll' a au· 
t.n1·izn un cas-. jnlg·atln, e tn:ttH.la pt•nllil•il' a ontl'a<la 
1los 1'~\t'•ll'l~,~ntes ua rnp;n•li··ií~•. nrua v1~z '!UP ~e loJ'-
lWIU sn:.:;pt·ilos aos iulel"l'Sses da l•'at.f'Uda o ~:J 
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N. 104 - Declara que a disposição do ár,, f o§ i3 do decreto 
n. i-1'/8, de 16 de janeiro de 1904, só se refere aos 
eu. pregados de Fazênda. • . . • • • • . • 83 

N. 105- Declara que os re'ormauos não podem ser nomeados 
a~entes Jhcaes, á ,.h.ta c!o t•csolvido pela ord;)m u. 47, 
de 8 de novell!bro de HJ04 . Si 

N. 106 - Declara isentos de multa os conl!nercjo~ntes, fabri
cante$, indu·triaes etc., 'rue Hl apres<•n·Larcm cs
pontaJH'tomtmte H pag;~:· os rcRpcc!ivos registros fora 
do prazo cstaholccido uo r•·gulamc>nto quo baixou 
com o decreto n. [890, ele 10 de fevereiro do corrente 
anno . 84 

N. W7 - Declara que as fitas photo!íraphicas para cinemMo· 
grapho devem eer de~pacnadas a4 valo1•em, nos 
termos do§ ;;o do art. 13 das P1•eliminares da 'l'a-
rifu • E 

N, 108 - Manda cutt•egat' ao &!!ente do C01•reio de Anchieta, 
Estado do Espipito ~ianto, os documentos referentes 
á sua Iiança, que devct·à ser prei..tada na Adminis-
tração reapectiva . . . . • ~ • • . • . . 85 

N. 109 - Declar:a que é de 300 réis cada um e não 300 réis 
por )Jletro a taxa do imposto de consumo a que e11Uo 
sujeitos os tecidos constantes da lett,·a f do §H do 

· m·t. i• do regulamento ;~nuexo ao d,Jer.:to n. ::890, 
f\e 10 do (evereit·o deste anno. . . • • 86 

N. HO - Declat>a .r:rue ai! diaria:;. I.[UO perc ·bem os oll1ciaos 
do Exerc1to cnc;Jl'l'egauo~ da coustrucção da Est.1·a·Ja 
dtl FHl'l'O de Cace.[lly 3 Urug-uayana estão sujeita 
ao imposto sohre vencimentos. . • • • • • • 86 

N. 111 - Autori:r:a a l'e>tituição dos clireitoa do uma Jll('.rca-
doria dada a consumo por noein1 ;\ sautle pahlica Si 

N. U2 - Approva o acto da· Delegacia l•'iseal <lo Amazonas 
considerando insubsistente o accordo celcllra•lo om 
Huacápistêo, no Breu, territorio neutralisatlo do 
Juruâ, entre os commissarios de Fazenda hrazi-
l~iro é peruano em 22 tle dezoml>ro de !00!). 87 

N. U3 - Pormittc que o collector c.las rendas fetloraes em 
Serra Negra, Esta·lo do S. Paulo, entre em e:~tfll'cicio 
tlo se11 cargo in,lep&n!cntement.e da approvação de 
su·1 liança. pelo 'l'nbuual do Goubs. • . • • . €8 

N. U4 - Dá provimento ao recur.;o tla l':mprcza Brazileira 
de Nave!tação Freitas, afim elo ser-lhe restituida 
a rruanti'á paga pdlos seus voporos, a titulo de con
tribuição p.tra a Santa Casa da MiserioQrdia •la ci
ttade de Fol'tal.,za, l~statlo do Certrá. 88 

N. U5 -· Dá provimento ao recurso interposto pela llrma Ro• 
drigues Cardoso & C., lla praça ,te Alagõas, decla
randoqlle ·violada como entraram para a Alt'andega 
as caixas d.Jspachadas pela recorreuto, a responsa-
bilidade da falta cabia ao com mandante tio navio. 89 
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N. HG - Dá provim·•nto ao recurso rlo a~·ent.; das companhias 
ltamburgucza~, para o lim de i•antar o commandante 
rlo vap<ll' allemão l'<wanagtH< du pugamruto rlus rli
r.·ilos dobrados da~ m ·rcadoria~ contida~ em :10 
caixas <tne não embarcaram no dito vapor. • • . • \10 

N. 1 t7 - D<•clara rrutJ no computo <las lotaçiics para fianças 
dos col't•dores das renda' i'crll'rM~ não devem r·ntrar 
as rf'ntla:-.: lo~ correios e b·lt·p,Trtpho.~. tlas t!Uaes não 
dovcm <H croll ·ctore' 1·dira" p <l'<·ela~·· m. <JU•' s<• lhes 
,·. "''11" ·lida p ·la' r.·n I~H c!l' ·dívamentc anccad~<ln'. fio 

X. ll:'l l\lauti·m a d•Jc'siio da .\lfandega <l•• Pernamlmc<) mnu
<lall(lu calcular sobre o valor ullicial <la morea<loria 
de,;pacltatla a multa de oxpe<limlln por <liffercnça <li! 
qt1alidade. • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . \li 

:S. f19 Communica o provimento tl<• um l'<'CtJrso solH'C clas
~ilit'aç5n tl(~ rnixinha . .:; flf' p~1pnLI(, t' dncJaJ':t tfUf', .iã 
tl'ndn 'ido n<lnptada pr·J, 'I hc·'·•lll'J a da·sific:~.·:,., ti•· 
nwrca~loria itleuli<'a it ci~· qtlt' ~~· trnl;l. I'Ulllpt'f~ a~ 
<'OHlnli;s.;,:,tíes tle Tari!'a o no.-; ('IJlll'orcnil,•.-.; rrsp('ll.art~lll 
La0s dec~isücs, evitanílo vexaHH'S :~ns in11 ortndor~·~. Ut 

N. 120 - Declara que mal procndeu o Delegado fiscal em 
Pernambuco aYocando o julgamento <In processo da 
multa imposta aos negociaHtes :\l.A. Ramos & C .. 
por infracç5o do regulamento ,r., imp'lStos de consumo !12 

N. 121 -Declara '(UO a Companhia Ducas de .<.;autos n:ío está 
isenta do 1m posto de sollo, ao qual uão se podia rererü• 
o art. l!l da lei n. 1143. de :a de dezemhrn rle 1!'1'3. 01 

:-;. 122- Dedara :i Delegacia de :lfatb' r;,.,''"' <[11<' H,-,, p<,.j,, 
\'Oittiuuar a ser fníto por Jla\·i,ls P ..... l.r;tng-flir·n . ..; q ....... 1'

vi~n do CO!IIfllllUÍeill;;-liJ n COilllllPl't'io I'JJLI'f' o:~ Jhlrf,,~ 
•lo Ul<''illv l>::;ta<lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . !l:l 

\'. 1:?:·{- H{\f:fl!Jllllt~Hda ;l llnlng:u·i~l l:i,.t·;tl w' \aLlúlll;h qw~ 
provicl··uci(' para •[Hn o:; ageuln_; Ji:->C:li'S do Jll~:;lilu 
l•:st::ulo n;ú) ~~\.Bl'Çlllll a('tos de _jnrisdjl''.'·<-IU t•:.:Lalln;_.} d:.t:; 
lHHhal'<"':li~I-H'"\ ou lfH~ :soh I(H:lll[llt!l' ftuulauwuto HIH

har:lL'l'lll a i:iahifla tla . .; etnharcaç·-ws. 1lf'-;:(ln 'lnt• e:-,Lt~-
.ianl ('orrcu tos pelas re 5pecli \-a .. ., 1'-iLl,_.,-.<· ~ r,.l[,. r a··--. . . ~~i 

:\. 12i llú pt•qvinwuto a 1l reeur . .;o lln A. ]' .. til pat'a o fi1u 
d,~ ,,(~rr~lll rt~~lituido . ...; o; tlir·Pito...: de no\·n \'nlttnlc . ..; de 
iu~l<.llllHl:J.\'t'is Inauda~..lo3 lan,·at• é\') 111ar pelo eoul-
mall!lauln <la barca l!emonstt··•wl. . . . . . . . . . 94 

N. 125 - D.•clara rtno o c.ommandant0, sarg 'nlos c. guardas 
da AI fandog-a do ?.Iaranhiio nito podem se1· dispensados 
llo pag-amento do imposto de sul>sidi"s c v.·udmentos, 
po1· não so1·em praç.•s <lo pr•·l. . • . . . . . . . • • !l:t 

N. 121) - D ·dar.1 <[tte :rs cad··rnr•tas ,l:JR Cai:-.a." l>:c<•llOJuieas são 
p-;nltol·aveis IIU1diaulú prccali •i ia do venia f';o;.pedi•la 
pelo .Iuiz' compdent·~: . . . . . . . . . . . . • . . ~"' 

N. t27 D.·elar:~ qtto não se dev' contar os rlomingus, t<,riados 
o r! ias <I e elcir;ão no pl'azo conccrlirlo pai' a os <losp"-
dto8 sohJ'<' agua. • • . . • . • . . . . . . . . . . • !l(l 
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N. f28 - Declara que as mercadorias despachaelas 8ohre agua 
p;uzarão de• estadia livro nus armazena ela 1\Janáos 
lla •·bou ,., fim i ter/ ate tr•·s c! i :;a depois de el<'scarrc-

Paga. 

gadJ,;, ....... , . . . . . . . . . . . • . . . 9ü 

l\. fZ(l - Maneia pi'ovidonciar no .<entido •le S"rem presus ;Himi
nislrativamcnte us rcspunsavc·i, p.·Jo de.,fal•JUu havido 
na e.•ta~ão lcleQTaphica dc· Corutul•á, inslaurando 
cunlra • lles o C~lttpc•lenl" pl'OC•'.•SO cri mo·. 

Duelara que IÜÍo estio suje:tus ao sell" os reeihus ela 
'l'hc ll'Ntr:,.n Tef,•f]•'<tj>h f'on'J'a''Y· limit~rl, r!cvenelo 
ser mantida a doutrina da Circular n. !li, de 4 de 
julho do f()LJI 

Oc·da!·a •JUP os t•·ci.f os .. num• ra•ios '"" lettr·as a e '' 
do art. to,{,, Hr·gnlanwnlo auue\u ao de,·rdo n. :"18VO, 
de 10 do f'evo:r<'iru rio correu I" anuo, e;tiio inclui ..tos nus 
arts. í72 e 1 ;a da acl ual 'l'al'i:;, das All'andn!!':>:; n não 
nos ar f i~os cleclara.Jos nnquell•· r··gula111onto, 

luclc•~'!'l'fl o re•.\uorimento do contin11o ela Delegacia 
Fi,c:ll 110 l'.'sta• orle S. Paulo, d.oclarando •p•e o empre-
garlv sul,stit.uto u:·to l"·,d,.. . ..:.(•t' JlJt·lh •I' rt~IUHIF'l'3tlo IJUe 
u :'Ub.;titllidjJ. 

D· f ({11'1•JUP- u;: \3IPs ouru (\~t 10 h· uto.:; tio pngau1euto 
n•o s•\ tio sei I" !i\tJ, JU'lS tautJ,r>rn ·lu prupureioual. 
lleclat•a •Jil ,, d··sp.teli•' ./e :f•"•Jt;~,-; d·· t·::ç;• t· r<~~pe
cfi\:t:-; lllllllií_'l•· ~ P··)·'l' ;-:._~1' roil•J iwJ.~pert•li~JJlO de lireu~·a 
dns t'Ullllllawlauf,~s ,Jo dislri,·los ,,.ilitarc:-;. 

Dn:l:tra que n:ío de'c ser su~penso o :~bonn da pen•ão 
do montr·pio á pcn~innisla que c:ontrahc ca.-amento 
religioso :;ómrntc, qua niio e ,ali·lo perante o Es
tado 
:'i:ei'a provim~nto ao recurso •la I\ni~ht, Ilarrisun 
& c .. ~g~nlc~ ria Rnyal Jlail St<'(IHI l'rtclut r07!1-

l""llf· li111ÍI··rl. e julga loo:c a :tpprc·h~.ns;io, por con
tr·nl)andn, da I:IIIcha lt'illrl c f!~ts rnc.-t•adt)rias nela 
e!lt'UIII[',Hf:IS 

98 

!19 

100 

!Oll 

N. J:r; -- Cunlirnta ~~ ll~"t'is;)o tia \lt";•u·l· ga d" Hio dn .l~uwi,·o 
ox giutliJ o lHtgaiiH'lll·o d'J' direi lu::; f'lll snp~1rado das 
latas cle folha do fo'laBdres ""' qu<· veio ac:ondicio
nada a c.cndla cle"P""hnda pela li '''"a AllJei'Io ~Iartins 
&'C, 10! 

!\'. 138- D clai'a 'JUC :o- porcent:lp;o·n' d .. drlas aos cnllc·clores 
e 'scrivãPs tl;1s r··ndas fed,·r;.u s illciílC>III soJ1rt• l()d;1 ..... 
;•s r··ndas, C\('luitlus •·8 depo~itus c tl.-vt·m sor :·;,J
cuJadas pela (ÚI'IJia indjc;t•la Jit, ~·rt. Jo, dv d1·t-reto 
n. fi!I:J, de 2 de julho de HIOi. 101 
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~. l ·- E :VI 5 DE JA~EIRO D'·: l90G 

Dod li'U que a intervenção diplomatica não ,; lll''ÍO legal de interrom
per a pr.·scrip~:io da tlid,[a reclamada por Alt're lo Goupil. 

Ministorio do o; Ne .·ocios da Fazend:1. - Rio de Janeiro, ;, do 
rle j~tneiro de I' 10fL 

c-;r. ;\Ilni>teo dos Neg-ocius da :\Iarinh<t -Em rmposta ao 
vo~so aviso 11. I'!il7, de 25 de agosto proximo findo, communico
vos, para os devidos effeitos, que o pagamento da divida roclama.
da por Alfredo Gon pil, na importancia de 700 francos, provenien
te de uma passagem de volta desta ütpita.l para a. França., tendo 
sido autorizado em 13 de abril de 18()8 e ~ó se apresentado o in
tet•ess:tdo para receber a importancia em 22 de dezembro t!é ID03, 
está prescripto, nos termos do art. 4° do decreto n. 857, do 22 
de novembro de lil5l, embora se tenha dado intervenção diplo
matica, visto não ser este o meio legal rle interrompet· a. pre
scripção. 

Entretanto, constando de um dos documento!!, quo acom
panharam o citado a. vis•>, que o redam:mt·) se achava com as 
f:tculdade.~ montaes aleorad:ts. porlerá ~et· attendido, á vista do 
dispositivo no art. '7° n. I, do mencionado decreto, si fôr apre
sentada por quem de direito, a prova de que continüa esse 
estado. 

Saude e fraternidade.- Leopoldo de Bulhões. 

N. 2 - EM 10 DE JANEIRO DE 1906 

Impõe ao auditor de guerra d 'Sta Capital, Dr .• Tosó Olrgario de Al
meida Moura, a multe de 100$, pelo t'acto de haver julgado por 
sentença uma justificação, antes d·' pago o sello devido. 

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda- Rio de Janeiro, 10 de 
janeiro de 1906. 

Sr. Ministro dos Negocios da Guerra-Tendo D. Barbara de 
Souza Vasconcellos, mãe do tlnado capitão do exercito Horacio de 
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Vasconcellos, requerido a expedição de seus títulos de meio soldo 
e montepio, e verificando-se da .ju8titlcação com que instruiu o 
mesmo requerimento, q:te o auditor do guerra desta Capital, 
Dr .. José Olegario do Almeilla l\Ie:nra, perante quem foi proces· 
sada, incorreu :m multa rlo art. r;~,, n. I do decreto n. 35ti4, 
de 2~ de janeiro de 191 o, pelo fc1cto . e tel-a julgado por sen
tenç:t, antes de pa!!o o sello devido, rewlveu e,to l\Iinisterio por 
despacho do ::i de dezembro ultimo. impoJ• ao mesmo auditor, 
nos termos do :~rt. 119 d•.• referido flecre. u, a multa dP I 00$, 
mínimo da de que trata aquelle artigo. 

O •]ne me .cabe cornnmnic:u-vos para os devidos e !fritos. 
Saude e fl'at.crnidade.-T.eopoldo rle !Jl'[/,;ies. 

'\ ~ . ) 
'• o) E.\I t:~ DE .IANE!I\1) DE 10111; 

R••Cc•lllll!C]jllft an>; ."rs. dekgado.-; l'f>C;i( s ·.u·· provid('ncicm r•:: r a rrn•• 
de Ol'll l')ll tliaul! os IJI'Çal:J(·ntM; d;t~ Caix;J~ Et'(Ji.lOIHiC.:lS S•j:lt~l ur

!!:!l.tit,Jd•J~ r·]Jl l'.q!!Jp.'""!rar·;-111 CUlU 11 d11 ~·xr·rciri11 ;lUtel'ifll', 

:'>Iinbtt•rio dus ~e;wcios da Fazenrla - Rio do Janeil·o, J:J 
dejaneii'o de WIJii. 

Recomrnendo ao.; Sr3. delegados flsc:t1s doThesouro Federal 
nos Estados •1ue pl'ovidenci~·m para que, de ora em diante, os 
orçamentos para as despezas das Caixas Economicas sejam or· 
ganizadcs em comparação com o do exercício immediatamente 
anterior; devendo, no caso de apresentarem augmento ou di
minuição, dar as razões que justifiquem a alt~ração.- L~oJJoldo 
rle B11lhües. 

~ •. J - E \I li DE JANE JRI' DE I901i 

D··clara 'lU'" o> habitantes da col·•ll'a milita!' du ,\!lo Urugnay, ,;(ilo 

sujeito . .., [lo pngan1cuto dos hnpostos tle cun!'utno. 

:'>Iinisterio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Ja.[eiro, I i de 
janeiro de l90U. 

... Sr .. Ministro dos, Nogo9i~s da Guerr~-: lt!i!~a.t!Yíl!llent~, ~o 
,gbjooj;~ do vosso aviso n. 5ü9, .dl,l 21 de setembroqlhm~ 1,ca.oe·me declârar-vos que o pro,éêdiili.eúto dlis.áut'orld'a'ifes tlscaes da. 
União, no Rio Grandb l:lo Sl'tl, trxlgimlo o pa~ament'o"dOs impostos 
de consumo dos babitan.tes ,da cp~onia militar ,do Al~o pruguay 
tem fundamento no art. 53 do décroto n. 41iÓ2, d~~ dénqyemb!'o 
de !902 e na lei n. 641, de 14 de novembro de 1899, a qual nao 
estabeleceu excepção em favor dos mesmos habitantes. 

Sa.uLÍe e fraternidade . .-Leopoldo de Bülhões. 
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N. 5 - EM li DE JANEIRO !JE 190H 

Duelara <JUC "' lhe,oureiros rias D ·legaeias Fi•car$ pod•'lll assignar, 
H;: GUSencia rlus inleressarlos, as rroposta.,; p<~ra unilormisa<;ft<l 

1l<1s ap•>li cs <JU" c,;tiverc!ll eauc:ouadas á Fazenda F<•,ler:tl. 

:\rinisterio dos :\egocios da Fazenda - Rio de Janeiro, 17 
<IP janeiro de I ~10\',. 

:\üo teuJo as instnicções expedidas com a elt•cul:tt· n. ::-:~. dn 
I li de junho do anno ]Jroximo passado, para o serviço •le unifiJl'· 
misação dos typos das apolices da divida puhli•·a, dos divorso.-; 
omprestimos in temos, papel, do juro de 5 "/o, cogitado do modo 
de procecler-se á substituição das que estiverem caucionadas á 
l<'azenda fe,Jtw:d, declaro aos Srs. dd,•ga<ios fiscae.~. nos Esta
dos, que :ts prup:>stas para a alludid:.t substituição Jlu,km sm· 
assigna•las, na ''usrmci:J. dos iuterc~~ados, pelo:; the3<Jllreiro,; da< 
respectivas JJl'legacias Fiscaes. 

Saudo e ft•atoi'IJidade. -Leopo!do de lJutluies. 

:--1. G - E:\I 18 DE HNEIRO l'E 1906 

f),clara qnc a eire·ultH' ·n. 42, <11• 3.l ,{e ontuhro nltimo. só "' r•·l·,,r,, 
auspP!i.!os '!"credito para r2-tituiç .. tu ,j,. imp·,,fo, on di1·,il"' 
uc,hr;~•lo<..: 3 'lll:lirH', en1 t~x.nrci<: . .ios t~UC('J'l'ado,;;. 

l\iinisterio dos Nogocios da. Fa:zenda - Rio de ;Janeiro, 18 ,Jn 
janeiro de H?06. 

Tendo apparecido duvidas sobre o modo de executar a dispo· 
sição contid:t na circular n .. 42, de 3.1 de outubro ultimo, declaro 
aos Srs. chefes das H c partições de Fazenda, de accordo com o 
que representiou a Uinectoria de Contabilidade do Thesouro 
Fede1•al, que aquella circular só se refere aos pedidos de credito 
pa.~·a. nesnt;uiilão útd~s~ ou dir<:~itos oehrados .a .maior, em 
cxercicios ,já 61leerrados; que esses pedidos deverão ser encami
nhailos directamente a Directoria. das Rendas Pliblicas, si esta 
não tiver sido ouvida ·a l'espeito, e a DirJctoi'ia de Contabili· 
.dade, si .o ,pr.ocesso já ti ver .transitado por aq uella Directoria. e 
houver sido reconhecido o direito á rostHuição reclamada. -
Leopoldo de BHlh i'Jes. 
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N. 7 - EM 2:5 DE JANEIRO DE l9J6 

I 1 ·;·.Iara •Jue os manifestos <ias mercadorias procedentes de Barce
I<~aa, tran"lJOr,ladas em :\Iontcvidtb c••m destino a portos hra
zileil'dS, clc~verão ser organizarb)S no CI)JL~nlado de !vlontevidéo, 
c·lln a clcclara•.:iío •la pl'occ•leneia <las m••.,mas. 

:'lliuisterio do.> Nrgocios da fazenda - RiJ de Janeiro, 25 de 
i tn••;ro de I 906. 

Sr. :\linistro 1las Relações Exteriores - Em resposta ao 
'o-:'o a dso n. 165, de 21 de dezembro ultimo, cabe-me decla
: ,, I'· vos que o~ manifestos das meroa.•lorias pt·ocedentes de Bar
cc• ·,na, transbor,ladas em Montevirl~o. com uflstino a portos bra
z: · ·iru~. deverão ser organiza<:! os no consnlado de Montevidéo 
c) 11 a Lieclar<tção da procedencia das mesmas, para perfeita har· 
1ll . lia com as facturas e conhecimentos de carga que, por sua 
' , .1, de verão ~e r legalisada:;; naq uelle consulado, 

C:·tud') r) f:·a.ternila•le. -- J.enJ•oldo de llulhõu, 

I l',\ •[lli' •) inlp•Js'o S•Jh; n a la:~l':-:i u;.lu pú·!P ser arrcra·larlo n•J 

~· IJ"l'··td(· t<'-''l',~icio, p(11' n:i.o ler .~i 1o in(·lnido na ld do IJ1' ':lllH'n{u. 

:.:inistf}rio dos .Negocios da Fazend t - Rio de Janeiro, 'li de 
,i . :1dro •le IV<~' i. 

l''-'laro aos Srs. chefes das Repartições subordinadas a este 
'i!-: ·1 iu, p:ua os lkvidos eiT ·it·,~. que, não tendo sido incluído 
: •, n. 1 ,5·!, de 3•J dtl ,Jc>z0mhro ultimo. o impo,;to subro car
·, n:·v.~ pó !c SL'r o mosmo arrrl'a,h•lo nu corrente exorcicio 

,, .. I '.lU.\. -L •op;ldo de Bulh-~es . 

.N. 9- EM 31 DE .JANEIRO DE 1906 

It:;·Jlve impor a:. auuitor de guer.·a !la Briga Ia Policial, a multa 
de iOJ$, p:)r infracção do art. 65, n. I, do regulamento annexo 
ao decreto n. 3534, de 22 uc janeiro de 1900. 

Mmisterio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, 31 de 
.Janeiro do 1\.JOG. 

Sr. Ministro da Justiça e Negocios Interiores - Tendo 
D. Veronica Rodrigues de Oliveira requerido a expedição do 
titulo declara\orio do soldo a que se julga com direito, na qua-
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lidade de viuva. do 2° sargento de infantaria da Brigada. Policial 
desta Capital, José Henrique de Oliveira, e verificando-se quo 
as estampilhas dajustiftcaçio com que instruiu o alludido re
querimento, em vez dé serem inutilisadas pelo escrivão da Au· 
ditoria de Guerra da mesma Brigada, na fórm11. do art. 19, § (o, 
n. 21 b, do regulamento annexo ao decreto n. 3564, de 22 do 
janeiro de 1900, o foram pelo respectivo auditvr Dr. Barros 
Campello, que deste modo infringiu o disposto no art. 6:1, n. I, 
do citado regulamento, resolveu este Ministerio impor ao dito 
auditor de guerra a multa de 100$, mínimo da estabelecida 
neste artigo, facto esse que levo ao vosso conhecimento para 
os devidos efi'eitos. 

Sau•Je o fraternidade.-Leopoldo de BHihiies. 

N. lO -EM 19 DE FEVEREIRO llE 1906 

Declara '!"" a st•da wg<'lal c cellulosira d!'sigua<la ·'''" a tl<·il"llli
naç~·) g<'l1Cl'Íca da snda arlilicial dt·ve s"'' a,;scm..Jha la ;Í s<>da 

animal para ficar sujeita ás taxas do art. 5(1;-, da Tarifa'''" vig:•r. 

Ministeri<l dos Negocias da. Fazenda - Rio de .Janeiro, l ~~de 
fevereiro de 1906. 

Declaro aos Srs. chefes das Repartições suborJinachs a c.;te 
Ministerio, para seu conhecimento e dcvídus effeitos, que, dr 
accordo com a d' cisão proferida sobre recur~o dn Pinto, Mon .. 
teiro· & Comp. e communicada á A lfandoga do Rio de .Janeiro 
por officío da Dit•cctol'ia do Expc·liente do Th~·souro Federal 
n. 692, do :26 de dezomb!·o nltimo, a seda vegetal o cellnlu~ica, 
que o Laboratoriu Nacional de Analyses destgna sub a dc::omi
nação generica ,Je seda ar·tificial, deve ser assemelhada :i SClia 
animal para fic<1r sujeita ás taxas du art. 595 da tarifa em 
vigor. - Leopolrlo de Bulh.jes. 

N. ll -EM 7 DE MARÇO DE 1906 

Declara rrue a Clmpanhia Nacional de :\'aveg;~ção Cost .. ira assi:õ·nou 
no Th··s~uro o contracto p1ra n arreca•bção do impostu <I c I runs
porte, mct.lianle a porcentagem de 4 °.' 0 • 

Minist9rio dos Negocias da Fazenda- Rio de Janeiro, 7 de 
março de I 906. 

Declaro aos Srs. delegados fiscaes do Thewuro Federal D03 
Estados, para seu conhecimento e devidos eft'eitos, que, em data 
de 20 de novembro do anno passado, foi assignado na Directoria 
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do Contencioso do mesmo Thesouro o contracto, em virtude do 
llual o (~overno Federal se obriga a pagar á Companhia Na.· 
cional de Navegação Costeira a porcentagem de 4 % pela 
arrecadação do imposto de transporte, que a mesma elfectuar, 
na fôrma do Regnlamento annexo ao !Jecreto u. 2i01, de ll de 
janeiro tle IH9i:l, snjeitando·se á ti.~calização de rrnc trat::t o 
!Jecreto n .. )23:3, tio 4 de junho de I91lt, contt·acto esse que já 
fui rrgislr::tdo pelu Tribunal de Contas. - L~opoldo de Bulluies. 

~. !2- E\f lO DE :\1\RI,') !IE lf/il i 

:'\ão attenrlr• o pr·rlirlo da L"ga~ão d;l Austria-llungTia no s ·niirl0 •Ir• 
SCI'em [ls 0nc JU1!ll0U'las posi~F'S a rlla dit'i~·üL!s culr('~:u~·s. li·:res 

1k dir.·if·J" o ~n 11 se\'1·1n [lhl'rta.:, :t1)s r··;--;p··et:v( s a~enlc·-5. 

:\linisterio dos Negocios d::t Fazenda- Rio do .Tnneiro, 111 
rle marçu de 19fJ6. 

Sr. :\In1ist1·o das Relações Exteriore~ - Em resposta ao 
vossr) a viso n. 1 o, rlc ~:i tle janeiro ultimo, tratando da pre
tençiío r!a Le.rr:tção da .\ustri:t-Hung-ria nu sentido de serem <lS 
Ollcumrnonda~ p•J.>tae$ :t ella endereçar! t~ qw> vi•~rom nos va
por<'-l rias Comp:tinllias J,lo!irl_!,lst;·ioco e Arhio. entregu •s, livrPS 
d·· diJ•eitos e SPffi snrem ab:•rtas, aos respectivos a.:tente.-: que as 
encaminharão a·J sert de>tino c cc~be-me <ledai'<tl'-vos, para os 
fins conveoientP.', 9110 as encommenrlas não po•lem deix:tr de 
solfrcr a neccssaria fi>cali~açiín nas repartiçl)cS competentes, 
onde os ditos :1gente-; as petlorão I'ecel.Jer devidamente autori
zarhs, senrlo que, no caso cte t.J".'ttar-~o de <·bjectos isentos de di
l'ei tos pelos § § 5' e f'," do art. 2° da~ di -posições preliminares 
da Tarif<t bast~t para e!l'octivi-iade de5'0 fa vur simples requi
sição rlesse Mini:<terio o•1 do~ proprios interessado&. 

S:mde <) i'l'a.tnrnicln.·le.-Leopolrlo rlc Bulhões. 

'\. 13-E'.f L: /IE l\L\RI~O DE l~ll}i 

l>t."ci:IJ';J ljiiC O !'o ler l·:xeculi\·opo lo U>;.ll' da r;rculrlarlc lllC J!Je Conrel'r' 

o :~rt. 20, § 1°, ria lr•i 11. 1311), de 31 de ,[,•zn:nhro de HIOí, no 
período de >etcnihro •le 100:, a nwrç<) rlc !00 I. 

)1inisterio dos Negocios da Fazenda- Rio de .f:J.neiro, I:l 
de março do l 906. 

S~. Presidente do Tribunal de Contas- Tra.nsmittindo
vos novamente os inclusos papeis reforontes ao credito de 
30:000$, supplement.ar á verba « A,iu·i~s de custo~ tlu orçamento 
de l \!05, e cuja abertura declarastes por offlcio n. 70, de 29 de 
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ja.neiro proximo findo, não poder ter loga.r, conforme resolveu 
esse Tribunal em sessão de 26 do mesmo mez, visto não ser 
licito ordenar despeza nova no trimestre complementar do 
exercício, de accordo com o art. 2? tio decreto n. 10.145, de 5. 
de janeiro de 1889. e serem esses creditos adstrictos ao de
curso do :t!lll ~ financeiro, pe!{o-vos digneis de providenciar no 
sentido de st>r reconsiderada. nquelht decisão, não só porque o 
alludi<Jo crerlito tem de ser applicado ao pagamento de des
pezas aatodzvhs 'lurante o a uno de I !J03, e o mo to.mbem, por
que, con l'ot•me s ~ deduz da disposiç>ão do art' 20, § 1 n. tla lei 
n. 3140, d' :;o ,le OLitulH'•J d·) 18~:!. o Poder Executh·o púde usar 
da facnlltJe que lllC confere o art. 20 § 1 o i!a lei n. (;l((j, de 
:n de dezembro de l!ill I, 110 pe:iodo rir s)t, ';aht'tJ rle 1005 a 
março de l!lütL 

Saurle !J f'ratet·ni lale.-Le lpaldo d; B!t!lules. 

IJ.•elarn [ll<' a l>nnp.mt.ia lk,;punhol.l .I. p,,,,,l! .\: 1'"•"1'· d · Bar
f'l'lon:l, :1...:-3ignna n, TIF•s·):ll·n o <'•J.llra~·~u l"IL',l a a1·;·ecn !ação 1lo 

imp1-dn d • lran...:p,>rlP, mr-.rlian.f • 1 pnrrr'nfa'!-('lll flC' ld n. 

l\lini;;terio dos ~e;5ocios da Fn.cen la-- IU·J 'hl .Janeiro, 1:-l de 
m:.trç>o de 19tl;), · · 

Declal'u aos Srs. delegados fiscaes do Thesouro Federal nos 
Est:vlos, para seu ~onhecitl)ento e d •vidus effeito.', que. em data. 
de 4 de rlezembrü elo n.nno pa.~sado, foi assignatltJ na liic·ectoria 
do Contencioso d.J mesmo Thcsouro u coutr ·cto em virtude do 
qual o ':ovct'!lO F,·deral SCl obl'ig:t a pagai' ~i Companhia Hespa
nhola A. Folch & Comp., de Barcelona, a porcentagem de 4 o I o 

pela al'!'ecll.tlação do imposto de transporte que a mesma effe
ctuar, na fórma rlo reg-ulamento :mnexo ao decreto o. 2791, de 
ll de janeir<J de 181!8, sujoibndo-su à fi3cJ.lização de que 
trata o decreto n. 52::33, de 4 de junho d.) lülH, contracto esse 
que já. foi regi~t:·ado peb Tribunal de Conta:;. -Leopoldo de 
Bulhões. 
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N. 15 :..._ EM 21 DE MARÇO DE 1906 

Declara que as mercadorias consignadas no art. 124 da Tarifa de 
1900 estão sujeitas as taxas estabPlecidas na mesma Tari!a e 
não ás que resultaram de modificaç.jes nella introduzidas pela~ 
leis ns H4í, de 30 de dezembro de 1901 e i313 de 30 de de
zembro de 1904. 

Ministcrio do~ Negocio3 da Fazend,t - Rio de .Taneiro, 12 
de março de 190:\~ 

Declaro aoi s:fs. chefes das repartições subordinadas a este 
Mioisterio. p:.tra seu conhe3imento e devidos atreitos, que, de 
accordo com a <.li>'P'Jsição contida no art. 2°, n. li!, lettra a, 
da lei n. 145!, de 30 de dezembro de I 005, as mercadorias 
consignadas no ai"t. 1:2-t da Tarifa. do 1 DilO estão sujeitas ás taxas 
estabelecidas n·.t me&ma tarifa a não üs qne resultaram de mo
dificações nella introduzhlas pelas leis os. 1144, de 30 de de· 
zombro de I ~11·3 e 1313, de dezembro de I 004, - Leopoldo de 
Bulhões. 

~. !ri- EM 26 DE MARI.'') DE 1906 

Declara <{'lü '" U<Jilloctç >e> dtJ !leis de armazem das Ali'andega.o dcnlill 

""' l'eitas pcl''·' <ielegados fiscae., uu;; E,ta•lo.;, 

Mioisterio dos Negocios da Fazenda- Rio de .Janeiro, 2ti 
de março de 190:). 

Suscitando se duddas sobre qual a autoridade competente 
par;~ nomeat·. nos E>'tados. os fieis de armazem, das respectivas 
Alfande~ras, declaJ'O ao.5 Srs. delegados fbcaes do Tllesouro 
Fedorai'quP.apez:1r de não estar incluída no art. 22, n. 5, do 
decreto o. 53JO, do 10 de dezembro de 1904, essa attribuição, 
contioúa ell.J. a ser dos delegados,conforme o disposto no art. 18, 
n. 17, do decrete) n. 2807, de 31 de janeiro de 1898, pelo qual 
foi revogado o art. 94, 1ettra. "·do decreto n. 116G, de 17 de 
dezembro de 18~!2, allud:do na Consolidação de 13 de abril de 
1894 (art. 31, § 2°) e que conferia tal attribuição aos inspectores 
d1s Alfandegas.- Leopoldo de Bulhões, 
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N. 17 - EM 30 DE MARÇO DE 1906 

Recommencla que no caso de verificar-fie entre os sobrc~alenlos dos 
navios quttntidade de generos ou provisões excc;;siva, cumpra-:;e 
o disposto nos §§ 1° e fo do art. 402 da Consolidação da.~ Leis 

das AlfaiHlegas e Mesas de Rendas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeit·o, 30 
de março de 1906. 

Na conformidade da resolução tomada em sessão do Conse
lho do Fazenda, de 14 do corrente, sobre o recurso de Fiorita 
& C., recommendo aos Sril. inspectores das Alfandegas que no 
caso de verificar-se entre os sobresalentes dos navios quantidade 
de generos ou provisões, excessiva em relação ás necessidades 
de bordo, cumpram o disposto nos §§ l 0 e 2° do art. 402 da 
Consolidação das Leis das Al!andogas e Me~as de Rendas.- Leo· 
poldo de Bu!hi)es. · 

N. 18- EM 10 DE ABRIL DE 1906 

R eco 11n:enlla. a oh~ervancia das instrll .. ções que a .. sLa acompanham, 
em relaçiío ás fianças dos responsaHis para eom a Fazenda Fe
deral. 

tllinisterio dos Ncgocios da Fa.zcnLl::t- Rio de .Taneiro, lO 
de abril do 1 ~lllli. 

Recomml)ndo aoc> St·s. chefes d:.ts repartições subordinadas a 
este Ministerio quP, em relação ás fianças dos rcspon~aveis para 
com a Fazenda Fedel'al, observem as instl'ucções qul3 a ost~ 
accmpanham.-Leopoldo de Bulhõef. 

INSTRUCQÕES 

Art. 1. 0 A garantia da fiança dos responsaveis para com a 
Fazenda Federal póle consistir em dinheiro, em lettras do The
souro, na hypotheca de bens immoveis devidamente especiali
sada, em apolices da divida publica da União ou em cadernetas 
das Caixas Economicas da União. (Lei n. 1352, de 19 de setembro 
de 1866, art. i 0 ; decisão de lO de junho de 1882; circular de 
8 de setE'rnbro dE' 1890.) 

Paragrapho unico. Não são admittidas as fianças pessoaes. 
idoneas para os responsaveis que estiverem sujeitos á juris-
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dicção do Tribunal de Contas, na fôrma do art. 2", § 2•, lettra 
cl, do decreto n. 39.2, de 18 !).e outubro de 1896. 

,\rt. 2.• O valor das tlanca!l será o fixado nas leis, regu
lamentos, <·te., o na falta de acto fixando-o expressamente, será 
:u·bitrMio provisoriameute pelo Ministro da Fazenda ou pelos 
d,,Je.rnd. !S tiscaes do Thesm,Iro Federal nos E~t dos, devendo ser 
nP,.hÍ ca o, ';11jeito o arb!tt· .• mento á approvaç~o daquclle ;\Ti
l! i' 1.!'0. 

::i '." .\ tl111· :t fll'O'-Í'0ria vigorarJ. p•Jr tt'c anno~. !lndos 
v •;!lL'''·'•'r:ÍlltJiitida ou aléerala pora.cto du ~linh;tt·o da 
F:1z··ntt ou do' .J,•fe;Iad,Js Osraes, com ap!>PJVação do mesmo 
M:t>is·ro. c.,n ··et·tc•r. lo ,c en'~" em deftnitint; dc\·en•Jo ~cr 
;qJtelie aet.J rlet•.·rmin:HL> pela mt"••lia ch rcnd:t arl'<'cad:tda nu 
meneio<,~ do p ~r[•'·l·J [•ela rn.p11't.ição e''' •IliLJ servir o !'CSJ•on-
q;-,,J. I 

:,: ·:.· :.lenlll\1111:1. fluJça de colle~tor •.las rend~s fotl·'~a~s im
pu!'( H'ct r•m m·~rJ,r•> de duzcnG•JS milréts r• n~ dos escz·rva·~s de 
tacs collectorhs'nãn pode:·ão set• meno:·es de cem mil réis. IÜI'
'km !lo T!iesouro de (i de feverei·o de I UUi'.) 

;::; :1. o :\ Direcwri:\ do Contencioso do Ti tesouro Forleral e <lS 
di·IPg:Ld<l~ fl;,rae~ no.'> E,;t~t ks proporão ao ;\Iinistro da Fazeeda, 
do tr·c.' <'::r tn·~ annr~. a.: :dteraçõrs q1te j;tlg-;LJ·.~m crwven:.('iltes 
n._, •;· ,,,,,.., ·h.: ft:t·:ç.h dos respon.<:_wei~, rlc de <JlV luja 
:u~ 'I'··.-.~_~lnl·) 4 HI {~h-::P~cinL!:lto ~L1 l'l~n 1·1, d.18 JT.SlJt'·~tivas rc~p~rt~
,.,·,., '''~ •pwlJnr r onr.ro li!~JtinJ que ;:ff,,.·t•J EJ. :· .. -;poosalJi!!·i•d•l. 

':i '·" :\o c ,s' '"' ~.·t· ele1·;1da a lnhçií.o em vidudo <L~ ,Jili· 
g"ncia d.• q;w tr.tr,:l o r•ara~r:tpho antet·iui', o., n'spunsavei.: 
ser::.o intLn:ulo a r,,flll'Ç'õtl' :t su t fhnç"i rn pl'aZ<J elo nn •lh.:, rJ'lfl 
pvJr>dt ..onr· fll\'!'o:.·adn 1'"1' ignai t3 111· 1 Jl<'lJ jJini·3tl'·J <1<1 Fa
z••nda . 

. \i·t. ::l. o .\ tl:wça p<Hr~ ser pt'e8tadn. pd.J p:·o;1rio t'<"·'Pvusa
vui, J:ur• te• c·~il'"S uu p:1· te pelo prop!·iu n pat·t·-~ por terceiro', 
respon,len·lo e.-r.cs s,•mpr e e·•mo pt•inci p.w~ p:JgJ .. Jores pJr 'Jllal· 
quer akanee, mnin,, jut·os e cus":v; atC! ~L i1npol'tanci t do com
prnJni.:.:c 'Jlle hotlYeJ·em aswmi•l.J. (In ,t, ·uc<;<ics Jo Contt'ncioso 
d:l 17 de rl1·i>·1nb:·0 d·~ ! q51; e :~11 d~ nt:lVI'!llbt\J ~li_' I.~··~:~; tl~c. !0 lN 
J!n :dll'il do IH<).) 

,; l.' :'i:-w pud,'lll s~.· liadores tle outtem: 

u) as llllilh·)J'e., (Ord. Jil·. 4°, tit. !',[; deci-;:les d<' 7 de fe,.,,_ 
reil'•l .Je u-:;4 e 4 de junho de 188:1J; 
.. I•) _as tit·mas COilllllCI'Ciaes 011 qualquer tlos I'05pCCéÍV<B SO· 

CIO.',. 81 o c•Jntradr~ ~ocJal, em dov1da ft'•rm·1. e que deverá ser 
ex1grdo pela repartrçao competente, pro!zib:r a prestação rle rlan
ça~. quer por p:trte da. firma, quer tios membros desta (Instrll
cções do Contenc:ioso de ~8 de setembro de 1Hii7); 

c) os empregados subalternos do re~ponsa,·el (Codigo Penal, 
art.23t); 

à) os thesouroíro~, p:tgadores, collectnres e quae.;quer outros 
funccionarios qne já tenham responsabilidade para com a Fa
zenda Federal. (Hegime;Ito de 17 de outubro de l51G.) 
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§ 2.0 O fiador é considerado sacio do responsavel. (Lei de 
22 de dezembro de 17Gl.) 

Art. 4.o E' indispensavel a outorga. d:t Jaulher do fiador 
para que possa ser accoita. a fianç1. (Otficio do Contencioso de 
14 de setembro de 1852.) 

lu·t. fi." o~ responsaveis são obt·ig-atlos 1 :tpre,ental', no 
principio de cada semestre, aos chefes das repartições C·!Illpo
tent,•.;. certidã·J de vida de s:,us tiad ,res. (C i rcul:tre,; ·.\e :21 d<\ 
março •h 1855 o 15 de setembr,; de IN5r\.) 

,.,l ;·agrapllo unicJ. Fa!lecenrlo o fi:t•J,,r, o responsavel ser:t 
su'>pet;~J do exercício de ,:cu carg.J ak· f[IIe tenha prct;tado 
nom fiJ.nçu. (Oe<~. de 27 de ab~il de !NN'J.) 

Art. fi.o A tianç:t prest:t'la poe turceiro.o:, a~sim co:no :t 
prestaua pelo proprio, responde pela gestão ni'iu só do respon
:>avol, desie o inicio do exercício no resp~cti ·;o cargo, ma~ tam
bem peht dos fieis, ajudante~ uu prepostos do respons~vel, 
quando os houver. (Circ. de O de novembro de l:-174.) 

§ I. o ~o caso d<> substituição da lhnça, no todo ou em p~rte 
por fallecirnento do 1lador ou qualquer outro motin;, a l'CS
pous1tbilidado da tian•·::~. th•la em substitui~•ão 8Ú co!nPça n~ thia 
•la a~;ignatnra tlo I'Osp~ct,ivo turmo, s.th·o r[tmndo os interos~:l.
dos, p.ua pJ•let·em levantnr logo a ila:Jça sulJ~titui.la, se 
ol•rigarcm no respectivo t!3rmo a garantir a gestão anterior 
com a nova tiança. fazendo retrotrah'l' m ~cw; df•dtos até a data 
do começo do exercício <1o ra~ponsavcl. 

~ 2. • No caso de reforço de fianç;t, :1 respcms~bililla,le deste 
começ.a da data em que entr<tl' em vigm· a. lei, decreto ou acto 
da autorid:vlo comp:!tentl~ quo o estalJel•·cen. 

Aet. 7.• A~ fiança~ só poderão ~or prestadas no Tlwsouro 
Federa! ou na r\elcgacia fiscal do mesmo Thcsouro JJ<J Es-) 
tn,do onde s.1L'vir o l'e;pc:msavel. (Deeisã; rlc :n de março de l !102. 

Paragrapho nnico. As fianças •lo verão ser presbd:•.s ,(entr•J 
t!e liO dia;J, contêt•lo.; d<t data em rll10 os re.<ronsJ.vcis tiYerem co
nhceirnonto otTicial de sua nomcaçã.u, pojenrlo eiiS3 pt•;;zo ser 
proro:.;:ulo pl)r igual tempo pelo .\Iinistro ,[1. Fazcwla. (C i rc. de 
,?li \lO •lezembro de 1878 e 14 de março de 1810.) 

Art. 8. o O tlador de outrem póJe retirar a sua fiança om 
qualquer Lempo, mediante requerimento dirigido á autoridade 
perante a qual a tenha presta jo; procedendo-3e em tal caso na 
conforlllidadc da Circ. n. 22, de (j de março de 1888. 

Art. 9. 0 A liança só poderá. ser levantada, res;tlvada a 
hypothcse figurada na parte final do§ 1° do art. (j 0 , depois que 
o Tribunal do Contas der ao responsavel a necessaria quitação 
e ordenar a bai:<ta da fiança e que a autoridade competente do 
11inisterio da Fazenda, sciente do julgado do mesmo tribunal, 
determinar o seu cumprimento. (Decreto n. 2409, de 12:{ de de
zembro de 1896.) 

Paragrapho unico. Dada a hypothese a que allude este ar
tigo, a primitiva ftança, só poderá. ser levantada depois que o 
Tribunal de Contas julgar idonea e sufficiento a fiança dada em 
substituição. 
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Art. 1 O. Os termos das ftnancas estão sujei tos ao sello pro. 
porciona.l da tabella A (§ I•, n. 16) annexa ao decreto n. 3564, 
de 2(> de janeiro de HJOO, o qual deverá ser inutilisado pelo di
rectur do Contencioso do Thesouro ou pelo procurador fiscal, na 
fórma do art. I 9 (~ I o, n. 8) do regulamento appi'Ova.do pelo 
mesmo decreto. 

Art. I I. A fianças<'> produzirá effeito legal depois de acceita 
ou a.pprovada, pelo Ministl'O da Fazenda e julgada boa e suffi
ciente pelo Tribunal de Contas; não podendo o respousavel on. 
trar em exercício do seu cargo antes desse julgamento. (Dec. 
n. ::l1;, de ~u do novembro de 18::i0; iust!'ucções do Contencioso 
de 2i de abril de ISGG ; decisão de 28 de junho de !8ôG; decreto 
n. 2411\1, de ~1 de dezembro de !89il.) 

Art. li'. Quan,Jo o fiador se fizer repre:;enta.r por procura
do!' tlt> <teto t:a prost,açiio da fiança, u instl'llmento de procuração 
devera conter toda-; as clausulas q :.~e terão de figurar no termo 
da fiança, de modo a não s11 dar exce,;~o de m:wdato e. em con
sequcJ.cia, ficar r.ullo o mesmo tet·mo. 

At·t.. n. ,\s fianças deverão ser prestadas por meio de re
querimento dirigido ao .Ministro da Fazenda ou ao delegado fiscal 
competente e ao qual serão juutos os documentos necessarios ~i 
prova tia irionei,Jado da garauti<t olfci·ecida. 

§ I. o Esses documentos consistem: 
a) quanto ás fianças em immoveis, no titulo de proprie

dade, quitação de impostos, certidão negativa da existencia. de 
hypothec:c ou quJ.Iquer outro onus e, sempre que for possível, 
apolice de SL•guro em companhia legalmente habilitada a 
funccionai' nu f3razil ; 

b) 'JUanto á$ apolices, em col'tidão declarando que houve 
a emissão dos tittllos offerecidos, se forem ao portador, e 
que ·e acham escriptas c:n nome do tia.·lol' c livr~s e dosem· 
l•araçadas dn qualquer onus, si forem nominativas ; 

c) qnanto :is cadeJ•netas das Caixas Economicas, em cce
ti,Fio dec!amnrlo nri•J exbtir em re:ac;iío ao re~pectii"O doprJsito 
cmb:ti'g··. p·nlwr;l cu qu tlquor vutro onus. 

::; ·:." 0 . .: req llCrimci.tus para prestaçftLl de fiança em i m· 
mun~i:; ,l!Fer[LO conter sumpro. akm do pr!)çO em qno são 
estimados os imiJJoveis, a declai ação de que o fiador se obriga 
a promover opport11n:unente a especialização da. respectiva 
hy}Jothcca pcran te o juiz competente, na conformidade do 
art. 13!, p:~l'te 5", tio decreto n. él084, de 5 de novembro 
de 1893. 

§ :1. o Nos I·equerimentos para prestação de fiança em 
apolices e em caderneta; das Caixas Econ,,micas é tambem 
de rigor a. m3nção cxacta dos numeros das apolices, valor de 
cada uma, taxa do juro, especie deste e data da emissão, e 
d'J numero e set·ie das cadernetas com o deposito respectivo. 

§ 4 ,o Os procuradores juntarão sempre aos requerimentos 
para prestação de fiança os instrumentos de procuração, em 
devi•la fórma. 
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Art. 14. Os processos de prestação de fiança DO Thesouro 
Federal correrão pela Directoria do t:ontencioso e nas dele· 
gacias fiscaes, na secção do contencioso, sendo ouvid·t <t con
tadoria. sempre q ne for preciso, e serão decedidos no primeiro 
caso pelo l\linistro da Fazenda e no segunüo caso pelo dele
gado fiscal em ~essão d \ Junta de Fazenda. 

§ 1. 0 .\ccei~a a 11anç<t, mandal'á o delcg.ulo fiscal la.vrat• 
'> rrspectivo tet•rno em liveo cspe.~ialmente destin.·t .o a <'.'lSú 
fim, depois expedir guia para a realização da cauçãu, em se
guida, realizada esta, enviar tod::ts as peças do procc,~v, com 
uma copÍl\ auLhentica do termo, ao :'llini~tro Ja F<lZ~'tLia p<tra 
a ncco:;saria approvação, que s•wâ cl:vl:t dcp.lis tk Jll'l'«lada~ 
a3 devidas infor,raçõe~ pela. llirectorh do C·•nteneio-:,J. u, lina.l
mcntc, recebendo communicação de haver sido julg.tch clotl
nitivamente a fiança, fazer todo o expr~Jiente •JU<l o caso 
requer. 

§ '!.o Todas as cópias dos documento~ c xis~ontcs na sPcçio 
•lo contencioso c quo tenham de ~er cuvi:lti•JS prlas ddl:':ta<'ias 
fiscaes do :\lini~t8rio da Fazenda com os procc;S<JS de fio.nça, 
deverão ser anthcnticadas P'~lo procmrador lioeal c as do> que 
nxisti<'um n:1 contadoria pelo respccti\-o contador. (Circular 
u. ::8, Jc J:) de :-etombt·o de 1905.) 

Art. li>. Quando a fiança for presta1h em immoveis, set·ãu. 
depois de laVI~ulo o termo, eutregues ao interessado, mediante 
recibo, os tlocumentos juntos ao pro"csso o necessarios p:1 ra a 
'''pec.alizw~tO da hyputheca, o só •lt,poi~ t.le acceit<t pdo :,ri
ni~tl'o da Fazcílila uu pelo delcg:tclo tisc~d. em ~ns,iio <h Jnnta 
•.!e Fazt•nda, cunlürme o caso. a sentença elo Pspcci:diz,.ção 
pa'l:;ada em jnlg:c,L>, Jcvid;tmcntc inscr ipt.a a hyp•>t.il !C<t. ~·)
guirá o pl'oees~u os seus ultoriores terlltu.; ~tt.e final ;J,.,.i,,-~,, •l•J 
Tribunal de Contls . 

. \ .. ·t. li! A~ <loci.õe~ dn Trilllm.tl dt~' •Jill:l-<, ~'Jh< ' u< nro
cessos lle .lâilÇ 1, sul'ão :llltlvta.la.:-; á rn·u·~(~tn do..; r~~.~ .. ocd,.~o;;: 
tm·mo~ nus livr"~ compete1Hes, de 1Uu1lCJ claru, devet,,[., s·'J' as 
notas rubrieacl:ls pelos omprega.los que as fizet•em. 

Pal'agravlw unico. Da mesma fól'rna sm·ãu annot alas as 
acceitação das sentenças de especialização de hypothnca o ros
pc.ctiva in~cripç·ão, em relação ás fianças em imlr}C)voi:;, c a et~e
cti vida•lrl das cauções, em relação ;ts fianças de outr:t espeeie. 

Art. 17. Quando definitivamente findos os procc~,;o~ de 
prestação do fianças, são de rigor as comrnunicaçõ.~s á~ rcpar
tiçõJs a que pertencerem os responsaveis c as que ti\-et·em a 
seu cargo a cscripturação dos titulo . .; ou valores caucionados, 
afim de sm·em feitas as competentes notas e proceder-se nas 
Caixas Economicas de accordo com a circular n. 40, de 1:3 de 
julho de IRUU. 

Art. 18. Toda e qualquer occurrcncia relativa. ás fianças 
deverá ser annotada. ;1. margem dos respectivos termos, sempre 
pela fórma estabelecida no art. 16. 

Art. l!J. A especialização da hypJthcca dos immovcis 
darlrJs em fiança deverá ser processada no juizo fr.JLleral da 
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s~de da repartição perante a. qual foi' preshda a llança, e a 
inseripção na s~de dos immoveis, 

Paragrapllo uni co. l\'os E.~tados o pr·ocurador tlscal é o 
reprt·SPntaBte da Fazrmth Federal nos )H'ocos>os do especi~Ji· 
zaÇ'iio de que tra t:t este artigo. 

Art. 211. (), rf8ponsavci~ ~ão ohrigatlos a apresenbr, de 
tres em ürs annns. ;ws chefe~ da.' repartiçi'íes competente~ 
pront rh• q11it<1Ç'Y\o de imr•o.•tos dos imnwveis quo constituit•em 
a sua tlança. 

Art. :21. O Ytd<•l' do inJmov<'l dadn em fiança rlore e:-;:cr· 
der, prlo mrnn~, da terÇ'a p::rte o ')'''mlu·m rlesta, atim de 
cYit<LT'·'P p; e,i11 izo }Jara a Fazcnd.t Fedem! r1 un ndo t'1 ltoun•r 
de ftzc·r· ,, ;o.i•:ltirllr•nlo da ']U<IrtP. p&l'tc>, dn que trabm os 
rlccrcics 11. ~~. ~'8~·. rio :!~I de t'CY!'I'<'Íl'<l do J.'-<f'R (art. 2U!. e 
n. ::.<;81, tl<· .-, d•· ::1.l\'\'lllbr.• do ~~~ 1 8 't•art!• ;,", titulu 2·', capi
rulo 2', a!'t. i:.'l. 

A!'t. ·:! • . \ J!i·cctoria do Cont.~ncic,; .• elo TJJesnm·o FnJer;d 
(' as delr;.!·<l,ri<1; l!:<cac., no~ Estados dt~\·ei'fio exigir nos prc
,·cs~··~ rlc ll:t:1ç:L u l'CC·'nl!c<'imcnto de íir ma~ e ado)'br :<empl'L' 
!ilH' ju)g:I!'<'Jll CC.D':enienl.C, tcdo C rpw!rpwr procedimento que, 
s ·1n inii<''>.~·· .: , •'i<poo,i,:·0•·s lc!!aC' r::t ri-::or, t.en!Jn }ll ·tlru 
a··:t·ttr•/a• '' in:•·:-<·.,e.< dn F:,zenda Fcdnr:d . 

. \rt . ..::: . . ·, lJ.:.·ch·:·i.l th Ccmt::;:Je;,:--J tl'' Tliosouro Federal 
e :;., JL•Ie)!::ci::., tJ3 .. nrs rhs E.;tado.< vo. il:carão selll}'l'e, pelos 
meios ao :<ett ak·: oco. <J estado dlJ con~crvação dos immovcis 
dados ('lll tiat:çil. c.•mmnnic:tndo immediatamcnte au ;.tinistro 
da Fazen.:a, p:;r:. a aiupçiio tla~ pl'OYidcncias que fol'e;u de 
mi.'iter, qnalrjttc~· circnmstanci:L qUI· J'O:'sa dctermin:n· desYa· 
lol·ização o:t depreci:.:ção dos mosmo ili!Inú\·cis. 

,\rt. '!L us processo:; de prestação do llaíH;a. ~>erão con
siderados de natur·eza ur·gcnte nas repartições cte Fazenda. 

Art. ·!:-,. u~ termos das fiança~ dos responsa v ois para com 
a F:1zr•nda Federal. lan·.~rlos no Thesouro e nas delegacias 
!isca.·.<, <I·~Ycri1o t•bcrl,·r•'l' an-; modelo< que acvmp~llllwm a' 
pte:;ctttP' in.<tl'lll'<:ões. 

Riu d1l .J •w•rro, 10 tio alJi•il de I~J 11). - Leojwl.lo de 
/:u/1iõC>'. 

"lodt"lo n. I 

FIAN<;'A E\I Dl:\ll!CllW, ETC., PitESTADA PELO PROPRIO RESPO:'>
g,\ YEL, PvR ,;r OU lü:PRESE:\TADO PJil PROCl'RADO!t 

Aos ... (po;· e.rtc~so) dias do mez de •.• do anno de ••. 
(po1· extenso) na. Dii•ectol'ia do Contencioso do Thcsout·o Fe· 
deral (uu Delegacia Fiscal do Thesouro fi'erleral no Eslrulo de ..• 
presente o senhor Director (ou procurador fiscal) F ... , com•. 
pareceu o senhor F... nomeado para o logar dc... por ••• 
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(aclo de nomeaçlio} de •.. (data da nomeaçClo) ( !) c disse que. eru 
virtude do despacho do senhor Mini~tr·o da Fazenda (ou de 
legar/o fiscal em sesstío da Junta de Fazenda) de ••. (drrta rio 
despnclw), vinha assignar este termo pelo qual se ohrig~t a 
clepositar nos cofres destn Thesouro (ou cleslrr llelc:Jucin Fisco! a. 
importancia de ... (por extenso) em moed<:t corrente (ou letros) 
rio TlteS01'1'0, apolices da Divida ru 1J!ica da l'niao 01' crrdel'l''k 
rle Cai~:as Eco>10Jilico;) (2) em "arantia tb reS!JOmabi!iria<lu 
que assume de indemnizar a Fazcn<la Fe.lcral llo tod•J o 
qualquer alcance em que r~r oncontraJo, b•lm cum·l qmllqner 
de seus fieis, ajuchntes ou prepustos, fli!C knln on n•nli 1. ;l, l.l•t• 
naqncllo logar, d~sde o inicio Jo respectivo exercicio, r• ;.;;cr a-; 
multas, juros e custas que forem devidos, tuclo até a relt>ric.Lt 
importancia de ... (po;· extenso), valor d~t lhwç:t arlJitl'atlo 
por ... (acto que fixou o qua> ltw; rla fia;!ço). Pelo senhor Di· 
rector (ou procurador fiscal) foi dito <[Ue rm nome da Fawn·la 
Fetloral accoiLaY.t para esta a presente fia[l(;-a. q:te ~·! pl'Otlnzil•:i 
os seus c!foit ~s leg:te.'l depois d0 julc:ad;t j,[cnr•,< 'l ~ullki••nt<~ 
pr:lo T1·ibunal de Contas, o qt:c !!ca\·am saiYos os <lin~it.<:S •h 
mesma Fazenda sobre os demais hens do rc~spons:t YOI, lm Y i rins 
e por havee, no caso de exceder o akaucc, com :ts multa~. 
juros e custas porventura accrl'sci·!os, ao valor da fian<:a. 
E sondo lido este termo e achado confol'me pt:'las part<cS inte. 
l'cssadas, vae elle assignado pelo dib senhor Director (ou i"·o
curadoi· fiscal) e pelo responsavel (ou jn·nct!rrtdoJ· rio r<'Sj!•i;'' r-·l) 
-Eu .•• (;<o;;w e emp1·ego), o escreYi. 

~--

D(/ft• •••.•.•••..••.••..•.•.•...•.•.. 

• 4ssign(ltw·n do directo1· (ou [II'OC11rador fiscal),. 

Assignatura do responsavel ou r1 o seu procurador. 

(l) QuaJ.l'lo o responsavel ce ilzer reprcsenlat• por proeurarlor. 
c8crever-se-a : <<representado por 'úu hastantP p•·ocur3dor scuhor 
F.··~ conforme o i.mtru~ento junto ao. rcs~cctivo procc>so, ,1ue licJ 
arcluvado nesta Dtrectorta (on Delcgacta Ftscal)~. 

(2) Excepto o ·caso ·de depósito em moeda corrente devem ser 
te i tas no te1 mo todas as 'especiflcacõ~s exigidas em rciaciío àos ti-
t ulos oJferecidos. · · 
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FIA:'\ÇA E:II DlMOVBIS PRESTADA PELO PROPRIO RESPONSAVEL, POR 
SI OU REPREilENTADO POR PRÓCURADOR 

Aos ... (por extenso) dias do mez de ... do anno de ... 
lp?r extenso), na Directoria do Contencioso do Thesouro F e· 
r!~: a! (ou Delegacia Fiscal do 1'hesot~1·o Federal no E~lado de .•. ) 
presente o seuhor Di:cctor (ou prowrador fiscal) F ... compa· 
receu o senhor F.. . nomeado para. o logar de ..• por ..• ( acto 
de nomea~ão) de ... (data da nomeação) n e disse que, em vir· 
tudo do despacho do Sr. Ministro da Fazenda (oH delegado fiscal 
em sessão da Junta de Fa:l!ndr.e) de ... (data do despaclto), vinha 
assignar este ten1_1o pelo qual se obriga a especializar no juizo 
comp.;tente, na forma do art ... do decreto n ... de ... de ... 
de ... , a hypotheca legal do immovel de .~ua propriedade, sito 
á rua ... n •.. (por el/enso), freguezia de .•. estimado em •.• 
(<~ q•,antia po1· eJ:te11so), em garantia da responsabilidade que 
"~'nme do indemnizar a Fazenda Federal de todo e quai•.Jucr 
akance om que for encontrado, bem como qualquer de seus 
íiPi'l, <Jjll.l:wte;; ou pr~postos quo tcnhzt ou venha a ter naquelle 
l0·!:u', de~dc o inicio do rr'spectiro exercido, e ragar as wultas, 
.i;;;·., e cus\:ts qne Jul't.!IIl de1 idu~. tudo até :t importancia dL~ .•• 
li ,r e,·te;;so). valor d:~ fiança :tJ·bitrauo vor ... (octo que fi·'-'OU 
•) qu"11l1'ii1 da /in1çn:). p,~Jo St'ohur Dircctor (ou Jn·ocurado1· fiscal) 
foi ditn 'JUG, em nome d·t Fazewla Fedetal, acceitava para 
Cõh a presento fiança, que SÓ produzidt OS seu;; eJl'eitoS legaes 
Uê'puis rirl julg:~da iclonea e sufficiente pf'!o Tribunal tio Contas, 
c que ficavam :;alvos vs direitus da me>ma Fazenda sobre os 
demais hens do i'ospcnsavel, havidos e por haver, no caso de 
exceder o 8lcanco, com as multas, juros e custas, porventura 
accrescidus, ao valor ila fiança. E 'endn lido este t.ermo e achado 
cou forme rei:1s partes interes>adas, vae etle asslgnado pelo 
,!it•> senhor Virector (ou p;·ocm·,,dor (i.'cal) e pelo respons:n-el 
(C" pruC1''''"'o;· rio ,"CSJ!OiiS((1'Cl ). Eu ... {iOiilr' e emp1·cgo), o 
CSCJ'SI·i. 

Dt~la ......•....••..••••.... , ...... . 

. lssignotura do director (ou procumdor fiscal) • . 

Assigna tura do responsavel ou do seu p1·ocw·ador. 

(•J Quando o responsavel se fizer representar por procurador, 
proceder-se-á conforme a nota f a ao modelo n. i, 
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Aos ... · (por extenso) dias do mez de ...... do anno de .. . 
(por extenso) na Directorla do Contencioso do Thel!ouro Federal 
(ou Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Estad.:J de . .. ) presente 
o senhor Director (ou procurador fi.'Cal) F .•. , compareceram 
o senhor F ... , nomeado para o Ioga. r de. . . por. . . ( ac'lo de 
nomeação) de ... (àata da nomeaça:o), e- sua m~lher D. F ... (')e 
diseram, que, em vit'tttde do despaclto do senhor Mtnistro da 
Fazerida (ou delegado fiscal em sesstlo da Junta de Fazenda) 
de... (data do despacho), vinham assignar este termo pelo 
qual se obrigam a. especializar no juizo competettte, na fÕ1'ma 
do art. . . . do decreto n.. . • de. . . de. . • de.. . a bypotheca 
legai do immovel sito á rtta ... n •.•. (por e":rte1180), fregnezia 
de ... estimado em ••....• (a quantia por extenso) e de proprie
dade do casal, por viverem no re-gimen de cmnmunhão de bens, 
em garantia da resporrsabilidade que as1mmem de indemni:zar 
a Fazenda Federal éle iodo e qualquer alcance em que for 
encontrado o mesmo senhor F ... , bem como qualquer de seus 
fieis, ajudantes ou }'l'ClJO.stos que tenha ou venha a ternaquelle 
logar, desde o itricro rlo Tespectivo exercício, e pagar as multas, 
juros e ensta! que· fOPem d'é'Vidos, tudo até a. importanoia 
de •.....• (plir ea:teJtSo). Talo~ da '1fa:IJÇ'a arbitrado-por .•• (acto 
que fb:ou o g1tanhzm dJt {Mçn'ça). Pflo ~or ·Direetor (ou pro· 
curador fiscal) (ói ·àf.to que, em nome da Fazenda Federal aeeei· 
ta.va para esta. a. presente !lança. que si5' pradtmrá os seus 
e1Tiritos. legaes dépofS' de· J!Jfgada idonea e SUffictent<J pelo 
Tl'ibtrnat de·Conofa.s. 8'llJlfltl&vam salTUS"es direitos-da mesma 
Fa:tenda so'bre M demais ben!l dO referido C'llni, havidos e por 
haver, no caso de exeeder ~ a.Ica:nce com as multas, juros e 
custas porventura aecresci(los, ao valor da tlança.. E sendo lido 
este termo e acha.do conforme pelas partes· interessadas, vae 
elle assignado peio dito senhor Director (ou procurador fiscal) 
e peló res~nsavel ·e S1llt mUlber (ou procurador tio respomaf!el 
e de swa 1nul1l.er). ~a .•• (nome,e enrpr~go), n esereTt. 

Dt:lta, •.••.••.• , •••.•••••••••.•••.•• 

Assignaturt(t do direotor (ou procurador fiscal) •. 

Assig*aho·n< d• responsavel e s.ua mulher, ou do procw·ador 
de ambos. 

(*) Quantl•> o responsavel e sua mulher se ftzerem reprue&hr 
por procuradl•r, proceder-se-á conforme a nota ia no modelo n. 1. 

Fazenda,- Decõsões de 1906 2 



18 llECISÕES DO GOVERNO 

Modelo n. 4 
FIANÇA EM IMliOVEIS PRESTADA PELO PROPRIO REiPO:SSAVEL 1 POR, 

SI E COMO PROCURADOR DE SUA MULHER 

Aos .•. (po1· extenso) dia<; do mJz de ... do anno do ... 
(po1· e.de11su), na. Directoria do Cont\3ncioso do Thesouro Fe
deral ( o!t DeTegacia Fiscal do 1'hoou1·o F'tYleral no Estado 
de ••. ), pt'esent') o senhor Dirnctor (o11 p;·ocurado1· fiscal) F ..• , 
c.Jmpareceu o senhor F ... , nomeado para o Jogar do ... por ... (acto 
da nomeação) de .•. (data da nomeflçao) e disse que, em virtude 
do despacho do scnhot• Ministro da. Fazenda (ou delegado fiscal 
em sessão da Junta de Fa;enda) de ... (data d9 despacho), vinha 
por si o como i procurador b 1.sta.ntc de sua mulher D. F •.. , 
cmforme o instrumento junto ao processo, que ficará. arohivado 
na mesma direotoria (ou Delegacia), assignar este termo pelo 
qual se obri.:;a;m, elle e sua m•Ilher, :~ especializar no juizo 
t:·Jmpetente, na. fórma do artigo ... do J.ecrJto n ..• , de ... 
•lo ... de ... , a hypotheca legal do immovel sito á rua .•• 
n ...• (por extenso), fre.:.{uezia de ••. estimado em. . . (a quantia 
por extenso) e d;e propl'ieJade do casal, por viverem no regimen 
de communhiiq de bens, em garantia da responsabilidade que 
assumem do iddemnizar a Fa.zenda FedJral de todo e qualquer 
a'can ~e em rpw ror oncontral0 olle. F ... , bnm como qualquer 
Je seus fiei,:, ajudantes ou prepostos que tenha ou venha a ter 
nar1uelle logar desJe o inicio do respectivo exercício, e pagar 
as multas, juros e custas que forem devidos, tudo até a impor
tancia do .•• (por extenso) valor da fiança, arbitrado por, .. 
( aclo que fixou o quantum da fiança ) • Pelo senhor Director 
( ou procurador fiscal) foi dito que, em nome da Fazenda 
Federal, acoeitava para esta a presente fiança, que só produ
zirá os seus effeitos legaes depois de julgada idonea e sufli
ciente pelo Tribunal de Contas, e que ficavam salvos os direitos 
•la mosma Fazenda sobre os demais bens do referido casal, 
I! a ddo~ e por 'h a ver, no caso de exceder o alcance, com as 
tuul,as, juros e custas porventura accrescidos, ao valor da 
~iança.. E sendo lido este termo e ;whado eonforme pelas partes 
iaiore>sadas, vae e !lo a,;sigoadopelo dito senhor Director (ou pro· 
cu;·ador fiscal) e pelo responsavel por si e como procuraJ.or de sua 
malhet•. Eu ... (nome e emprego), o escrevi. 

Data .•••.•••...•...... 

Assignatura do director (ou procurador fiscal). 

Assignatw·as do responsavel por si e por procuraçtTo de st1a 
mulher. 
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Modelo n. H 

FIANÇA EM DINHE!RO, ETC., PREiTADA POR TERCEIRO POR SI OU 
REPRESENTADJ POR PROCURADOR 

Aos ... (por extenso) dias do mez de ... do anuo de ... 
(pol' exteuso) na Directoria do Contencioso do Thesouro Fe
deral (ot' na Delegacia Fiscal do Thesóuro Federal no Estado 
de . . , ) presente o senhor Director (ou procurador flscal) F ... 
compareceu o senhor F ... (I) e disse que, em virtude do des
pacho do senhor Ministro da Fazenda (ou delegado fiscal em 
sessão da Jtmla de Fazenrla) de... (data do desp11cho), vinha. 
assignar este termo pelo qual se obriga. a depositar nos cofres 
de, te Thesoure (ou desta· Delegacia) a importancia de ........• 
( po1· extenso ) em moeda corrente ( ou lettms do Thesoui'O, 
"polices da divida pu~lica da Cniiio e cadernetas de Caixa 
Economica da Utlif!o) (2) em garantia. da responsabilicladc que 
assume, como fiador e principal pagador do senhor F ...• , 
nomeado para. o logar de ... por ... (rrclo dct nomeaçiio) do ••. 
(r!,,f., da nomeaçi1o), de indemnizar a Fazenda Fede1·al de todo 
e q;-wJquor alcance em quo for encontraria o mesmo senhor F .•. 
bom como qualque1· de seus fieis, ajudantes ou propostos quo 
tenha ou venha a ter naquelle logar, desde o inicio do respe
ctivo exercício, e pagar as multas, juros e custas que forem 
<i e ridos, tudo até a referida. importancia de ..• (pm· extenso), 
,-alor da fiança arbitrado por... (acto que fixou o quantum da 
fhnça). Pelo senhor Director (ou procurador fiscal) foi dito 
qne, em nome da. Fazenda Federal, acceita.va para esta a. 
presente fiança., que só produzirá os seus effoitos legaes depois 
de julgada idonea e sutHciente pelo Tribunal de Contas, e que 
ficavam salvos os direitos da mesma Fazenda sobre os bens do 
afiançado, havidos e por haver, no C[I.SO de exceder o alcance, 
com as multas, juros e custas porventura accrescidos, ao 
V<~ lo r da fiança. E sendo lido este termo o achado conforme 
pelas partes interessadas, vae elle assignado pelo dito senhor 
Director (ou procurador fiscal) e pelo fiador (ou procurador do 
fiado1·), Eu ..• (nome e emprego) •. • o escrevi. 

Data •.•..•.......•...••..••.••.•.• 

Assignatw·a do director (ou procurado1· fiscal). 

Assignatura do fiaior ou de se11 procurwlor. 

(1) Quando o fiador se fizer r,,pre,enla: pw p1·o~urador, p!'O
ceder-se-á conforme a nota ta ao modelo n. i. 

~2) V,•ja a n1ta 2& do modelo n. 1. 
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Modelo n. O 

FIANÇA EM IMMOVEI!I :PRESTADA POR TBROBIRO POR SI OU 
REPRFSENTADO POR PROCURADOR 

Aos .•• (por extenso) dias do mcz de... do anuo de ... 
(por extenso) na Directoria do Contencioso do Thesonro Federal 
(ou Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado de •.• ) 
presente o senhor Director (ou procurador fiscal) F .... , com· 
pareceu o senhor F .... (*) e disse que, em virtude do despacho 
do senhor 1\linisiro da Fa.tenda (ou delegado fiscal em sesslto da 
Junta da Fazenda) de~.. (data do despacho) vinha assignar 
este íormo pelo qual se obriga a especializar no,Juizo com
petente, na fôrma do art ... do decreto n .•.. de ... de ... de ...• 
a hypotheea legal do immovel de sua J•ropriedade sito á 
rua ... n. (por exlerrso)freguezia de ... , estimado em .•. (a qu(m· 
tia por extenso) em garantia da responsabilidar1e que assume, 
como fiador e ·principal pagador, do senhor F ..• , nomeado para 
o Jogar de •.. , por ... (aclo da nomearão) de ... (data da nomeação), 
do indemnizar a Fazenda. Federal de todo e qualquer alcance 
om que for encontrado o mesmo senhor F .... bem como qual
quer de seus fieis, ajudantm ou prepostos que tenha ou venha 
a ter naquelle logar, desde o inicio do respectivo exercício, e 
pagar as multas, juros c cnssas que forem devidos, tudo até a 
imporotancia· de.... (por extenso) valor da fiança. arbitraio 
por ... (actoque fixou o quantum da fiança); Pelo senhor Director 
(ow proeuradór fiscal) foi dito. qUei em nome da Fazenda. Federal, 
aeceita.va•para es'a. a.t presente: fiança, que. só produzirá. os seus 
etreitoalegaes: depois de.-julgada idonea e suftlciente pelo Tri
btuml de Contas;o que ficavam s:Uvos os direitgs· da mesma 
Fazenda. sobre os: bens· do ati&noado, havidos e por havei', no 
caso de exceder o alcance, oom as multas, juros e cust1s 
porventura aeeresoidos; ao vai.oJ' da fiança. E, sendo lido este 
termo e aohado coatorme pelas putes.interemadas,, vae elle 
assignado p:.Jlo dito senhor Dir'eetor (ou procurador fiscal) e 
pelo fiador (ou procurador do fiador). Eu .•• (nome e emp1·ego), 
o escrevi. 

Data, •••.••••..••.••••••••..•.•.•• 

Assignal1tra do director (ou procurador fiscal) •• 

Assig11atm·a do fi'l.dor ou do seu procurad01·. 

(*) Q~antlo o fi advr se fizer represen ta1• por procuratlor, pro
ccclcr-se·a conforme a nota ta do modelo n. 1. 
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OBSEB. V AÇÕES 

J.a Para as fianças em im!Jloveis prestadas por t9t'<!eir .•, 
por si ou por procuração de sua mulher, e por si e sua mulher ou 
representados ambos por procurador, os termos set'ão lavrados 
na conformidade dos modelos ns. 3, 4 e !3, feit \S as neces
saria.s alterações e tendo-se sempre (lm vista. que é in1ispen
savel a. declaração de que os fiadores de outrem respondem 
como principaes pagadores. 

2." l'\os termos Je fianças dadas em snb . .;tituição de outras 
ter se-á em vista que a respon$abilidade c.Jmoça da. data 
da assignatura dos mesmos termos, salvo o caso figurado no 
art. 6°, § 1°, parte final, destas instrucçõe3, o far·se-á sempre 
menção da fiança substituída e do motivo da substituição. 

3. a Nos casos de reforço de fiança mencionar-se-á sempre 
a data do a.cto que elevou o valor da fiança, tendo-se em vista 
que da data do inicio da execução dess3 acto é qne começa a 
responsabilidade do reforço. 

N. 19- EM 19 DE ABRIL DE 1905 

;\!arca o prazo do :30 tlias para a s:'lla~·e:n ,J," vinho> <'m casco ··xis
tentes nas casas commerciaos e rcc<•hi•lo; na viQ'encia ria ki 
anterior ao rl·~crcto n. 58go, de t() do r~vc'reir.) <leste anno. 

~Iinisterio rios Negocio; ria F<~3::Jnd:.t -Rio tle .Janeiro, 19 
de abril de 1906. 

Confirmando meu tlllogramma-cireul::tt' d,Jst1 data, declaro 
aos Sr>. delegados fisc:tes do Tbesotiro FeJeral nos Estados, que 
fica marcado o prazo de 30 dias para a st.lllagem, de accordo 
com o decreto n. 589.J, de lO de fevereiro ultimo, dos vinhos 
em casco existentes nas casas commerdrtes e recebidos na vi
gencia tla lei anterior, que só tribntava Ct)lll o imposto t.le con
sumo o vinho cngal'rafJ.úo.- J.eopolrlo de l1ulhr1es. 
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N. m -~EM 23 DE ABRIL DE 1906 

Declara que os livros da Caixa de Amortiza;iio s) poderão ser ox
aminadGs por ordem da Junta Administrativa por (unccionarios 
da mesma caixa, ou por ordem dest.· :IIinistcrio por empre
gados soh a sua jurisdicção. 

Ministerio dos Negocios da. Fazenda -Rio de Janeiro, ::3 
de abril de l9C6. 

Sr. Mini~tro da Justiça e Nego cios Interiores- Em resposta 
ao vosso aviso n. 1517, de 25 de agosto ultimo, tr11tando 
do exame referente <ls apolifles pertencentes ao Instituto 
Benjamin Coustant, cabe·me communicar-vo~, para os fins 
convenientes, m conformidade da resolução da Junta Adminb
trativa da Caixa de Amortização, que não pôde ser satisfeita a 
vo:;sa rGquisição, porque, salvo o caso de intervenção judiciaria, 
occorrondo dclict.o, us livros daquella repartir:ão só poderão ser 
examinados por oi'dem da mesma junta por funccionarios da 
Caixa, ou. attenta a niitureza da repartição, por ordem deste 
1\Iinisterio, por omp;·ogados sob a sua jurl~dlcç[o. 

Saude e fraternidade.- Leopoldo de !Julhücs. 

N. ''I - E\I 23 liE ,\BRlL fl3: lrJ)) 

ll ·clara •tU•' '·, !lo c.>.-'J d·· 0x~"'tli~ão f. i ta tlir.·cla ncntc pela !'al" t•):> 
Si"' dr-\·1• t•\i·.!il' ~n · rJs t~·<·idu..:. nacionacs :~ ·j;qu ncompanhados ~:e 

gniD. 

1liniste:·L> ·'J' :\r>g 'cios tht Fnz•J;iJ 1 --:~·to de Janeirv, ·::; 
<lo abril de JC:u i. 

Em ,,·Jla• 'i.J ;•_J '"'''·i•J t:~legramaw. Jc ·-·I :~o mcz pi'o;,;~lLU 
findo, dcch;·.J·';(·;;, var;t c~ devidos 8fl'eitos, l[l!C sü no ca,:o ck 
cxpodição f~ih <lirc·:~·ullciiCC pela fabl'ica, s<: dcn~ rxigir 11Uc u~ 
tecidos n cch:n·:.c3 se_;;. m ac Jlllp)nhados Ja ;.c:.:i;< do quo trata o 
art. 200, paragrapho unico, do regulamcnt0 :·nnexo ao decreto 
n. 3622, de ?ti de mat·ço de 1900, pois qu~ é impossível subdi
vidir a me:>ma guia nos casos em que a mc·rc:tdoria. e vendida 
em fracções pelo primeiro compradot'. 

Fica as.•im confirmado o meu telegramma de 23 do citatl.o 
mez proximo findo.- Leopoldo de Bulhõe~.- Sr. Inspector da 
Alfandeg11. de Pema.mbuco. 
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N. 22 -'- EM ft1 DE ABRI{. DE I 906 

Tranafcro ã firma M. Buarque & Comp. as is9nções de direitos 
concedidas :i extincta Companhia Novo Loyd Brazileiro, de qu'' 
aquella firma é succenora. 

Mlnisterio dos Negocias da Fazenda- Rio de Janeiro, 27 
de abril de 1906. 

Declaro aos Srs. delegados fiscaes rlo Thesouro Federal nos 
Estados, para os devidos effeitos, que, em deferimento ao quo 
requereu a firma ;\L Buarque & Comp., ficam transferidas para 
a mesma firma as isenções de direitos ja concedidas á extincta. 
Companhia Novo Lloyd Brazileiro, de que a requerente é suc
C'3ssora.- Leopoldo de Bulhões. 

N. 23 - E:\I 4 DE MAIO DE 1906 

Dccla_ra aos Sr~. cJt,,'(•s das r2partições ,,uhor li nadas a <'·t; :-Iulisle

torio que pa:=:.;.:un a ler a Jenonlinação d<J a.~ent:'...; !;r:c:tl1 ' ,i;l pro
tlucção do ~at os autió)S agentes fh~ ~c-.:: ·to impostv tl-~ <·on...;tun , 
de sal. 

Ministerio u•JS ,\' 'gociJ.3 da Fa1.en ltt - Rio de Jane!l··J, t J, · 
maio de 1\}0G. 

Declaro aos Srs. chefes das rrpartiçõc·: suhorclinada~ a 
este Ministorio, P<'"ra seu ~onllecirne!Jto c rhvi•log elfclto·;;, que, 
tendo entr:.:,do om cxecaçao o regnla:non ·o a,pprovado pnlo de
cr~to ~· ;)q O, de lO_de fevereiro ultimo, pa.ss.tm a ter <t deno
uuna._ç-~w d•J :•;;nntcs ::se:u::s d.:t prodr'Cç>'iJ ,h ''::ti, os antigo'! at~on
tes 1I~c~es do lmpo>to de _consumo ·lc' .;ti qu J so ach,..m em 
oxercww, :vs rrne . .:; d1J1·erao ser :tk>:l •, i o; 0; Yencim()nt<J·' tl
xados na t:tbell,t annexa no mesmo !l'"nlamento.- LeoJJo!do 
de BulMes. · · 



Chama a atten,ão dos Sr3. inspoctor"s <las Alfandegas pa•·a asdisposi
çõJs le;a-'s referente< á liquidação dos manifestos e folhas d · 
<l<'Scar;ras n rccomm,'nda-lhes exet·çam comt•leta acção fiscàl so
i•re os serviços de capatazias. 

Miaisterio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Ja.neiro, 4 de 
maio de 1906. 

Attenden<:W ao que propoz a Dir·ectoria das Rendas Publicas 
em seu pa.recer a respeito do objecto do aviso do Ministerio das 
Relações Exteriores n. 127, de 17 de outubro ultimo, chamo a 
attenção dos Srs. inspectores das Alfandegas para. as disposições 
logaes referentes á liquidação de manifestos e folhas de des
carga e r~commendo-lhes exer-çam complet1 acção fiscal sobre 
os serviços de c tpatazias, desde as folhas de descarga ou róes, 
entrada dos volumes nos armazens e trapiches, até as averba· 
ções de sahida. -Leopoldo de Bulhões. 

~. ~5 - E:\1 29 DE MAIO DE 1906 

ll ·clara <JUe o r.·colhimento do pl"oducto <la ar,·ecadaçào do imposto 
de transporte deve ser elfectuado, nos Estados, nas rcspPctivas 
Deleg.tcias quo são as rep3rtições fiscaes e'isteutes nes mesmos 
E~tad.Js, e não nas Alfandegas e outras repartições arrecadadoras. 

~finistel'io d•)S ;.rf'gocioil da Fazc)nda. - Rio de Janeiro, 2!l de 
ma i o d ! lliOfi. 

~Jeclaro aos Sr.,;. cheftJs de repartições subordinadas a e3te 
Mini;terio, para os devidos fins, que o rec0lhimento do producto 
da arrecadação do impostJ de transporte deve ser, nos Estados, 
efl'tJctua.dc~ nas respectivas Dalegacias, que são as repartições 
fiscaes existentes nos mesmos Estados e a que se refere o 
art. 15 do decreto n. 5874, de 27 de janeiro ultimo, e não nas 
Alfandegas, Mesas de Rendas ou Collectorias, que são Repar
tições arroca,ladoras.- Leopoldo de Bulhões. 



N. 26 -JN 31 :DE ;MA.lO DE·l9J6 

Concede aos vapores A.rgenti.no, .f$erengue.· el Gra1td, .Tosé f~alla1·t, 

.Tnan Forgas, pertencentes à firma A. Folch & Comp., ele Barce
lona, os favores coDSignad.os no decreto u. 495'i, (lJ 4 <lc maio 

•lc 1872. 

Mlnisterio dos Negocios da. Fazenda- Rio de Janei!'o, 31 de 
maio de I 906. 

Declnro aos Srs. chefes das repartições de Fazenda, para os 
devidos etfeitos, que este'Ministerie, attendendo ao que requereu 
a firma A. lt,olch & CQmp., de Barcelona, proprietaria dos va
pores Argsntino, Berenguer el Grand, Jose Gallart, Juan Porgas, 
por seu ag!lnto nesta capital, Juan Capllonch y Puerto, resolveu, 
por despacho de 10 do corrente, conceder aos mesmos vapores 
os favores consignados no decreto n. 49:>5, de 4 de maio de 1872. 
-Leopoldo de Bulhões. 

N. 27- EM 4 m; JUNHO DE 190G 

Responde a uma consulta do secretario do interior do Estado de São 
Paulo, declarando estarem sujeitas ao pagamento elo sello astrans
l'erencias de ordens a terceiros e os reei h os pass.Hlos por ex !ranhos 
ao pa~·ador da Camara Municipal. 

Mínisterio dos Negocios da Fazenda - Rio de .Janeiro, 4 de 
junho de 1906. 

Sr. Secretario dos Negocios do Interior do Estado de São 
Paulo - Accuso recebido o vosso officio n. 208, de 9 de março 
ultimo, transmittlndo o em que a Camara Municipal de Nupo· 
ranga consulta si estão sujeitos ao sello federal os sef{uintes 
papeis: 

1.• Ordens da Camara contra a sua caixa, por pagamentos 
de ordenados dos empregados municipa.es; 

2.• fJitas para pagamento de pesso1s extranhas á Garoara, 
de !erviços em fornecimentos á mesma feitos ; 

3.• As transferencias dessas ordens a terceiros; 
4.• Os recibos, quer dos empregados, quer de extranhos, 

passados ao ragador da Camara. 
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Em resposta, cabe-me declarar-vos haver este Ministerio 
resolvido por despacho do primeiro do corrente, proferido em 
sessão do Conselho de Fazenda, na conformidade do parecer deste, 
só estarem sujeitas ao pagamento daquelle sello as transferen
cia.s de ordens a terceiros, de que trata o n. 3 da consulta. e 
os recihos passados por extranhos ao pagador da Ca.mara. 

Saude e fl'aternida.de.-Leopoldo de Bul!u)el. 

N. 28 - E\f !li DE JUNHO DE I !106 

Itcspr•Jll,· Go "!íiv;u rio :\liHi,tl'O rla ,\lL·rnaultcl tl·dal'Jnlo f[UC o rcg;i

HlCD t'lll vigot' lL.:s .\lf't.nul(lg~l~ t'aeulla ao:; cotntuandantcs \1e vapore.~ 

o> mr·ios tl~ rle'c'a em c~~~·JS tle multas imp·1slas por f'al!a tle YU

huncs Tc·ri'':c.H1a CIH ~H·lo ele (lescarga c ás dr~ ul.crcadiJri;lS Ill~lui~ 

f,:slu~L..t::i f' uJu tl•·:;c~ll'l'c>g,ula~. 

Minbteriv rins ~e:r• cin;; da Fazr•nrla - lno de .T:Jn.;iro, 10 tlo 
junho de HiOG. 

St'. Ministt·o d:1 .\llomanlta- Accuso o recebimento de Yosso 
otlicio n. 6-JS, de :2:í rio abril proximo findo, tratando de multas 
impostas aos cvmmandantes ue vapOl'êS pela actual legislação 
aduaneira do Brazil, em relação ás faltas de volumes verillcadas 
em ~teto do •lcscar~a. o <ís de mcrcador·ias manifestadas c não 
descarregadas. -

Em re~posh, c·tbe mr; commwlicar-vos que o regimen eJU 
vigor a respoito na~ Alfandrgas tlo llrazil está de lw. muito es
tabelecido e f:tcnlta 'l·JS comm:;ndantCJs de vapores amplos meio-< 
do lf,'fco:t, ó :í.Ucoriza.ndo a applicar;ão das pen:tlitlades a. que 
vos rcf"r·hlL· n •S •: L-c s em qnc :•!los uii:l conseguem provar 
dcvi·l'\111\ ·n~ l a :r r~ 1ncql r:· til i· l:_,_lt.). 

fJ:_t~:J'. ':~ ... ::; -J:,i;t\'.-. '1 :·· c:dl,\111 ~lo Hl:t-~ 11\11' c·l~~~:v3iJu 1L ~ t!t.'. 

~~arga, n(;Jl!J:nn:J. r:~·pJ·.~~~bi!i·I:;,._ic' ;tttrH}:!~-~ ~~. lrj aus cou1rO.l~!1 
daute':i j>_"l ·r~q)·JJ'.,-.·:-) j.C!' (-'i.: rt~to, IFH1 ~~ ~:~.\'~'~d·_i ~ero:eorHf'2tCJ1~( 
r;mpr.~rrdo ~~' :\IL!dcg·l :\.J CC•tlhl'Ci!llf'Ii~ l do cllefc u .. t rcp1i' 
iição, an~n· d~ j··.~·u\~iU '~·lv~:gu~'..r.j;~_{t~.~ '·, t1 irc1t•'·S cF; CI)I~:Jjgn:t· 
tario.s c!.u~ HL'ôll1'J~ volnm••o:. 

Samle e fl'aterni.btlo.- Leopoldo de lll<[.',,-;es. 
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N. 29- EM 19 DE JUNHO DE 1906 

Declara que aos empregados <leste 1\lim,l.erio, quando nr.nwa•los para 
exercerem em com missão logares de chef" de Repartição" <JUando 
dispensados, pt'ltle ser concedido transporte da sua bagagem, al(·.m 
da comprehcndida no preço das passagens. 

Ministerio dos l'\egocios da F<\Zenda - Ri c de Ja.neieo, I O de 
e unho de l UOG. 

Declaro aos Srs. delegados fiscaes do Thesouro Federal nos 
Estados, que aos empregados deste Ministerio, quando nomeados 
para. exercerem, em commissão, Jogares de chefe de repartiço 
quando riispensados, póde ser concedhlo transporte de sua b~
ga.gem, além da comprehendid<t no l'reço das passagens.- Leo· 
poldo de Btd luies. 

N. 3il- EM 21 DE JUNHO DE 1906 

Declara, de aecortlo com o despacho pr ... reri<h no rcrpiCrinwnto r h 17tc 

(;r,•n t J J -Ç')( C: 1'/l o(// 1·asil l/a i! U"(~ !J f ',J u1 jJd i1 y. ! ilil ifcr_7, ([Ue OS lU:J tc

riac,; <JUC a lllL'SlllJ companhia p ·de •l··.,p .. ,·!tar li ITCS de dirl'i\•)ê. 
:i.:ll) o-s consL1ntc~ tl~1 rcL1c:-iio ({ltt' e-.:t.t :lL'lllllp:llilW. 

!llinist•~1·io dos ~egucios J;t F.,zenda - Rio de .JJ,nuiro, :21 de 
junho do l\lUu. 

Declaro a.'. f Srs. chefes da'3 rcr.u.:r~.l~.·iír;,-j t~n ril:...:n L1. nn. cun, 
formlLladu tlo du~.padw deste ~.Iin'.->kl'io, t1n 1~. tl.c Jt:il.i:J ultimo
proferido sob r.; requoriwcn to ,[a. TI«!- G;·,·at ·we.>tcr;~ o( JJrusi! 
Railtl~ny Co;.rpuit!J, Lin2ilc1!, de 31 d=~ j~Lnuirv 1:0 COll'cnl:..; :l~l:t;.J, 
que os maturL::.c:; que a.mclw:t CJmpu.ul:L pôde u<.•spacll~l', ;ivt-:s 
dO uireitOJ, f.ccl'a tr;tf~g'·• () l:L•JlS[l'l!CÇ'i:.·~ de SUil.S lillltaS, ~;( J :),') 

constantes dJ. rcl::çii·~• '!llO c; c~ta accmp:wl:a..-· LcoJ;oltla de 
Bulhões. 
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RELAÇÃO A QUE SE REFERE A CIRCULAR N.19, DE 21 
DE JUNHO DE 1906 

AciJo muriatico. 
,\cido carbolieo. 
AÇ') em barra. 
Aço em chapa. 
Aço em chapa, galvanizado. 
Aço para molas. 
Agua-raz. 
Alcatrão vegetal. 
Altlrabas de f0rro. 
Alul'abas de latão. 
,\Jfine'.<'S brancos, de farTo. 
Alica tos para. cortar. 
Alicates nickela.dos para conductor. 
Alraiade de chumbo. 
Alvaiade de zinco. 
Alavancas de marc!Ja de loco mo ti v a. 
Alavancas de manobra. 
Almofadas. 
Almofadas de papie1·-marché para carros. 
Annilllas de aço para tubos de caldeira. 
Apitos nickela.dos, para eonductores. 
Apitos de machlnas. 
Apparelhos para esticar arame para. telegr<lpho. 
Apparellw.-; ~Iorse, completos. 
Apparelbos telephonicos de pareéie, completog, 
Apparelhos electricos para carros. 
Apparelllos para postes-signal e pertences . 
. \ppa.relhos completos para illuminação acotylene para carros. 
Apparelhos de vidro de nivel de agua. 
Apparelbos do cravação mecanica. 
Apparelhos de luz incandescente. 
Atame de aço. 
Arame de cobre. 
Arame de latão. 
Arame de cobre coberto com gutta-percha ou parafina, 
Arame de cobre coberto com seda. 
Arame de !erro meio redondo. 
Arame de ferro galvanizado, farpado. 
Arame de ferro galvanizado para. telegra.pho. 
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Arame de chumbo ou. .eat,anho. 
Arame para. apagar t'&guJha.s. 
Areia para moldar. 
Areia para retractaria. 
Arruelas de aço. 
Arruelas de ferro. 
Arruelas de mola. 
Arruelas de ferro galvanizado. 
Arruelas de borracha. 
Arruelas de cobre. 
Aros de rodas de Iocomoti~as, tende,-s, carros e vagões. 
Asbestos em papelão, em pó e em gacheta. 
Azeite de colza. 
Azeite de Oliveira. 
Armação de trucks. 
Agulhas completas para cruzamento. 
Apara-choques para locomotivas, carros e vagões. 
Accumuladores (pilhas secundarias). 
Annel de excentrico. 
Annel da porta da fornalha. 
A tracadeiras de ferro para trilho. 
Assentos para carros de passageiros. 
Abraçadeiras de mola. 
Alphabetos de aço. 
Antimonio em barra. 
Bacias com encanamento de louça para Iatrin'l.s. 
Balanças de plataforma e pertences. 
Balanças para pesar vagões. 
Baterias completas Leclancbé para telegrapho. 
Bittas de aço. 
Bigornas. 
Bombas rotativas de ferro e pertences. 
Bombas galvanizadas. 
Bombas communs. 
Bombas para locomotivas. 
Bocaes para candieiros. 
Borracha em lençol. 
Borax crystallizado ou em pó. 
Brochas para cal. 
Brochas para pixe. 
Brochas alcatroadas (es-:lopeiras). 
Breu. 
Bronze em barra. 
Bronze phosphoretado. 
Bronze em pó. 
Bronzl:' em chapa. 
Bronze em vergalhão. 
Bronze para as caixas de graxa. 
Base de chaminé para locomotiva. 
Braço de ptía para carpinteiro. 
Braços de freios. 

29 
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Braços e mancai para contra-eixo do movimento. 
BraçJS e mancai para eixo e movimento. 
Brocas para púa.. 
Brocas para furador a. vapor. 
Brecas americanas espiraes. 
B;trra da marcha das locomotivas. 
Parr~t de engate das loc<Jnwtiva~. 
Barra 1le cquiliurio das locomotivas. 
llar1·a. de tl'Jcção com gato. 
Barra de cxccutrico. 
Bobinas. 
Rotõe~ do metal par.'t carros de passageiros. 
Botões para campainhas electricas. 
Braçagom cJmpleta, tendo c3co;}o.>, pJ.ra.fuso.>, chavet.ts e 

l·ronzes. 
Braçatloir[l.S de moh de suspens:to. 
ll:lrlamcs. 
Bt•açadeira das cJi xas •I c graxa ou oleo. 
Ill'aç:ulei t•a, de mangucil'a. 
Ht"<tç:tJ.eiJ'a. para po,iL•s tekg<'r•pilicos. 
lhrbante de linho. 
lill'iJanlc de jutn.. 
Bt!ssolas de enuenhciro. 
l1!ca;; c cauo~ ti~ ferro galn.nizalu p-tr:J. agua; pluvia.e~. 
Cab, (amarras) alcatroado. 
CabJ ,[e linil J manilh;t. 
l.':tLo do ma1lcira para ferramL•:1;1.. 
1:1\h,J de aramo d') aço. 
CJ.!.>~s t:o:Hluctorcs para corrcme electrica. 
1 'arleJ.dos de f•Jt'ru ;,·alvanizatlo par<•. carros. 
C<~deadus de la tã'J. 
C:t.dinhos de ploml,agina. 
C:ddeiras para locomotivas. 
( 'uldcit·i n h a. 
Campainhas cle~tricas. 
Camurças (eoul'os). 
C:ni m b~tuores do bilhetes. 
Carrus para pa :<sageiros. 
Carros pal'a mercadorias, fechados o abertos. 
Carros para transporte de gauo ou a v e. 
Carros !Jara bagagen~ e correios. 
Cartão para impressão de bilhetes. 
Carvão de pedra ou briquetes. 
Carvão para ferreiro. 
Carvão par&. !•ilhas electricas. 
Cera. parafina. 
Catracas. 
Canos de ferro fundido para a.gua. 
Canos de ferro galvanizado. 
Canos de chumbo. 
Canos de cobre. 
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Canos de latão. 
Canos de alimentação. 
Canos de v a por para iojector, 
Carrinhos de mão. 
Carrinhos para tt·ansporte de b.1gagem nas esta.çoe~. 
Cimento Portlaud. 
Chaminé> pu~t apparelhos de illmuinação. 
Chamiués para machiuas. 
Chaminés para arandellas do carros, 
Chumbo em lençol. 
Chumbo em bana. 
Cliché! e typos p~tt•a impressão do ui lhe .es. 
C h a v e~ para parafusos <.lo trilhos. 
Chaves do c:trpinteiros para p:\rafusos. 
Cl1aves inglezas. 
Chaves de cano. 
Chaves- do ferr0 diversas, para parafuso. 
Chapas de ferro rugado o galvanizado. 
Chapa mestra da mola. 
Chap:1 de cobro pam caldeira. 
Chapa d:~ caixa da fumaça. 
Chapa da ft·<mte. 
Chapa de ferro para pára-choque, 
Chaleiras de fnTo para derreter sebo para locomotivas. 
Cisadores. 
Cobre em chapa. 
Cobre em barra. 
Cc>bre-juntas ue cano de ferro galvaniza.rlo. 
Colchetes de metal P'~ra correias. 
Corda de linho. 
Corda de seda. 
Correias de sola dobrada. 
Correias de sola. singela. 
Correias de l>orracha. 
Correntes de ferro. 
Correute.o d.e metal. 
Correntes do ferro galvanizado. 
Concntes para medição. 
Conentes de segurança para carroi e vagiic3. 
Contra-pinos de ferro. 
Cl'avos de cobre. 
Cravos de ferro. 
Ct•avos estanhados. 
Corta-canos. 
Corta-freios. 
Cré. 
Caixas de graxa ou oleos para ma.chinas e carros. 
Caixas de pára-choque. 
Caixas de valvula de retonsão. 
Cont:\ctos electricos. 
Conductoros de cobre. 
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Copos para pilhas. 
Copos de lubrificação. 
Corda circuito (fuziveis de lampadM eleetricu). 
Cruzamentos ou corações. 
Curvas para canos de ferro fundido e galvanizado. 
Cu pulas. 
Commutadores. 
Cylindros pat•a locomotivas. 
Cylindros para breck (brake) automatico. 
Connectores para locomotivas. 
CJ'uzetas para locomotivas. 
Calços de borracha. 
Columnas de ferro fundidop ara otHcinas. 
Carbureto de calcio. · 
Cunhas de aço para atracadeiras do trilhos. 
Capote de ferro galvanizado para telhado. 
Desinfectante em pó. 
Di:unantes em cabo, para cortar vidros. 
lJi,cos pára.-choques. 
Dobradiças de ferro. 
Dobradiças de metal. 
Dobradiç:-ts de mola para carro de paesageiros. 
Dormentes de aço com chapas correspondentes .. 
Diapht•agmas de locomotivas. 
Dynamos. 
l•ado> de quadrante. 
Desencanços de Longerons de carro de carga. 
Espelho de caldeira. 
Eixo da trausmi:>são. 
Eixo montado para machinas, carros e vagões .. 
Eixo sem rodas. 
Eixo de movimento e pertences. 
Eixo socundario do transmissão. 
Eixo-manivellas. 
Enxadas ,\e ferro. 
Enxós. 
EnceraJos de lona para cal'ros. 
Enxofre em pedra. 
Enxofre em pó. 
Escarradeiras de agatba. 
Escalas metricas. 
Escovas de cabello para la vagem de carros. 
Escovas d"l palha para lavagem de carros. 
Escovas para limpar tubos. 
Escovas de arame para. limas. 
Escovas de lã para lubrificação de eixos. 
Escopros para ma.ehinas de madeira. 
Esmeril em pó. 
Esponjas. 
Estanho em barra. 
Estanho para soldar. 



lfiNJimii!.JO DA FAQ!roA 

Estopa para locomotivas e carros. 
Estopim. 
EIM>nite. 
Emendas (splitlitl'ltsj. · 
E::~ga.tes. 
Est.~caa rectas e curvas. com roldanas pàra signaes Saxby. 
Esqmid:'ros de agrimensor. 
Excentricos e oollares. 
Estaes de cob"rê"(>li'ferro. 
Elos. 
Fechaduras de ferro para portas e armarias. 
Fechaduras de latão. 
Fechaduras de trinco para carros de passageiros. 
Ferrolhos de ferro. 
Ferrolhos de latão~ 
Ferro em barra. 
Ferro em vergalhão. 
Ferro em cantoneira. 
Ferro em chapa. 
Ferro T I U. 
Ferramenta para ferreiro. 
Ferramenta para carpinteiro. 
Filele de lã. 
Fita para carimbar bilhetes. 
Fita para apparelho telegraphico. 
Folhas de Flan ires. 
Folles granries para ferreiros. 
Forjas portateis. 
Foices. 
Fichas de engenheiros. 
Fornalhas de cobre ou aço para machina s. 
Fornosde funlição de ferro ou bronze. 
Gazolin a. 
Gaxeta mi<llhar. 
Gaxeta pa.ton &e. 
Gesso em pó. 
Giz em pedra ou pó. 
Clobos d~ yid~o pl.ril ,hmpiões de carros. 
Globos para. lampadis electricas. 
Gomma lacca. 
Galvanometros. 
Grampos para trilhos. 
Guinchos manuaes e a vapor. 
Gyradores de ferro. 
Guias das caixas de ma;ncaes'. 
Guia da corrMidà. ·pata; locómôt'ivás. 
Ganchos de engate. 
Ganchos commup_s de ferro. 
Ganchos· communs· de' metal. 
Guarda pó das caixas de mancaes. 
Hastes de embolo de valvulas e de motores. 
Fazenda-Decisões de 11lO'i 
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Hydrantes. 
lnjectores completos. 
Isoladores de vidro, porcella.na ou louça. 
Janellas para ca.r1·os. 
Jogo de tarrachas. 
Junco de palhinhn, para. assento de carros de passageiros. 
Kerozene. 
Lã em obra para lubritlcadores de yagõe.~. 
Laminas de carvão para pilhas electricas. 
Laminas de zinco para pilhas electricas. 
Lampiões para carros. 
Lampiões de mão para signaes. 
Lampiões de pharol. 
Lampiões para plataforma de estação. 
Lampiões de luz patente Durr. 
Lampadas para soldar. 
Lampadas electric:,s. 
Lanternas de mão. 
Latão em barra. 
Latão em chapa. 
Limas de aço. 
Lixa papel. 
Locomotivas completas. 
Locomovris. 
Lona dP · .,ho. 
Lona de .;·lla. 
Lon:• du algu<bo. 
Lona par:• coberta de carros. 
Louç-a vasos para latrinas e mictorio~. 
Louz1, Gubet para. desenho. 
l.inulema para carros. 
Long,•ron,: pam machina.> e carros. 
Lingas de feno pnra guindaste. 
Longarinas de pontH metallicas. 
Lavatorit•s para carros. 
Lavatorios portatei~. 
Lubrilicadores de cylindros. 
Luhri!lcadores completos para mancaes de carros. 
Laminadures para chapas de ferro. 
Machados. 
Machadin bas. 
Machinas f'enamentas. 
Macbinas lixas das ollicinas. 
M:1cbinas de fazer molduras. 
Machina.s de furar e enca.ix:\r, para madeir:1. 
Machinns de aplainar. 
Machinas de furar ferro. 
l\la.ngueiras Je bo:·rach:t com arame, pal'a curva.r. 
Mangueir.•s de couro. 
~langueing de lona. 
Manometros p'l.ra. pressão. 
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Marretas de aço. 
Martellos de aço. 
Metal branco patente. 
Molas de aço para portas. 
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Molas de tt"acção e de suspensão para machinas e carros. 
Molas de borracha para carros. 
Macacos para machinas. 
Macacos para trilhos. 
Mandrilhos para tubos. 
Maçanetas. 
Matrizes de aço para estampar parafusos e porcas 
Microphones. 
Miras de engenheiro. 
Movimentos de locomotivas. 
Moitões. 
Mancaes ajustaveis de SUSJensão. 
Mancaes de suspensão para eixo de transmissão. 
Manivellas lateraes. 
Motor electrico. 
Ni v eis bolha de ar. 
Niveis de madeira e metal. 
Niveis de engenheiros. 
Na valhas de macbinas de apparelhar madeira. 
Numeros de aço. 
Oleus para cylindros. 
Oleo de linhaça crú. 
Ol·~o de linhaça fervido. 
Oleo de petroleo residuum. 
Oleos para relojoeiros e apparelhos telegraphicos. 
Pann o -de esmeril. 
Parafusos de ferro com porcas para carros e vagões. 
Parafusos de ferro para correias. 
Parafu:;us de latão para correias. 
Parafusos de ferro, gah·anizados. 
Parafusos de btão para madeira. 
Parafusos de ferro pua maJeira. 
Parafusos de cruzamento. 
Parafusos de ligacão de linhas. 
Pal'afusos de breck (hrake). 
Polias. -
Pá r L-raio para a •parelho «::\Iorse». 
Pára-raio para editicio. 
Pás para locomotivas. 
Pás de aço. 
Pedra-pome. 
fedra do esmeril. 
Pedra de amolhu· (rebolo). 
Peneiras Je ferro. 
PenPiras de la tão. 
PJcaPotas. 
p, .. ··~ de ponte. 



Peoas dos indicadores do nivel de agua ••. 
Pilhas eleoh'ieaa Leolanché. 
Platina. 
Pioos de rodas motrizes. 
Pillo(i)S .pua.~e,~ap~~; ... 
Pinceis para caiação. 
Pinceis para. pintar. 
Pinceis para envernizar. 
Ponta& de Paris. 
Porcas de ferro. 
Pucbauate.-lgcometi~a •• 
Pha.rol para·machina.. 
Pharol il.e campo. 
Plombogina.. 
Potassa negra. 
Potassa prussiato. 
Pregos galvaa.iZilldoet .. 
Pregos de cobre. 
Prensas para copiadores. 
Prensas para sellos de carros. 
Pó para emmassar. 
Pó para ligar borracha. 
Pó preto. 
Puxadores de janellas para carros de passageiros. 
Puxadores de portas para carros de paasttgeiros:l 
Pião de truck para locomotivas. 
Pavio para candieiro. 
Pão de ouro. 
Pertencu.de GJ1e&Dam81lto .... 
Pertences pat'a apparelhos telegraphicos ..:Mor~. ou: •parli. 

ielephones.,, 
Pertences para janellas ~l"f'..OA· 
Port~t da caixa de fumaça., •. 
Pul~ometros. 
Pluviometros. 
Quadrantes de movimento.•de machinas. 
Quadro das grelhas de trucke ds·tender. 
Quadros indicadores para ca.mpainba.s electrioas-.. ' 
Rede de linho e algodão para carros, e passageir<*•. 
Relogio de paredP para estação. 
Resina. 
Rodas com eixos para trollys. 
Rodas para vagões. 
Rodas motrizes ferradas com aros de aço sc»tas:eu mon-

tadas. 
Rodas de esmeril. 
Rodas para enrolar fitas telegraphicas. 
Relais Siemeos não polarizados. 
Reps ue lã ou algodão para cortinas. 
Rodellas de algodão para lavagem de carros. 
Roldanas para signaes. 



Roldanas lizas e, de gomes_para. ~· 
Repuxo. 
Safras de ferro. 
Sal amoniaco. 
Seccante branco em pó ou oleo. 
Sellos de chumbo e arame para portaslde-•~ftiJes. 
Serras de(linha1NWa<.t!llttàl. · 
Serras circulares. 
Serras de fita sem fim. 
Serra para metal. 
Serras verticais. 
Serrotes de mão. 
Sinetas para estações. 
Soda carbonata. 
Soda caustica. 
Solda de bronze. 
Sulphato de cobre. 
Siringas de borracha para pilhas eleetricas. 
Semaphoras de signaes. 
Sobretampas de cylindros. 
Sollrepostas.-de ·~ HffiWos 
Sobresalenies-do ·tOi'DO!Nnecnnica&. 
Sobresalentes para lampiões. 
Supportes para Ja,mp34Ias eteetrica.s. 
Suppart.es de·metal para redes -de carros ~de .Jl888ageiros. 
Supportes de pavios de lubrifica~. 
Sapatos de mola para cal't'os. · 
Suspensores de mola. · 
Tesoura e columnas de 'ferro para p1Hoinas. 
Talhas de ferro para cordas. 
Talhas de ferro patente com cor{'entes. 
Tanques de tender completos para locomotivas. 
Tamancos de ferro fundido para trilhos. 
Tamancos de brack. 
Talas de j\}ncção para tr)lbos. 
Tarraoba para estacar ealdeira. 
Taxas de cobre. 
Taxas com cabeça de latão. 
Tela de ar<~.mo de cobre. 
Tela de arame de latão. . 
Teta de aramo de ferro. 
T~la de arame de ferro galvaAizado. 
TI,i_?los para li~,Ilar wetaes. 
T~JOJos refractarios .• 
Tmtas preparadas em oleo. 
Verrumas. 
"\

1 a~souras de cabe li o. 
Vassouras de palha. 
Vasos porosos para telegrapho. 
Vasos porosos para telegrapho, com laminas deAAr~o. 
Vasos de vidro commum para telegrapbo .. 
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Valvubs de borracha. 
Valvulas corrediças. 
Valvulas communs para serviçJ de a.gua. 
VaJvulas para vapor. 
Vernizes. 
Vidraças communs. 
Vidraças em chapa para carros de passageiros. 
Vidraças cvmmuns de cores. 
Vidro para oculo de locomotivas. 
Ventiladores para carros. 
Velocípedes a. vapor, alcJol ou gazolina. 
Volantes para machinas. 
Voltametros. 
Vigamentos de carros. 
Vigas de aço. 
Vigas para guindaste de motor-officina. 
Vulcanite em chapa. 
Zarcão. 
Zinco em barra. 
Zinco em lençol. 
Grade de ferro para vidrv pJ.ra illuminar as offlcinas. 
Enc::mameotos de ferro para brack autornatico. 
Mesa motor p:u·a vagões. 
Reosbato. 
Arruelas do l1orracha para cylinifro d.e brack auto ma til' o. 
Dynamite. 
Espoletas para dynamites. 
Tintas em nó. 
Tintas para impressão de bilhete. 
Tintas para tf:llegrapho. 
Tincal. 
Tinteiros para apparelhos «:\forse». 
Trados. 
Torneiras do latão. 
Torneira~ rle ferro. 
Torncit•a,; dJ i!lje,~t,>r Jus cylin•l,·os de cahleÍl'<lS B de 

prova. 
Torno ,]o 'ancada. 
Trenas rnetallicas. 
Trenas de aço. 
Trucks de quatro roJas. 
Trilhos de aço. 
Trilhos de aço portateis Decauville. 
Tirantes de carros com porcas e manivellas. 
Tirefondos para cruzamentos de trilhos. 
Tubos de ferro para caldeira. 
Tubos de latão para caldeira.. 
Tubos de vidro indicador. 
Tubos de borra.cha. 
Tenders. 
Theodoli to. 
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.Transito de engenheiro. , 
TripeÇas de instrumentos de engenheiro. . 
Tympanos electricos para apparelhos tolegraphicos,· tele-

phonicos, de signaes e sinetas de ·alarme. · 

N. 31- EM 2m~ JULHO DE 190 i 

Commuuica ri Alfandega do Rio de Janeiro '}lle u noYnrno resolveu 
conc"tlrr, a partir de i de julho ali: 31 tiL• tlczrmbro, uma retlu
cção <le 20 % nos direitos de importaç:io de .-arios artigos de 
protlucçã") tios Estados Unidos tla .\morica tlo :\'orle. 

Mini8terio rlos Negocio.' da F,~;~,,n,la - IU•J de .Taneiro, 2 de 
julho de I00ti. 

Sr. Inspector da Alfandega. do Rio •le Janeiro- Commu
nico-vos, para os fins convenientes, •1ue. pelo decreto de 30 de 
junho ultimo. sob n. 6079, o Sr. Prc:.,;rlentc• d:t Republica.. resol
veu conceder. a partir de 1 deste mez ;tt··· :n de dezembro pro
xirno, uma reducção de 20 "lo nos d1rdt ~~ :c importaç·ão para 
consumo dos artigos rle producção do3 E:>tados Uuidos da Ame
rica do Norte. que tiverem entrarb n" llr:•zi[. a saber: farinha 
de trig-o. leite <!on'.len~ado, nnn11f-tcturas de borracha do 
art. 1.033 da Tarifa; relogios, t:ntas, do art. 173 da Tarifa., 
excepto para escrever, vernizes. IU3.•:hi;:as de escrever, caixas 
trigenticas, pianos, balanças, moinhos de vento. 

Sau'.le e fr,tt.rrni•lade.- Leopo:do de Bu.llu!e3. 

::'{. 32- F.M 9 DE .JULHO DE !906 

Autoriza o pagamento dos juros tl as apulices chama<las ri substitui
ção, uma vez que sejam estas depositadas na Delegacia e satis
feitas as formalidades exigidas para a uniformização. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, 9 de 
julho de 1906. 

Em confirmação de meu telegramma do ·! do corrente, de
claro aos St·s. delegados fiscaes do Thesouro Federal nos Esta
dos que a providencia constante do n. 3 das instrucções expe-
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d. idas pela. circular n. ~. , de 16 .de' jup.ho · d~ '19.05, ·. q~M~onto á 
~~o .de paga.ment,<.rcJ d.~8 1Jbri>s, tql. ~bbt'~ ~aJm~· · ' ··r que 
<M' llOSBlúdoreé de 'morassem ~ ~u~U~al~6. T • • 'iie~ i . d.~~o 
á conveniencia de evitil.i'oll p'réjuiz'os 411e pf}3Ji'dànsar ádia
mento de tal pagamento, dcam os mesmos Srs. delegados auto
rizados a mandar pagar os juros das apolices chamadas á substi
tuição, uma vez que sejam depositadas estas na Delegacia e sa
tisfeitas as formalidades exigidas para a uniformização; ficando 
entendido que, esta autorizaçjo tem apenas o intuito de, sem 
prejudicar o serviço de uniformização, evitar que os possuidores 
tenham de. esperar o pagamento durante o período comprehen
llido . .entre a remessa dos antigos tifl,dQS ;J.O r~souno .~,o re.ce
bimento dos novos nas Delegacias. -:- LeormWo de lJ~Aihij,es. 

N. 33- EM 11 DE JULHO DE 1906 

Recommenda aos Srs. chefes das repartições ue Fazenda que, logo 
que tenham conhecimento de autos lavrados contra os commer
ciantes que tiverem em suas casas de negocio mercadorias sem 
s"llo. inuel'i,lamente selladas ou com sello insulliciente, proYi
denciem para que os mesmo' commetdantes sejam logo obriga
dos a sellar reg-ularmente as mercadorias que Jicarem em seu 
poder. 

Ministerio dos Negocios rla Fazenda - Rio de Jan,E)iro, 11 de 
julho de 1906. 

Tendo em vista a deliberação tomada por este Ministerio 
em sessão do Conselho de Fl!$~pda, de 16 de maio ultimo, rela
tivamente ao recurso ex-olficio mterposto pela Delegacia Fiscal 
do Thesouro Federal no Ceará, da decisão que proferiu a favor 
de Manoel de Souza Alvaro, multado pela respectiva Alfandega, 
como infractor do regulamento dos impostos de consumo, recom
mendo aos Srs. chefes das rep~rtições de Fazenda que, logo que 
tenham conhecimento dos autos lavrados contra os commer
ciantes que tiverem em suas casas de negocio mercadorias 
M!P .s~llo, indevidamente selladas. ou com sello ins~IDcil}qte, de 
!11~~ que, pela sua g:rande quan~1dade, sú po,ssam ser appre
·hen'dtdos alguns spec1mens, providenCiem para que os mesmos 
commereiantes sejam logo obrigados a, sellar regularmente as 
que ficarem em seu poder, afim de evitar-se a falta de cobrança 
~o imppsto. - Leopoldo de Bulhões, 
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N .. 34~-.ll:~ 26DE.JlJLHODE }g{)6 

~Declara •llue os .tecidos poD.jlt!l-~tes da l!lttr;~. f \lo §.H ,do .l\l't. i0 ~o 

'regulamento anne.xo 11-.0 .<j.ecr;eto n, !;)890,-Qe ~04e fev.,l"4l~ .u,l ti mo, 
estão sujeitos á taxa de 3pO .réis .cada um e l).ã.o á de 800 r~is por 
metro, como figura nos ,exempl.ares i1np,ressos !J,aquelle regula
mento. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Rio de Janeiro, 26 ll.e 
julho de 1906. 

Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este 
Ministerio, para seu coqh!lcimento e .d.evidos fins, que a taxa .do 
imposto d!'l consumo a que estão sujeitos os Wcjdos !lOnst.an~s 
da Iettra (do§ 14 dp art. 1° do r.egu.J,amento annexo a.Q decreto 
n. 5890, de 10 de fever.elro ultimo, é de 300 réis para cada um, 
conforme determ~a o§ 13 do art. 3• da lei n. 6.41. de 14 de 
novembro de 1899, e não de 300 réis por Dl.etro, ~o ftgura. nos 
exemplares impressos da.quelle regulamento, devido a erro na 
revisão de provas.- Leopoldo de" Bulhões. 

N. 35- EM~~ pE JUL~O DE l90li 

Prov:dencia para que as soc.ie~ades de seguros IUaritimos ~ terres
tres só obtenham o archivamento das alterações ljlitas em seus 
estatutos depois de approvadas pelo Governo. 

Ministerio dos ~egocios da Fazenda.- Rio de J~neiro, 31 de 
julho de 190G. 

Sr. Ministro da Justi.ça. e N~çios Interior~s - .Veriilcan
do-se do ofilcio da Inspecwrm de ~guros n. 21f~, ~ 20 de junho 
ultimo que. apezar do .aviso ~ Ministerio p. 72, de 25 de 
novembro de 1884, divel'$&9 ,JtiJttas Coi,Jlmerci3,f3s continuam a. 
mandar archivar os dociJ.meàtos. relativos ás alwraoões Ceita.s 
nos estatutos das com~nbias de seguros que depen'"m de au
torização prévia para. P9dere.m funccionar, sem q~ ~te Misis
terio, a que as mesmas se acham sujeitas, tenha approva·:lo os 
respectivos estatutos, rogo vos digneis determinar que as socie
dades de seguros, terrestres, marítimos e de vida, na.cionaes ou 
extrangeiras, quer operem sob a fôrma anonyma., quer sob ore
gimen de mutualidade, só possam obter o archivamento das alte
rações feitas em seus esta~utos, nos termos do art. 63 do deccreto 
n. 434, de 4 de julho de 1891, depois de pprovadas pelo Governo. 

Saude e fraternidade.- Leopoldo de Bulhões. 
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N. 36- EM 7 DE AGOSTO DE 1906 

R<'eommenda que nos procoosos de di vida de m'ercicio lindo de ven
cimentos do peRsoal activo ou inactivo seja o processo annotado 
na rolha de pagamento c declarado no '[lle ,·,)r envia<lo ao Tho

souro ter sido f~ita essa annotação. 

Ministerio elos Negocios ela Fazenda- Rio de Janeiro, 7 de 
agosto de 190ü. 

Recommendo aos Srs. delegados fi~caes do Thesouro Federal 
nos Estados quo, sempre que für organizndo nas rep"1rtições ·~ 
sett cargo processo de divid:~ de exercício findo de vencimentos 
de pessoal activo ou in:~.ctivo, façam a.nnotar o mesmo processo 
na respectiva folha de pagament:J e declarar no que fúr enviado 
a·J Thesouro ter sido feita e<sJ. annotaçiio. afim de evitar-se 
cluplica.ta de pedido de credito para pagamento da mesma di vida. 
- Leopoldo de Bulhões. 

N. 37 - E~I 8 DE AGOSTO DE 1906 

.\ntcrizn os ~rs. insp··ctores das ,\lfanolo~·"' a man<lnr r··-tiluir a 

ir1~P''rtancia do in1poslü df' Imporl~l{"':-,,J d;~."'· Jacrca~lori~:-: CfJHSi

~na la . ..;; no :td. f:.?4 •la T0rira que SC' Yf'!'i ic.1r ter~ tlo ari'l' ad:1rla 

n maior no c1rrcntc c'!Cercicio. 

~Ilnisterio elos ~egocios da FazeiHlt--Rio <lo Janeiro, 8 rle 
a.gosto de 1906. 

Em atitlit.amento á circular de~te :'lflnisterio, n _ 8, de ?! 
d0 m<trço nltimo, autorizo os Srs. insp0cto;•es ·b~ Alf;tmlngas ~t 
mandar restituir a imp->rta.ncLt do hnpnsto de importação para. 
cons"mo rlas merc:tdorias consign<J,das no art. 1'.?-t da Tarifa que 
se verificar ter sido arrecadada a maior no corrente exercício, 
;i vista da Interpretação dada pela mesma. circular ao art. 2°, 
n. III, lettra. a, da lei n. 145?, de 30 de dezembro de I U05, em 
1'elação áquellas mercadorias.-Leopoldo de Bulhões. 
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N. 38 - EM 21 DE AGOSTO PE 1903 

Dc•c!Ara que a multa tle expediente c"!Jivel nos c:csos do clir't'erença de 

qualidade r1u::ndo os direiL" njio cxceclem de 100$000, deve ser 
calculacla s"bre o valor o!ncial da mercadoria e não sobre a clif
l'cr.·nç a elos direitGs. 

Ministerio dos Nt=:gocios rla Fazenda- Rio de Janeiro, 21 de 
agosto de 1906. 

Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este 
:1-Iinisterio, para seu conhecimento e fins convenientes, que a 
multa do elepcdiente, cabivel nos casos do differença de quali
dade quando os direitos .da differença não excedem de 100$, deve 
-ser c"lculada sobre o valor official da mercadoria, de accôrdo 
com a decisão de :'í de junho de 1886, pruferida pelo Tribunal do 
The~ouro 8obre recurso de Lates & Comp. e publicada no Dim·ia 
O(fciHl de li uo mesmo mez, e não sobre a differenç:J. entre o:; 
direit:JS do declarado e do verificado .-Leopoldo de Bulhr!es. 

N. 39 - E:\1 4 DE SETE:\IBRO DE 1006 

lleclt..tra o v .. dur, pdw e titulo das Inoedas Jc prata, l'nj.L cunhag1'Ill 

[,i autoriza•la pelo art. 31 ela lei n. Jl~,:1, ,(,• 30 ,(0 ·'Pz<·u:bro ,J .. 

1!105. 

Mirdstcrio dos ~~egucios da Fazc·nd.l- Rio ue .Janeiro, I LIC 
setemh1·o do 1006. 

Declaro aos Srs. chPfes das repwti,·õps de Fazenda que as 
novas moedas de prata, cuja cunhagem foi autorizada pelo 
art. 31 da lei n. 1453, .de 30 de dezembro de 1905, s:to do va.lor, 
pe&o, titulo e modulo seguintes: 

V alo r em réis 
::$000 
1$000 
:f500 

reso 
20,00 
10,00 
5,00 

Titulo 
900 
900 
900 

:llorlulo 
33 
26 
22 

. Teem no anverso a effigie da .. Re~ub~ica. com o barrete phry 
gw, a data 1906 no enxergo e a mcr1pçao « Rcpublica dos Es
tados Unidos U:o B.razil» ; e no reverso, em algarismos romanos, 
o pezo de cada moeda, o seu V<J.lor respectivo e a inscripção 
''Ordem e Progresso.~- Leopoldo de Ettl hDes. 



N. 40 -'JM ·4"·'DE 'S.IL'FEMBRO DE 'i006 

Dá instrucções para o fO!'necimento, substituição e escripturação das 
moedas de prata, · cunhadas de accor<lo com o art. 31 da lei 
n. 1453, de 30 de dezembro de 1905. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Rio de .Janeiro, 4 de 
·setembro de 190G. 

Recommendo aos Srs. chefes das repartições subordinadas 
a. este· Ministerio: que, em rela.çã.o ·a~> fornecimento, Bubstituição 
e-eacripturaçãof· , moedas de•prata-cunhadas.na conformidade 
da. autorização :constante do art. 31 da lei n. 1453, de 30 de 
dezembro de 1 g , obsenvem:as seguintes instruQQões : 

I.• A casa a Moeda;: em virtude de ordem da.mrectoría da 
Contabilidade do Tlaesouro li'ederal,- supprirá dirootamente as De
legacias F.isoe.es das moedas. de prata e- dará. -sciencia, desde ·logo, 
á. mesma Direc~ria.das remessas. que forem ~endo<eeaiizadas. 

2. • As Delegacias Fiscaes communicarão immediatamente á 
mesma úirectoria o recebimento das remessas assim feitas e as 
escripturarão em livro especial, deaccôrdo com o modelo junto. 

3.• Nesse livro serão diariamente escripturadas as opera
ções realizadas, dan~o-se.-sabida ás moedas de .prata e entrada 
ao papel-moeda. 

4.• A subs~ituição das notas de 2$, l$ e 500 rêie pelas 
'moedas de prata deverá. ser a.nnunciada pelas Delegacias Fiicaes, 
mas sem limitação. de·prazo(po.ra esse serviço. 

5.• As notas dos referidos valores que forem recebidas em 
troco serão, em acto continuo, inutilizada" com um carimbo 
que deverá conter o nome da Delegacia e as lettras T. Pr. 

6.• Nos balanços mensa.es e definitivos as Delegaeias Fiscaes 
demonstrarão, em conta especial, o estado da caixa de sullsti· 
tuição das mesmas notas por moedas do prata. 

7. a Mensalmente, balanceada essa caixa e verificado o saldo, 
as Delegacias Fiscaes enviarão á. Caixa de Amor~izacão as notas 
que houverem sido substituídas, em caixotes separadoa e acom
panh<ldos de otflcios á.quella Caixa e á Directoria da Contabili· 
dada do Thesouro Fed,Qral. 

8.• As Delegacias Fiscaes não poderão applic;~.r,,sob pena 
de responsabilidade, ,as moedas de ·.prata que receberem da 
Casa da. Moeda a oatro fim que não,:oSeja o troco pelas notas de 
2$, 1$ e 500 réis.-Leopoldo de Bulhões. 



Caixa especial do troco da moeda de prata 
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Caixa especial do troco 

IJ.\TAS I'IL\TA l\:<11'.\S 

1905 ' 

' 

Outubro 2 Impurtancia recebida nrsta data 
da casa da Moeda. em moeda 
de prata dos valores do ..... I :000,000 

o t hesuureiro o nscriviio 
····· ........... ............. 

" lO Importa.ncia recebida do di ve1·sos 
por troco de J)!'& ta ........... . . . . .. . .. 400$000 

11, thcsoureiro () escrivão 
.. . ········o .... ............. 

>> 20 Idem, idem nesta datn. ........ ......... cOO$OOO 

.o thesoureiro o escrivão 

. . . . ... ....... . ............ 

I 
Observaçlíes - Todas os quantias dev<'rão ,:cr escripta~ 

cargas dos recebimentos da moeda de p1·ata da Casa da Moeda 
de $500, 1$000 c 2$000. Do mesmu modo se precederá quanto 
as de cada um daq uelles valores.- Leopoldo de Bulhües. 
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da :m.oeda de p::r.-ata 

HAVER 

-
DATAS PRATA NOTAS 

1905 

Outubro lO Importancia trocada nesta data 
a diversos ..•.••..••....... 400$000 

O escrivão ................. 
I) 20 Importancia trocada nesta data 

a diverso~ •..•.....•...•... 600$000 

O escriv:lo 

131 
4• ••••••••••••• o. 

" lmportancia em notas de $50o. 

! 1$0'!0 e2.SCO·) remettidas á Cai-
x:L 1le Amortização nesta d:üa ······. l :IIOQ::;w!l 

O eEcrivãu 
... ···········-·· ---

por extenso nas cargas de rlceita como nas de despeza. l'\as 
deve ser deelaraJo o valor recebido em cada especie de moeda. 
ás remessas de notas á Caixa de Amortização, declarando qu<m-



Recommenda que, nos contractos lavrados para o aforamento ou ar
rPndamento dos bens do dominio federal, seja incluida a clausula 
de ficarem os respecti\'OS foreiros ou arrendatarios sujeitos á 

multa de 20 o/o• 

Ministerio dos Negocio3 da Fazenda- Rio de Janeiro, 14 de 
setembro de 1906. · 

Recommendo aos Srs. delegados flscaes nos Estados que 
providenciem para ·que, nos contractos lavrados para o afora· 
mento ou arrendamento dos bens do domínio federal, seja 
inclnida a clausula :de ficarem os respectivos, foreiros ou arren
datarios su;eitos á. motta·de 20 °/0 ·de que trata o att. 3", lettrà: 
e, da lei n. 701 del26 de dezembro de 1900.- Leopoldo de Bu
lhões. 

N. 42-EM 17DE SETEMBRO DE 1906 

Prcle providencias ao Presidente do Estado de Minas Geraes para 
que cesse a pratica de serem recolhidos aos cofres estaduaes os 
dinheiros ele orphãos e ausentes. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda - Rio de Janeiro, 17 
de setembro de 1906. 

Sr. Presidente do Estado de Minas Geraes- Constando do 
relatorio apresentado, em 20 de julho proximo findo, pelo in
spector de Fazenda Carlos Augusto Proen~·a. sobre a inspecção 
a que j}rocedeu em diversas Cvllectoria.s das rendas federaes 
nesse Estado, que na cidade de Leopoldina os dinheiros dos 
orphãos e ausentes são recolhidos, por ordem do Juizo, á Colle
ctoria e~ta.dual, rogo vos digneis providenciar para que cesse 
essa pratica, por isso que pelas leis em vigor, notadamente o 
dee'reto·· n, 5l4:t,: de 27' de fevereiro de 1904, taes dinheiros 
devrem ser reeolhid'o;t ás repál'tições federaes. 

Sâtidé e fraternidade.- Leopoldo de Bulhões. 
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N. 43- EM 17 DE SETEMBRO DE 1906 

Declara que aos Procuradores Fiscaes cabe promover perante os Juizt:s 
Federaes a execução das sentenças do Tribunal de Contas, sobre 
desralques apurados pelo mesmo Tribunal nas contas dos respon
sa,·eis para com a Fazenda Federal. 

Ministerio dos Negocios da. Fazenda- Rio de Janeiro, 17 de 
setembro do 1906. 

Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este 
l\Iinisteric>, pn.r:t seu conhecimento e fins convenientes, que. 
conforme o uisposto no decreto legislativo n. 1178, de 16 de 
janeiro de 1904, cabo aos Procuradores Fisca.es promover per
ante os Juize1:1 Federaes a execução das sentenças do Tribunal 
de Contas, sobre desfalques apurados pelo mesmo Tribunal nas 
contas dos responsaveis para com a Fazenda Federal, só com
petindo aos Procuradores Seccionaes, ex-vi do art. 24 do decreto 
n. 848, de Il de outubro de 1890., a promoção da responsabi
lidade criminal daquelles responsaveis, quando esta se toroat• 
devida.-Lenpoldo da Btrl11ões, 

N. 44 - EM 17 DE SETEMBRO DE 1906 

Declara que o l'<J2<JlltilltCnto, por meio de guias, da.~ contribuiç•i•·' 
p~ra o mon!r·pio ,{o; rnnccionarios puhlicos deve scr !'cito mc·n
salmrnlr, exc< pl•; <jttan<lo os contribuintes ja tenham pcdi,Ju" 
obtido p.·n11issão para o i'azer, abrangendo mcz.•s Yeneidos c por 
vence· r. 

Ministorio do" :-{egocios da Fazenda - Rio de Janoir~', 17 
de setembro de l90G. 

Declaro aos Sr.s. delegados tlscaes do Thosouro Federal nos 
Estados que, confot·me l'esolução deste Ministerio sobre requeri
mento de Ignacio Barbosa dos Santos, o recolhimento, por meio 
de jluias, das contribuições para o montepio dos funccionarios 
publícos deve ser feito mensalmente, excepto quando os contri
buintes já tenham PJJiú.o e obtido permissão para o fazer, abran
gendo mezes venciú.os e por vencer.- Leopoldo de Bulhões. 

F' 'Jnda- Decisõe3 de tOO:i 
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SuhmeHe de.novo·á deliberação do Tril;unal de Contal um processo 
,Je divida de exercícios lindos e declara que o facto de ter estado 
"em andamento no Thesouro o processo a Iludido não pó de pre
.iudicar os credores, á vista do disposto no art. 7°, n, 2. rio 
rlecreto n. 857, de 12 r! c noYcmbro dr f,%1. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Rio de Janeiro. 19 
de setembro de 1900. 

Sr, l'resi<lente do Tribunal de Contas -- Accuso recebi<lo 
o officio n. 44i, de 25 de junho ultimo, no qual communic:<es 
havor esse Tribunal recusado regh;tro ti despem com o paga
mento da dívida de exerdcios findoa de que ~ão credores Soares 
Baptista & Comp., por se achar prcscripta a mesma di \"ida nos 
termos do dor·reto n. 857, de 12 de novembro de l85l. 

Submettendo de novo o caso á. delibe!'a.ção desse Tribunal, 
poço vonia par<l. expor os motivt~s que tem este Ministerio para 
não cousidet•ar prescripta a divida em questão. 

T1·ata·se do divida proveniente de fornecimentos feitos ao 
Ministerio Ja Gue!'ra em 1899 e reconhecida por aquclle :\Iin!s
terio no anno Sdi!uinte, em virtude de requerimento dos credot·es 
c cujo pagamento foi requisitado, por c,Jnta da verba -Exerci
cios findos- pelo aviso n. 4:~8. de li de ag,Jsto do 19l)O. 

Não houve, rortantu, infracção do disposto na ordem 
n. 204, de 2 de jnnlto de 1856, e no art. 13 do decreto n. 10.145, 
de ;, de janeiro de 1889, citado no parecer da 2• Directoria 
desse Tri):mnal, porque o que aquelle decreto exige ~ qne as 
dividas sejam liquiriada.s depois de requerime-nto dos credores, 
apresnntarJo em te·npo opportuno, o o r1ue aquella ordem pt·o
hilJe ás repartiçõei fi3caes nos Est:tdos é a liquidação das 
di vi•las de exel'cieio3 findo.; sem a foi· ma lidado do rtllmlido re· 
qtWI'ÍilJClltO. 

O facto do ter estado sem anrlamonto no Th~·souro até :21 
de maio ultimo o processo relath·o á. <lid:la de que se tratt não 
póde prejudicar os credores, :t vis h do dispusto no art. i'', 
n. ~. do citado decreto n. 857, desJe quo para ter logat· aquel\e 
andamento não se fazia mis~er nova petição dos interessados 
que nenhuma disposição de lei exige e· ainda ha pouco foi jul
gada desneeessarin. em despacho vosso, exarado no processo de 
pagamento do 2• tenente Pedro Cavalcante de Albuquerque 
Vasconcellos, a que se refere o aviso do moncionado Ministerio 
n. 295, de 10 de maio do col'rente aono. 

Saude e fraternidade.-- Leopoldo de Rttlhlres. 
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N. 46 _,_ EM !J DE SETEMBRO DE 1906 

.Declara que não se 1'c'Btitaem direitos pagos por mercadorias que 
gosam de isenção, sem que tenha sido previamente pedida a 
e 'l'ectividade desse favor. 

Minisi.erio dos Negocios da Fazenda - Rio de .Janeiro, 21 
de setembro de IDOo. 

Sr. SBcretario dos Negocias da Fazenda do Estado de São 
Paulo - Communicand•J·vos haver autorizado a restituiç:to dos 
direitos, solicitada em vosso o!Ilcio n. 363, de 21 rlo mez proximo 
fin.io, tenho, entretanto, a ponder<1.r-vos qne, em virtude da 
circular deste Ministerio n. 16, de () de marça de I \JO I, não se 
restituem direitos pagos por mercctdorias que gosam de isenção, 
sem que tenha si·lo préviamente p:ldida a effectivir!ade desse 
favor. 

Saude e fraternidade. - Leopoldo r! e Bl'lluie.~. 

N. 47 -EM 25 DE SETEMBRO DE lr"Ori 

1\la,,.Ja cc~>ar a l"'atica de serem r~ciJ!hidas á< Coll•'Ctor;a; F0-
•lc·rac.-. a...: r('ndrt'-' dos Corr0.in."l c Tr·ll~_q:r.1phr,~. 

Ministerio dos ~egocio~ da F,uenia- Rio de .Janeiro, ?5 
de setembro de I 9)6. 

Deprehenden(lo-se do o!Ilci•J da Delegacia Fiscal, no E~tado 
tlo Hio Grande do Sul, n. 308, do 21 ele rlezemb:·o dn anno 
proximo findo, que em algumas localidades são recolhidas á 
Collectoria Fedel'al as rendas dos Correios c TelcgPaphos, r,,_ 
commen·lo aos Srs. delegados 1hcaes qne providenciem no 
scatidu de cessar essa pratica., que, além je não ser autorizada 
por nenhuma disposição legal, augmenta a ri•sp.:msabilidade dos 
collectores, sem proveito real pat·a o serviço publico.- Leopoldo 
da Bulhões, 
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N. 48- EM 26 DE SETEMBRO DE 190G 

Declara que o titulo 1le nacionalização de um navio dosmancha'l" 
c· n ,yam 'nl·~ arma1lo niío púdc ser aproveitado, deYcndo o pt·o

priv!ario •lo noYo n:1 ;,, lH'(JI!lOYcr o registro 1lo mesmo na Capi

tania •lo po h. 

~linistcrio (],,;; Negccios da Fvzcnda - IUo de .Janeiro, ?li 
de E c tem hro Je I fll)(i. 

Sr. ~Iinistro dos N.>.;:ocios da !.larinha- Em re~posta ao 
vosso ayb;o n. ;/l:J, de 21 de junho ultimo, cabe-me lleclàl'ar-vo8, 
p \I\t o~ t!n" cun Yen ente;:, ']ne este Ministcrio não póde attemler 
ao pedido que nzestes no sentiuo de vos set devolvido o titulo 
de nacivnalização do patacho Etelri11a, novamente armado 
para empregar·:'C na navegação de cabotngem com o nome de 
S. Solvadm·, po!'que tendo sitio desmanchado o referido pa
tacho, aquella titulo ficou pertencendo ao archivo do The
souro como tlispüe o art. ?G do llrcrcto n. 2304, de 2 de julho 
de 18!11i, nã•J podendo, po!'tanto, aproveitar ao seu actnal pro
prietario. que dcver:t, tr[l.tando-se ([f} navio novo ao serviço Jc 
c.tbotagem, promoYer o registro do mPsmo na. Capitania ll•J porto 
e posteriormente ,olicitar nova carta de nacionalização. 

;-;audo.: fraterni•lade.- Leopoldo rle lJulhües. 

~. -1:1 - E\1 1•3 DE OüTLR!W DE HlOii 

,\1\\lqj,,'! •" t·o1l-c!oi'C.-..; dc.:S !(•Jld[!S (',.tJ,·rrHSCfllOf'Stão 3CCU!l!Ul:'~lltlO 

.:•-; :·lll:(' :·-~ s ,j,. c·,e1·>. ;~:c1 :1 ~ndiror. dru'ru de t:--1 dias, l1CSSO:l:-\ i·l••nr:~ . ..; 
para c·,c ,. 'l\'Jil u 111 ·-: :I•) ,·arg J tli._' •·ScJ·iv:t(J. 

~Iinisterio dos Negocios tla Fazenda- Rio de .Taneil'•", i •; de 
outubro de l!)üfl. 

Docbro aos Srs. delegados fiscaes do Thesouro Federal noc> 
Estados, para sou conhecimento o devi•los fins, haver resdvido 
autorizar aos collectore~ das rcnlas foleraos que estão accumu
lando as funcções de escrivão a indicar, dentro de 15 dias, 
pessoas idoneas para exercerem o mesmo cargo de escrivão ; 
bem assim manter a decisão constanb da ordem n. RI, do l? de 
setembro de 1903, á Delegacia Fiscal no Maranhão, pela qual os 
escrivães das Collectorias estadoaes devem funccionar na 
arrecadação das rendas federaes, quando esta estiver a cargo 
de taes Collectorias, em virtude de accordo com os Governos 
dos Estados.- Leopoldo de Bulhões. 
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N. 50- EM 18 DE OUTUBRO DE 1906 

]lcclara r1ue á Prefeitura do Acre incumbe impedir, por totl•Js os meios 
lrga:'s, que os agentes fiscaes do Estado exerçam actos d.• juris
,\icção cstadoal a bordo das embarcações 011 qu ',sob <pwlr[U~r 
ru,HlanPnto ou pretexto, embaracem a sahi la c a Yiap:em dellas. 

Ministerio dos Negocias da. Fa.z~néla- Rio ue JJneiro, 18 de 
outubro de 190(). 

Sr. PrJfeito do Alto Acre- TonhJ em vis h o que const<t 
rlos papeis enviados a este Ministcrio pelo rlelegn.•to do Go
verno Federal no t9rritorio do Acre com o oificio n. 8i~1, de 27 
rle abril ultimo, e attendendo a quG, n•Js t!~rmos da Constituição 
da Republica, consJ!idação das L')is das AlftndOJ t3 o Mesas de 
r:.ondas o officio ar, Governador do Est:llo du ,\ nnz,mas n. 4r>, 
do I :l tl•) outubt'v de I U lI, é da e·JmpGtPac;·t ·I<J (; tv!','no F..;deral 
:1 juri,:dkção fiscal sobro o commerci) c n 1 ve;.:.1çfto rios ri•JS e o 
tr.msito intern:tcional de mercadot·hs, <lc-~hro-Y.J· pat·a os de
vidos fins que a essa Prefeitura incu:n!;o impc Jir {:o;• todos os 
meios lcgae.s Q'lC o'! agente.~ lisca.-?s tl•J E~ta.l·J eJur.~a,m a~tos 
de jurisdicçã t 03t:1doal a bul'do tlas em 1! l.t·.·ações C•H que, soh 
qunJI).uer fundamcn to ou pretex ·.o, o:nbar-acc:H a s:thicla c a via
gem dcllas; dl:vendo cessar 1t pratica do pormitt!t• es3a mosm~t 
Prefeitura qnc os ditos agentes lancem ,v::sto tws '-E'gundas vias 
dos manifesto.; expedidos pelas ostaçõc.s f.J ler.te.', p Jis tac; do· 
cumootos, como q:nlquer outro proca3.;arlo p Jl' essJ.s c.~taçõc.1, 
não estão sujGitos a semelhante forrna.lidad :, a qual não decorre 
do decreto n. !í20fl, de 30 de abr·i! de 190 t, nom. das ordens man · 
dadas vigora r pelos E cus arts. 8• e IIJ. 

Outr·osim vos dedaro quo, sempre qu:! se agitem quostões 
que não pos:::am ser resolvidas por esta Prefeitura, neces~itando 
esta da iutcrfcrcneia das autoridades federaes no porto do 
destino das embarcações, convem que requisiteis da competente 
Ddcgacia. Fiscal tlo Thesouro as diligencias c medid tS quo forem 
11ecessarias para garantia dos direitos c intet·css 'S da t:nião. 

Saude e fraternidade.- Leopoldo de llulhrJes. 
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N. 51- EM 31 DE OUTUBRO DE 1906 

Man•la proYi<IPnciar para que nas visita~ de emhai·cações se 
ohscrv.· a , se ala indicada no art. 318 da Consolidação das Leis 
das Ai r·an<l<•gas e Mesas de Ren<la.~. 

Ministerio dos Negocios da. Fazenda.- Rio de Janeiro, 31 
de outubro de 1906. 

Confirmo o telegra.mma c1ue vos expedi em 29 do corrente 
e assim concebido: já. n0 regimen pas:;~•.do a visita da Policia 
precedia a. ria Alfandegét como declarava o art. :33 do t•egula
mento n. :::'.8, de ?8 de janeiro do 1843, confirmada essa dou
trina pela tlecLãu n. 44?, de 13 de outubro de 1866, e 535, de 
I:Jde dezem!•ro de 1877. 

Tambcm o art. 369, § 2·•, do regulamento de 18 de setembro 
de 181'0 rnnm2ra em terceiro logar n visita da A\fandoga, dis
posição,. IJ,;ign:loiit aiud:t nos ~·.rts. 344 <b Collsolidação de 18()5 
e 318 da til' 18!'4. ,-.· vista das dccisõe,: referiJ<J.s c a.tt:mden· 
dO-S\l a 'll''' o ~e: ·,i<;O federal do policia <Ll cutra.lla não tl3ndu 
~ido ut';!:J.llii'~ lo :ti:J I·•. no novo r·~ginwn ficou a crt~go da J•olicia 
e.;ta' L,.o!, 'J'l<' !H é' c:l~-) ex e!'~'~ fmJc~· -,e::; <L e.tc•actor !' 'lci'iil, 
torna·-~ e n•.'<' .,<tt', pr•Jvidt>nf'icis p1!\' •jU8 n:t~ Yisitn:; ;\sem· 
b<trcaçõn- ·' "'''~''"·e :1 esc:.th\ iJl,Iicad:c 11•• ;;H. 318 da Cul1';\:li
daçãu tbs Lt•is. - Lcvp?!do de Bulhões. 

81·. ln~r·•·cilll' ,,,, .\l.fandega <lo Est:tdu ri<! l'ernambnc·•· 

à- Cai'a' J-:,·.r•U<>Illicas sob a re·-p<•US. hilida·lc <lo Tlwsouro, 
•'<'V<'!!l .<er cutnp!··das as r <JUÍ<iç··,.., kc~es para qnal·[U•.'l' dili
_;t•Ht'i:1 !"Ol•r.· I :~es dinheiro..;. 

~finistorio dos Xogocios da Fazenda- Riu JcJ Janeiro, 31 de 
outubro úe I 00'3. 

Declaro aos Srs. delegados fiscaes do Thosouro Federal nos 
'Estados, ra confoJ•midade do que foi resolvido wbre o officio da 

Delegaci<t Fiscal, no Paraná, n. 95, do I do mez proximo findo, 
que, não sendo isentos de penhora os dinheiros recolhidos ás 
Caixas Economicas sob a responsabilidade do Thesouro, devom 
ser immediata.mente cumpridas as requisiçõos que com as for
malidades legaes forem feitas pelos juizes competentes, para 
qualquer diligencia sobre taes dinheiros, desde que estes não 
.estejam onerados da obrigação para com a Fazenda Na.cioual. 
-Leopoldo de Bulhões. 



N. 53- EM 5 DE NOVEMBRO DE 1905 

Declara que devem ser restituid{)s os direitos porventura já pagos 
por despachos Bobre agua, uma vez não realizada a import ção 
das mercadorias por incidentes de transporte por via marit'ma 
ou terres!re. 

Ministerio <los Negocios da Fazond:.t - Rio de .Janeiro, 5 1le 
novembro de 1905. 

N:1 confoJ•miclade da resolução t)mada em Cons3lho do Fa
zenua sobro o recurso de A. Petit encaminha•lo com o oflicio 
da Alfn.ndega. do Rio de Janeiro n. 598. do li de agosto ultimo, 
declaro aos Sr.>. inspectores das Alfandegas, para os aevi•los 
fins, qtle, uma vez não realizada a imp•Jrt •.ção dàs mcrcadórias 
por incidentes d0 transporto por vb. m·u·i'.ima ou terr.Jstt•e, 
ol:corrit!Ps em viagem e dovid;imonto eomm1micarhs ou rrgis
tr·ndos lC'galmonte em logar proprio c ncc~.,i:Io oppJ"tun:t, con· 
formo estabelcc·.l o Regnlamont•J da:.; Alf•ndqa-:, o CoJL o do 
Commercio c mais legislação em vigor, cumpre aos mesmos 
Srs. inspectore~ autorizar a restituição dos direitos porventuro. 
j<i p~gos por despacho sobre agua, deduzindo-se da~ importau
cias por osso modo pagas a que cuncerne <i a!Tocarlação fls~al, 
qne é devitta pelo expediente de administr;ção pratica !.1 no pl'o
cesso do despacho de importação. 

Ontrosim, declaro aos ditos Sl's. inspe~hor~s das Alf.lotl,'.;a~ 
qnn, nus ca~ •S OCC<lrridos em actos de tlc·sc.1 ;·g;•, nos anroratloums 
:t• 1uan:•i:·os, no' rp1aes nã•J S'J ve"ifi ~:>.'i1 in ·:tl··nleo thrJucl!", na· 
lurez;•, 'uc:ccrli·lvJ em <41to mar, cnm:<~'e·lhes, aprt~f)Ía:: lo "s 
P' h./n; de r:•sti!uiciio de direit''-'· •'llc minil'' em :t • Tli ~Olli'" 
l'··e~ P'''litl •. ·;· ".,' :Í. devida soluç:w. -/.e•Jjiol•ln de B11l ':De., 

N. 54 -EM 20 DE NOVEMBRO DE I 906 

"uiieila providenciaB para quo os proccs,os tlc rliridas <lü exercícios 
lrmlos, envia<los ao ThcsJuro, coai ·nham sempre u tlcspach•l t[o 
l\Iini~tcrio reconhecendo a rlividL 

Minbterio dos Negecios da Fazenda. - Rio de Janeirn. 20 
de novembro de 1906. 

Sr. Ministt·o das Relações Exteriores- Atten<lendo ao quo 
rept···~entou a Directoria de Contabilida.de do Thesonro Federal 
I'LW · o~ digneis provittenciar pa.ra que os processos de divida~ 
d' "ridos findol!, onviad011 ao mesmo Thesouro para o respe. 
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c tiro p:tgamonto, co ,tenham sempre o despacho de.;se :\Iinis
torio reconhecendo a divida, conrorme o disposto no art. 31 da. 
I~i n. ,no, de 16 de dezlmbro de 1897, o no art. 14 do decreto 
n. 10.145, de 5 de janeit•o de 1889. 

Saude e fraterni,Jade. - David Campista. 
ldenticos aos Ministerios da. Marinha, Guerra e da Iadus

tria, Viação e Ouras Publicas. 

N. 55 -EM 20 DE NOVEMBRO DE 1906 

De.:lar::t tJU ·o •·xp··dicnte o;·dinuio <levorú tltu·ar s•.is h'was diar:a

lll ·nte, S•'lll int ·rrt!p·:ãn, co:ncçan lo à< 10 IIJI'as c lorlllinandJ 
ás -1 d lia •ti •. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Rio do .Janoi!'.J, ~O de 
novembro do l~Ht6. 

Convind•) U11iformizar a~ horas dc~ tr.tba!ho nas rep :.t·tiçõcs 
desie !\!ini.cte,·io, drdaro aos Sro. dirc•ctores do Thesouro c 
c'1ef0; da> dennis r.~partiçõe~ de Faz<1nda rJllC o expediente orcli
n:wio deverá tlunt• sei; h orao; tli'tri<tm<~n to, Sl)l11 in tm·ru pç-ão, 
c•JmeçandD ás !O h 'l'a~ d.t manhi o trwminanlJ áô 4th tarde, 
C'Xcepto o rLts CJp:tt~zias nas Alfandeg.\~, que sel'á exo~ut'trlo 
do accordJ com o art. 2·' do decreto n. 35·W, d,~ 15 do de
z;mbro de 189J.-David Campista. 

~-56- rm 2l DE :\'OVEMBRO DE J90•l 

H•·cülllll}('IHla a 1'1'/ll •.-;.-;a :1•> TlJt·Soui'u, : mrn·,~h·ri\·,·lra ~11~1'. at~_·. :H d • 

j.ln··ir:J ..-in·iunt'·>. d·J . ...; I't•latrJriu-.;. urç 1111 ·n'1).S ·ia J'.._'C··ita <~ :lt'"'Lwza 

acompanha loo elos elem:utos c int H'ma.; >es, ,t., a<:cJJ'lo •·uut a 

cir,·ular n, 118. •le 21 <!c dezembro de 1890. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Hio de J:tnoiro, 21 do 
novembro de 1!1013. 

Devendo estar organiza los, par occa.sião d:\ ab:Jl'tura do Con
grosso Nacional, no dia 3 de maio do anno proximo, a proposta 
do orçamento da recoit:l. e despen ger<~.l tia Republit)a para o 
exercício de HJ03 o o relatorio deste Ministerio, recommendo 
aos Srs. chefes da repaetições dJ Fazenda providenciem afim 
de quo sejam enviados ao Thesouro Federal, impret~wi velmonte, 
até 31 de janeiro vindouro, o3 seus rela.torios annuaes, e até 
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28 de fevereiro subsequente os orçamentos da t•eccita o dcs 
peza para o eJiercicio de 1908 das repartições a sou cargo o das 
quo lhes são subordinadas, acompanhados dos outros elementos 
o informações que costumam fornecer, de accordo com a circular 
n. G8, de 21 de dezembro de 1899. - Dauid Campista. 

N, 57 -EM 26 DE NOVE\IBRO DE 1906 

lleclara 'Jlll' os {:, dias uteis de ferias que são conrc<li•\os aos func
cionarios da Fazenda poderão ser g•)zaclos dentro rio paiz, inde

pr·w!cnlc dP consentimento pr:·vio rl<'slc 1\liuisterio. "''cPpto em 
l'L'lação a•JS cltefcs das repartiçi!cs. 

Mini~terio dos Negocioq da Fazonrla- Rio de .Janeiro. 2G do 
novem6ro de !00G. 

Declare> aos Srs. chefes das repartições de Fazenda, para os 
devid•JS eifeitos, qne o;; 15 dias uteis de f(•rias que são concedidos 
aos funccion<l.rios de Faz~nda, em virtatle do art. J·', § 1:~. da 
lei n. 1178, r h 16 de janeiro de HJN, poJerão ser gozadus 
d mtt·o do paiz, independente d<J consent;mentú prévio deste 
1\Iiuititcrio, excepto em relação aos rne3mos chel'es. -David 
Cqmpistn. 

~. 51;- E:\-1 2<} DE NOVE~IBRO DE 190ii 

nf'l Olllllltnl!la :)!l"i ~rs. chcf(·~ d<.l:-1 l'i·pJ.r~it:l-.('..; dC' FaZ(1nrla a lll.:liS 

~'s:~d1lua c ~t·vnra fiscalização aeerca do::~ iillpn~tos df' runsun1o. 

Ministerio uos Negocios da Fazenda- Rio do Janeiro, 26 de 
novembro de l90J. 

Recornmendo aos Srs. chefes d<~os repartições de Fazenda que 
oxerçam a mais assídua o severa fiscalização acerca. dos im· 
pJst.os de conwmo, chamando ao stricto cumprimento dos seus 
devores os respectivos agentes flscaes, e propondo a os te Mi· 
nistcrio, por intermedio da Directoria das Rendas Publica~, ns 
medidas qnP julgarem necessarias á. boa arrecadação dos 
mesmos impostos, inclusive a transferencia dos allurJidos agentes 
flscaos de umas para outras circumscripções ou a sua ex· 
oneração, devendo, neste caso, ju~tificar a sua pt•oposta. -
Dauid Campista. 
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N. 59- EM 29 DE NOVEMBRO DE 1906 

Recommenda aos Srs. chefes das repartições nos Estados que façam 
voltar ao.> seus Jogares os empregados que se acharem. com 
exer ·icio f)),·a rlas suas rcpartiç·}es. 

MinisterL.1 dos Nego~ios da Fazenda- Rio de Janeiro, ?9 de 
novembro de 1906. 

Recommenrl'J au,; Srs. delegados fiscaes e inspectores de 
Alfandrg~s nos Esü\llu", que façam voltar aos seus Jogares os 
emprega<:los IJne ~e ac!Htrem com exercicio fóra das suas repar
tições, marc:tlld•J-lhes o prazu de 30 dias pwa so apresentarem 
ás mc~n11s ; pn lendo, JH!'a esse fim, requisita!' as respecéivas 
pacc:a~:nno, -· LJndJ l'anlz;i,·to. 

, pr , , 
oy;:Jado. 

11. :{:!'. ,J .• ': d~j ag s'o do annq pa--..:o.tl·~, depcn ieH1lo 

,·1 "d• ~j):!t.'ll I (I'! l__•t~/q,•. do :_]f;t{J1t' (a)'p(l [oJ (j 

;.íiu!·•c•J:, :o.:\("·;,< d.t F:t.Z''li'·J·' -Rio •lf' .lr>I!f'Í><', 2\J 
de IL>i'CillbJ·•• <],. J!>>' ."' 

T•'n•liJ I'l' J·:i-i : ' 1.e \linist 'I·io. rm t•rur~esoo ol'iu:t:lu da 
D.::leg:;d·~ n·.·:J ·11' f't·riiam',nco, qu•J •lcp·n.l'J dn piévh auto· 
l'iZ:l.l/;ll f"'1: :I 111 ' :p'"l· :1:• r' I i_",rJ,Jren~. do a.r. 1.~i:·· f:\f·:~;J'iO P ('.\ :..tl<-VJ~}, 
de_g::·. ,,. · t. ·-:• rh ·.ig.?Jltc l~·io,·ç-amcnt.:Lrict d<tr•'<'r•:ta, 
decl·">;' fi· S :.;; . f) k.·;t :o-· l1~0a··~. para uS deyj,Jus ell' itns, fjUC' 
csl:'t :dtr ;a.i:J ;t r·i;.-ular 11. :~·?.do 3 de :1gosto do anno p<Fi':ldO. 
- lJnri i f'oí''JJÍ.\fl<. 

N. 61- EM :W DE .:\'0\'EMBRO DE !90(] 

Decl:Ira •Jue os tecitlu~ <Jntuucrados nas l•ttras a. e b do art.. i 0 do 
re.~·a!antento ti·) 111 d·· J'e\·.•rciro do corrente anno e!itão incluídos 
nos :q·ts. 17<? e '.7J da actual Tarifa das Alfandegas e não nos 
arls .. n:J ,. ·i ?I, c JlllO por equivoco se acha declarado nfl mf'smo 
regulamento. 

Ministerio dos .\egocic-s da Fazenda - Rio do Janeiro, 30 
do novembro de Hl')i'r, 

De conftJrmitladn com o que foi resolvido sobre o otncio da 
Delegacia Fiscal no Estado de s. Paulo, n. 398, de 6 do mez 
proximo fillll<J, communico aosSrs. chefes das repartições subor-
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dinadas a este Minisierio, para. seu conheci~~nto e devidos 
fins, que os tecidos enumerados nas lettras a e b do art. to 
do regulamento annexo ao decreto n. 5890, de lO de fevereiro 

. do cQrrente anuo, estão incluídos nos arts. 4i2 e 4i3 da actual 
tarifa das Alfundegas, e não nos arts. 473 e 474, como pÇJr eq,ui
voco se acha declarado naquelle regulamento.-Dauid Campista. 

N. 62- EM 30 DE NOVEMBRO DE 1906 

!Jeclara •]Ue o nppello ao juizo arbitral t-nn lo;ar om qual<JUer caso 

d · classiticação ou qualilicação •lo mercadorias, esl<>.ia ou nií" '' 
qJor dentro da alçada. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda- lHo de Janeiro, :lO 
de novembro de 1906. 

Xo intuito do firmar-se a doutrin·•, e~tc<bale,;idrt P"l•l des
!JadLO desto :\rinisterio, proferido em sc,~ão J·J ConscL•, tl·' Fa
zenda sobr'e o recurso de V. i\Ioi 1.l'el ll<trbosa, interposto ·k tlr
ei:;:(o dc:t ,\.!fandega do Rio de .Jauoiro, rúla '.i r a mente ;i, da,:~ i· 
ficação do proJucto denominarlo- Ferro Giran! - doe: .ro aos 
:-ir~. delegaúos fiscaes do Thesouro Federal nos Estalos q no o 
appollo ao juizo arbitral tem logar em q!la.lqtllle ea :o de da~si
fic:tção ou qualificação de morcado!'Üts, OB · cj:c ou nâ·l v \·;llur 
dentro da alça: la do inspector da Alfandega; que esse juizo é 
facultativo, podendo a parte prescindir delle e recor-rer. logo 
p~tl'~ este Ministorio ; finalmente, rpiO das decisões arbitra1•s ha 
!iempre rocuJ·;u para e.ste Ministorio, nos tm·mos do art. 51 i da 
CoJJ~Oiida•;à<, ,::J.s Leis das Alfande;;;a~ o '.fc:.::t:< <h Hen•la ·. n••t•id 
(',)itpi.~·ta. -

N. ti3 ·- J.;M 30 DE .\'OVE~1131W IJI: I. H) 

]\, eummenda aos Srs. inspectore~ das Al:'anrl<'!!aS que imponham a 

•ruem de di r ·ito a multa commin~da no§ ;;o do art. 1{i ,~;, lei 

n. 741,de2üdo dezembro de 19:)0, sempre <]UC. não l'<'>r exhi!·idoo 

ccrti ica<lo tlo quo tra•a o§ 2° darp1Clle arlÍ!fO. 

Ministerio dos Negocios d:1 Fazenda - Rio de Janett·o, 30 
do novembro de 1906. 

Tendo em vista o que em ofilcio n. 84, de 29 de ~etembro 
ultimo, representou o director do Serviço de Estatística C0m· 
mercial, rocommendo aos St·s. inspectores das Alfa.ndegas que 
imponham a quem de direito a multa comminada no § 5° do 
art. IG da lei n. 741, de 26 de dezembro de UJOO, sempre que 
não fôr ox.hihido, 48 horas depoi3 da sahid:1 dos navios, o cer
tificado de que trata. o§ 2° daquelle artigo.- Da1Jid Campista. 
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N. 64- EM 6 DE DEZEMBRO DE 1906 

Dec· Jrd o vencimento que compete ao a ~rente thesourc•iro do Instituto 
Nacional dos Sur,Jos-:\Iudos, Paulino Bastos, que subatituiu o 
•·S -rip'.urario arcbi,·ista do m·•smo estaJ,ekcimcnto. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda - Rio de Janeiro, 6 de 
dezembro de 1906. 

Sr. Ministro da .Justiç:t e Negocios Interiores- Em resposta 
ao avi~o do V. Ex. n. 3588, de 20 do agosto proximo 
1inrlo, suli~ibndo que, ao agente t:1esourairo do Instituto 
Nacional dos Surdos-:\!udos, Paulino Bastos, que se acha 
mbstituindo o escl·iptur;u·io archivista do mesmo eatabeleci
mcnto, Luiz H•Jnorio da Silra, St'j:.t. plga a quantia de 660$G6li, 
que este perde por esta e suspenso, c.tbo-me declarar a V. Ex. 
quo, á vista do di~posto no art. 41 do decreto n. 2343, de 20 do 
ja.neiro de 18:>9, ao allu•1ido agente compete apenas os venci
mentos de seu proprio cargo e mais a gratificação do substi· 
bi lo. q:w fàr nccessari.a p:tra completa!' "' ven•~imentu~ deste, 
:t '1 ual, no c.~<o ,·ertonte, é de 33~:333 . 

. \li!'OYeito o ensejo para reiterar:>.\' ;:x. 11S pt·otestos de 
minl1~ alta estima e distiucta ccJn3ideraçi'io. 

· :~1 udt> o t'r·atel'lli•.ladl' ,- Drwi,[ Ct'nlJ i'l r. 

~. ~~5 - E~I ll DE DEZEMBIW IJE I DOG 

]IPd~ra oo Trihun;tl <1 • f:ronfas <!110 nf>o ''" n ·c R idade f!,. lllaÍ< 
r·,sd,l:' .,.j]}l:'ll{r)S ...;fi11J'(' :1 ll:lftll'(Za_ fln·~ ...: ']'',it'lt:-' p·.'•'·:{ad•JS p~Jtl 

f' •·~~·J·ipfl!J':Jri•) dn Th·!'-=1lll'O F,·(lPrítl J,J,-'·o H3pl;:;:;':l ~Ia~JJI) de 

( 1 ·\·aflto. po1· fraf<ll'-.~ · dt· ;~r.tlilil'~tçüo BlaH·Llda t.d1unnr ao eri

f,·rio d11 ~fllli-.;t .. rio nr,lou;1dOJ' d::t dr~p~~~;t. 

Ministerio dos ~egocios da F<•zenda- Rio de Janeiro, 11 de 
<lezembro de IDOG. 

Sr. P1·esidonte do Tribunal de Contas- Em respo.>ta ao 
officio que me dirigistcs em 2'7 de novembro proxlmo findo, 
sob n. 747, solicitando c"clarccimontos sol•ro a uatureza dos 
sení~os pl'estados pelo I o escripturario do Thesouro Federal 
.João B1ptista l\Iagno ·le Carvalho, que autnrizem esse t!•ibunal a 
instituir apreciação sobro a legalidade tia dc3pGza a !Jlle se 
rel'et·e o mesmo uilicio, cabe-mo d.eclarar-vos quo este Minísterio 
não póde fornecer informações precisas áccrca de tacs serviços, 
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por terem sido prestadas durante a administração do meu ante 
cessor. 

Parece-me, entretanto, que não ha. necessidaio de taeil 
esclarecimentos, por tratar-se de grJ.tificaçã.o mandada. abonar 
pela verba- Despezas eventuaes -, ao criterío do Ministeri(} 
ordenador da despez1.- Daoid Campi$h. 

N. G6 - E~l 12 DE ::JEZ:mrmo DE I ())íj 

Declara ao Go c·cruador do ;\mazonas t[ uc nií·> p:nlcm deixa r ,: c ser 
mantid:H as proddcncias m~n·ludas D<lopt:~r n<; tc1-rilorio do 

Acre, no sentido tlo impedir <[UC os a:,enles elo fiseo esta<loal 

cxerç:lin .:lctos de jnristlicç~o a ]i()rtlo tbs t'lllh~ rl·a~~iJcs. 

Minist Tio dos Neg·:cios da Faz·mrl:.t- Rio de Janeiro, 12 dn 
dezembro de! 90:1. 

Sr. Govemador llO Estado do Amazonas - A censo recebido 
o telegramma 1le V. Ex., 1le 2.J. do mez proximo findo, no qual 
são apresentadas ponderaçõe.; a respeito dos oflicios dcRts i\Iinís
terio, expetlido~ á Delegacia Fiscal nesse Estado e ao Prefeito 
do Alto Acre, declarando que lhes incumbe impedi!• p~·r totlos 
os meios legaes que os agentes do Fi~co Estadoal exerçam actos 
de jm·isdicr;ito a bordo da; em barcaçõcs e viselll a 2' v in. dr s ma
nifestos expedidos pela~ repartições fr'dcrae<. 

Em rc:lposta, cabe-me declarar :1 V. Ex. quJ este \linisto
rio, adoplan•lo as proddeoc'as em qllc'it:io e que é f'Ol\' ,tio a 
manter, n-,o t•·vc a iuten•;i\o de imp('.iit· ut ·:mbaraçat· a aeçãJ 
desse Esia•lo, no tocante á !ls·alização de suas rendas, ruas 
resalvar as prerog:btivas da União, cercando de todas as ga
rantias o transito internacional, tendo em vista reclam:tçõcs 
diplomatica8, oriundas de exigencias, talvez mal comprchcn
didas, dos agen tos fiscaes desse E~tado. 

O regimen a a!loptar e!tt relação a esse Estado não pó•Jc ser 
divers•J do rtue j:i se ach:t e:n pratica nos demais, e que V. Ex. 
melhor conhecerá com a leitura lllt cúpi·.r, inclusa, d::t ordem da 
Directoria d1s !{endas de 20 do outubro fint!o, expedido á 1' lfan
dega do l{ccife. 

Aproveito o ensejo p·wa reiterar a\'. Ex. cs protm:tos !'a 
minha alta e.~tima o mni distincb. consideração. 

Samle e rratet•ni,tade. -David Campista. 
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N. 67- El\f 12 DE DEZEMBRO DE 1906 

D"cl~ra <JIW não podem serl"ir na me~ma Delegacia procurat!or fiscal 
c I hesonreiro, sendo ~ste sogro daqnr>lle. 

~finistBrio dos J\'egocios da Fazenda- Rio de Janeiro, 12 de 
dezembro do 1901). 

Sr. Secri:b, ·io Geral tio Estado de Santa Catlnrina- Respon· 
dendn á consnl ta feita em vosso telegramm:• de I tio conente 
mez. e:tbt:'·me declar:~r-vo>: que, á vi~ta d:-t doutrina. constante 
da orrlelll n. · '· de :-1 de renTeiro de l~ii e do que dispõe o 
d€crcto n. ~·3\!11, de ;n dezcmlJro d·' 1\104, art. ?i, especialmente 
n • n. ~, nao pc•·lfm s:•rvir IM mesma IJel1•gaci<t procm·adot' ftsC'd 
e tlle>oareiro, sendo este ~ogro daque!Je. 

:-aa•le o fratel'nidado.- DatJíd Campista. 

:'\. ,., - E:'ll 1? DE !JEZE~IBRO DE l\01; 

llceL•r~ •Jil•'" prnccs.~' de conlnth:•nrh (· re::ularh peln tituJ., f\ 

rh 1:. n~nlirlac;,,, rh' Leis •los .\lfawle~·as c l\Iesa' de Rcnrla,. 

~lillistm·io dos \egocios da Fazen.:la- Rio de Jar;eiro, !i' de 
drzemlwo de 1906. 

\~ ··uuformida,le da resolução tomada em sessão do Cou
&~'l!Jo de Fazenda, soliJ•e o rocm·so de [)ni.~ht Harrison & Comp., 
a que se refere o · ,ffl ·i o do inspec\or da- ,\lfandrg~•, do Hio do 
.ltllloirn, n. 11·;7, Je ."í de setembro ultimo, •Jeclaro ao~ Srs. in;pe
ctores da~ ,\ lüm•legas, para os devidos fins, que, tendo sido revo· 
gar!c.o pe~o art. I!, in fine, d[t lei n. 428, l[e I O d1'zembro de 
11'06, os Jecr::Jtos ns. !Uii o 805, de !>~DO, o processo por contra
bando ~ regulado pelo titulo IX da Consolidação das Leis das 
Alfandogas e :Ilesas de Rendas, de I KC'5.- David Campista. 
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N. 69- EM 12 DE DEZEMBRO DE 1906 

Determina o inteiro cumprimento da circular n. 45, de 9 de agos
to de 1897, que manda reunir em volumes, á semelhança de autos 
foreuses, os papeis em •andamento nas Repartições de Fazenda. 

Ministcrio dos Negocias da Fazenda- Rio de Janeiro, 12 de 
dezembro de 19J6. 

Óetermiao aos Srs. Chefes das Repartições suborJinadas a 
este Ministerio, para. seu conhecimento e devidos e1feitos, que 
providenciem no sentido de sei' dado inteiro cumprimento á 
circular n. 45, de 9 de agosto do 1807, que manda reunir em 
volumes, á semPlhança de autos forenses, os papeis em anda
mento de modo que os documentos, informações e pareceres 
sejam p1•osos por ordem chronologica, ou pela connexão das ma
terias, permittindo assim sua facil leitura e evitando-se a sua 
disposição e co !locação tumultuarias, que impossibilitam o exame, 
não sendo a'lmHsi veis processos com informações o raroceres 
escriptos <i margem dos p1\pois, por ,:er isto contrario ao fim 
que se tem em vista.- David CmllJJistt.l. 

N. 70- EM 12 DE DEZE\IRRO DE l\10 i 

Dt·clara quo o despacho de armas rle caça o rc~pcdiva' mmtiçij<•s 

pódc ser feito independente dt.• lic~nça <lo colnn:aw.lante <lo 

Districto ~Iilitar. 

).linistorio dos Negocias <1a Fazenda- Rio de Janeiro, 12 de 
dcznmbro de l!.JO:J. 

Sr. Ministro dos Negocio~; da Guerr~t- Tondo u Delegado 
Fi-:cal do Theso11ro Federal no P11.dt tr 1zhlo ao meu '~"nlwci
mento, por ollicio n, 93. de 10 d<J Retcmbru proximo findo, Im
ver o lnspcctor da AlfanJega do mesmo Esbdo recusado per
missit" ao commandante do Districto l\Iilitar para examinar 
todo o armamento e munição sujeito a de.>pachu na repartiçãu 
a seu c:J.rgo, afim de verificar si é de gnerra ou de caça, re
solveu estil Ministori•J approvat• o pt•ocedimeuto daquelle in
spector, porquanto, nos termos da circular n. 44, de 7 de no
vembro do auno proximo passado, o dospachO de armas de 
caça e respcctivus munições póde ser feito in.lepondeute de 
liconçi dos alludidos commandantes, devendo sómente ter logar 
a sua Intervenção, quando, em casos de duvida, fôr solicitada 
pelos inspectores das Alfandegas ou administradores das Mesas 
iie Rendas. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex. os mcu9 protes· 
tos de alta estima e distinctl. consideração. 

Saude e ft•aternidade. -David Campista. 
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:;{. 71- E:\f 15 DE DEZE'dBRO DE lgOG 

Revoga a circular n. 4, de 28 de janeiro dJ 1!JOí, que exigia a pt·~

via autoriw :üu th ~Iini>terio •la Guerra para o tlcspacho de ar

JJJarnr·nt'J e lllUuic;ãu d~~ ·.:·uerra. 

MiuistQrio dos NeJccio3 th FazmJa- Rio rle Janeiro, 15 de 
dezembro de l!lOô. 

Tendo em vista o que communicon v ~Jiuisterio da Guerra 
em a. viso n. ti57, de I! tb outubro ultimo, declaro aos Sl'S. D~
legados Fiscaes do The>oU<'O Federal nos E:;t 1d0a, pa.r~\ seu c~;
nbecimento e devidos fins, 'JUC fi~ t rJvvga1'1 <~, circular n. 4, 
de ~i:! de janeiro d·.; I~! 1.1, q1u c:d:,;ia a prévia a.u~ol'Íl:J.ÇàJ 
riaquelle Ministerio pua u despacho de arm::t.mento e muniçito 
de guerra nas Alfandegas. - David Campi<t'L 

:\. 72 - I•;:\1 :li DE I ,~:ZP.:Mr31:0 DE 1 !I'); 

oud" u·-,,, l1:1: 1 ~~~· 'ri•l.t·l · CJ!.-:;tLu_· d' CJtil-·, ··'~lw~~:t 11 c,·rti c.t

([u rl··-..-:a falta para lot[.J ,. 'IU:J.l'fUer dt• .. p:wltu tk expoi·ta~.; ~~~~ d · 

prt~tln('tt,...: u~u·i·IJUH...: p:lra n~ru(·ll~~ pai~. 

Mini$torio .los ?-lc~.:·JL'Íos •h Fa~enl:t ---!{i·) .te .Jan~i!'o, 3! d.• 
dezembro de I O 1;. 

Atten<lt'nt!o ao q:IC oxpn o ~Iini-;tel'iJ tl.t3 Rehçu,)·l Exte
riores em a viso n. l ..;; . ·I..J 2; tlo mez proxiin J :ia lo, rec•)l!ltll'.~n
tlo aos St·s. !Jd.,;;:tl.>; ;:i.;~;J.8S t!o i'lu;;u•n·u F.·.l·Jl\tl prJ\'id,)uc:i em 
para <plll a; r.:;' •1·ri•; j_•.; :t [:t tll•ic:t~, sit!ta.l t.·t lLII loga<·es un,le 
não haj t a•Jt~ritltole •:O:J.,ahl' d·J Cl!Í:r>, ~x;,.;l'; t<a e,):·tJikaJ J Jrs
sa. :alta para t·Hill CIJ::altUt~• d,•spteh<J 1l:J "xportaçiill ,,., pro•ln· 
ctos Illci:Jn~te~ p\l'a a·11kUD p~tit:. - O,tv~d C:r·llj) :.! '· 
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N. 73- EM 12 DB JANEIRO DE 1906 

Não approva o acto da Delegacia Fiscal no Paraná, mandando res
tituir ao Dr. Victor Ferreira do Amaral o sello pago pela sua 
nomeação de delegado fiscal do Gymnasio Paranáense. 

Directoria do Expediente do Thosouro Federal - Rio de 
Janeiro, 12 de janeiro de 1906. ' 

Communlco-vos, em obediencia ao despacho do Sr. mi
nistro, do 20 de dezembro do anno proximo passado, que, 11. 
vista da doutrina contida na circular n, 16, de 28 de março de 
1898, c na ordem desta. directoria á Delegacia Fii!ICal no Rio 
Grande do Sul, n. 152, de 9 de agosto findo, não póde sor appro
vado o acto, de que dais conta em otHcio n. 83, de 16 de no
vembro daquelle anno e pelo qual mandastes restituir ao 
Dr. Victor Ferreira do Amaral o sello pago por sua nomeação 
de delegado fiscal do Gymnasio Paranáense e o imposto sobre 
seus vencimentos; pelo que vos recommendo que providencieis 
no sentido de ser recolhida aos cofres a importancia deste im· 
posto e a do sello, que deverii ser o designa.•io no§ 8°, n. I, 
da tabella A, annexa. ao regulamento que baixou com o decreto 
n. 3564, de 22 de janeiro de 1900, e não o tle n. 7 do mesmo 
paragrapho e tabella.- Pedro Teixeira Soarei. 

Sr. Delegado Fiscal no Paraná. 

N. 74 - EM lô DE JANEIRO DE HIOO 

Releva o pagan:ento t!a armazenagem de armas, em attPnção á de•J;<•ra 
havida na expedição da licença do l\linisl•·rio da Guerra. 

·'i)irectoria do Expediente do Thesouro Federal-Rio de 
Janeiro,l6 de janeiro de 1906. 

Sr.Inspector da. Alf,andega do Rio de Janeiro -Relativa.· 
mente ao recurso transmittido com o vosso otHcio n. G84, de 
13 de novembro ultimo, interposto por Eduardo Machado, do 
neto pelo qual indeferistes o requerimento em que o recorrente, 
allegando a demora havila na expedição da licença. do Minis
teria da Guerra para o despacho das armas constantes das notas 
de importação ns. 1003 e 1004, de 4 do setembro proximo passa
do, solicita relevação do pagamento da armazenagem da refe
rida meJ•cadoria, communic0rvos, p:tra os fina convenientes, quo 
o Sr. ~Iinistro, por despacho de 13 de dezembro proximo findo, 
proferido em sessão do Conselho de Fazenda e de accordo com 
o parecer deste, resuln.•u dar provimento ao alludülo recurso. 

S:tude e fr,de nidade. -Pedro Teírei1·a Solli"(S • 

.. !lda- ().,c.tões de 1X6. 
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N. 7'!5 - EM 19 DR' JANEIRO DE 1906 

n··cbra n~o ser permitti•la a accumulação ,]o cargo de procurador 
l's.·al da Del ·gac:a c•JIIl o ,],. lcnt • ou professor da Escoln Xor

"wl. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal- Rio de 
.Janeiro, 19 de janeiro de lDOG. 

Em resposta á consulta feita em vosso telegramma de 26 
de outubro do anno proximo passado, declaro vos, para os 
dovidos e1feitos e de accordo com o despacho do Sr. ministro, 
de 21 de dezembro do mesmo anno, que não é permittida a 
accumulação do cargo de procurador fiscal desta Delegacia 
com o de lente ou professor da Escola Xormal.- Ped1·o Tei:··dra 
Sow·es. 

Sr. Delegarlo Fiscal n J Amazonas. 

~- 7ti - E'vl 22 DE .i.\NElRO DE IP06 

Jl, cl.•r:1 i~lronJpativ~·!;; o..; c;'róo.~ d · ~·uarda-Jn,·~r da _.\}I';Jn,l~·ga e 

fis(','1l d:'" Con1panhias de ~avt·.~aç51J. 

lJireetoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de 
Janeiro, 22 de janeiro de 1900. 

Em solução ao vosso otncio n. 4fl, de 21 de julho do anno 
prJximo findo, declaro-vos, para os devidos elfuitos, haver o 
Sr. ministro remlvido, por despacho de 20 de dezembro ultimo 
prr>feJ•ido em scss!io do Conselho do Fazenda, de accordo com o 
parecer do mesmo Conselho, que são incompatíveis os ca.rgos de 
guarda.-mót• da Alfandegn. dessa ('apita! e fiscal, por parte do 
Governo desse Esta•.lo, das companhias Llc naveg<~çãa.- Ped,·o 
Teü·eira Soa1·es. · 

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Amazonas. 
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N. 7'7 - E\I 16 DE FEVEREIRO DE I 90ô 

Drc13ra <JUO c. sello proporcio.wl ,·. cxi~ivel de lodo< os aclo.s lrans. 
}~fV!)S ÍJltl'>~-vil·os OU r?aUSa-7HOJ'lis que não pague!ll i1npo'3tO tlt ... 
trans:nissão á União, <JUcr por estar,•m isentos .]este, <[ll ·r por 
dever'"" tal imposto aos Esta•los ou Mnnicipios. 

Directoria do Expediente <lu Thesouro Fodee;1l - Rio de 
.Janeiro, !íl de fevereiro de !0Jr;. 

St•. Juiz da Comarea de Alegrete no Es~ t.l<l do Rio nranda 
do Sul- Em resposta ao vosso otncio de 2 do dezembro proximo 
passado, cabe-me communicar-vos, de accorJo com o despa.clw 
do Sr. ministro de 20 do mJz proximo findo, que o se !lo pro
porcional do§ I•, n. D, d:1 tab::Jila A, annexa ao Regulamento 
que baixou com o decreto n. 35!i4, de 22 do janeiro de IDO), 
é exio-ivel rl.c todos os actos translativos inter-ril·as ou causa
mortis que não p.tguem imposto L!e tnnsmissii J ;l União, quer 
por estarem isentos de.,te, quer por deverem t d imposto aos 
Est.ados ou Municípios. 

Saude e fraternidao'le.- Ped1·a 1'ei.,:eiN! So:~,res. 

N. 78 - Ei\I lô DE FEVEREIRO DZ IDU1i 

Trata do p:~~amen(,) de porcent:J.gens ao' ~mpr.':~ados da .\U;tn•l··~a 
de ~Ianü.os, r,~Iatinuncnte d. itnporlacã~J e c·.;pt)rf<t·~;t•) de ~~-·ucro~ 

pttn·eni ·nles dos po'3to-- !'rsca,~.;; d·) BrP:t e C 1k1y, nn a ~~I Ir.; rle.-:

t ina<lo'. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de 
Janeiro, W de fevereiro de IDJü. 

Em solução á con~ulta tlU9 fizestes em telegr.llllmél. de 9 
de janeiro proximo fin,io, sobce o pag.>mcnto de porcentagens 
aos empregados da Alfandega, relativamente á importação e 
exportação de generos provenientes dos pJstos f:lsca.es do Breu 
e Catay, ou a alies destinados, declaro·vos, de accordo com o 
despacho do Sr. ministro de 18 do mesmo mez :-que os refe
ridos empregados teem direito á porcentagem sobre a renda 
de impoi•tação e exportação dos generos procedentes das regiões 
neutralizadas; ou que a ella3 se destinam; que essa. porcen
tagem deve ser calculada sómente sobre a metade da renda. 
pertencente a.o Brasil, excluida a. que pertence ao Perú ;- que 
a porcentagem devo ser paga na época em que os empregados 
costumam receb3r os seus vencimentos;- e, finalmente, que 
a l;quidação da renda deve ser feit:l semanalmente.- Pedro 
7"t i 1,_::"ro Soare.-?. 

'.·. flelegado F .isca! uo Estado do .-\.mazonas. 
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N. 79- EM 6 DE MARÇO· DE 1906 

Docla1'a que o despacho de algumas mercadorias para as quaes se 
havia concedi<lo isenção de direitos pela ordem n. 167, de abril 
do anuo passado. d{'ve Sl•r feito nos termos do art. 3• da ]{'i !Ir• 

orçamento vigout<'. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal- Rio de .la· 
neiro, 6 ue mar~o de 1906. 

Sr. Iospector· da. Alfandrga do Rio de .Janeiro - De posse 
do officio n. 1~6. de 28 de fevereiro ultimo, em que, informando 
terem sido importadas no corrente anno algumas mercadorias 
para as quaes. de accordo com o art. 2° n. XII, alínea 1", da 
lei n. 1383, de 30 de dezembro de I 904, foi concedida isenção de 
direitos pela ordem constante do officio desta Directorla n. 167, 
de abril do anno passado e quo, segundo o art. 3• da lei do 
orçamento vigente, deviam pagar sómente 5°/o cad-valorem~ 
de direitos de importação, conmltaes a que regirren devem 
ellas obedecer, declaro·vo;r, em obediencia ao despacho do Sr. 
Ministro, de 5 do corrente, que se tratanrlo do concessão feita 
por lei annua, o despacho daquellas mercadorias deve ser feito 
nos termos do a Iludido art. 3° da vigente lei do orçamento, â. 
vista da resolução do mesmo Sr. Ministro, publicada no Dim·ia 
Official de 8 do mez findo. 

Saude e ft•ateroidade. - Pedro Teixeim Som·e1 • 

.\'. 80 - E\1 9 DE MARÇO DE 1906 

R<'spCinde :i consulta do inspedc·r <la Alfaudega do Rio dl· Jane "'' 
acerca da execução da Lei n. f.i52, de 30 de de7etrbro do anno 

p: ssarlo. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de 
Janeiro, 9 de março de 1906. 

Sr. Inspector da Alfandegado Rio de Janeiro- Em solução 
á consulta feita por e~sa Inspectoria em officio n. 24, de 12 de 
janeiro ultimo. cc·mmunico-vos, para. os fins convenientes, de 
accordo com o despacho do Sr. Ministro, de 14 do mez proximo 
findo, proferido em sessão do Conselho de Fazenda, na confor
midade do parecer do me~mo conselho, que a taxa de 160 réis 
de que trata o art. r•, n. I, da lei n. 1452, do 30 de dezemllro 
de 1905, é unica e se applica a toda esJ:ecie de arroz; que sub
siste á razão de )20 o /o consignada no art. 113 da Tarifa, em re-
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lação ao feno, alfafa, palha, etc. ; que na execução do disposto 
na di~ lei com referencia ao sueco de uvas nlo fermentado, 
devem ser adaptadas a. razão e a taxa do art. 134 da Ta rifa, do 
qual foi roUrado essa mercadoria; que só as obras de ferro 
fundido pintadas ôs~ sujeitas ao augmento da taxa estabele
cida na referida lei; que o ultimo exercício a que se refere a 
disposição da lei citada, quando trata da importaçã.o dos pa
litos de madeira para phosplloros, não póde deixar de ser o de 
1905 ; que tão sómente o arame farpado e os grampos ou pa
gadores para cerca passam a pagar a tan de !50 réis estabe
lecida pela vigente lei do o:-çamento, continuando sujeitos á 
taxa de I 00 réis os demais arames classificados na I a parte do 
art. 740 da Tarifa; que as mercadorias enumeradas no art. 3• 
da mencionada lei não podem pagar o expediente do lU •;., por 
isso que não gozam de isenção de direitos, mas esLão sujeitos á 
taxa especial de 5o í. ad "'alarem ; finalmente, que só os pro· 
fissionaes competentes, como sejam a Academil\ de Medicina ou 
o Laboratorio Nacional de Analyses podem furnecer os ele
mentos de qu}, carecem as autoz·idades fisc:ws para. conhecer 
quaes as agua5 minera'ls naturacs, qu·~. pc>r seram de uso the
rapeutico, devam gozar de a.batiml<nto nos direito5 em ouro. 

Saude o fraternidade.- Pedro Tei.r:ei··a Soa1·es. 

N. 81 -EM 10 DE MARÇO DE HJOO 

Declara que o insl1·umento •lc procuração pagJI a taxa lixa de l$000, 
qualquer que seja o numero de outorgantes, um1 vez que não 

se tratc:dc p•·c~curação com a clatisula in l'.'ill íwnp•·iaill. 

Dlrectoria. do ExpeJiente do Thesouro Federal- Rio de J&;; 
neiro, 10 de março de 1903. 

Sr. Director da Recebedoria do Rio de Janeiro- Commu
nko-vos, para os fins convenientes, que o Sr. :'.linistro, tendo 
presente a reclamação do senador João Cordeiro, no sentido de 
ser restituída a. importancia de 2"SO.~ plga nessa repartição 
em 23 da agosto de 1!)05, em virtude da exigencia da Paga
daria do Thesouro Federal, a titulo de sello de uma procuração 
por instrumento publico passada pelos comrnerciantes do Ceará 
.M. Dias & Comp., Antonio da Si! v a Porto & Filho e outros, 
resolveu, por despacho de 27 de dezembro do dito anno, rro· 
forido em sessão do Conselho de Fazenda, de accJrdo com o 
parecer da maioria deste, deferit• a m Bma reclamação, por 
isso quejá. tendo sido cJbrada. do refel'i,lo instrumento a taxa. 
lixa de 1$ da tabJlla B (§ 4• n. 8) annexa ao regulamento de 



70 DECISÕES DO GOVERNO 

22 de janeiro de 1900, nenhum sello era devido, nada impot'· 
t.ando que fossem em numero de- seis os outorgantes, uma. vez 
que não se tratava de procuração com a clausula in t•em pro· 
priam, ou outra semelhan\e, em virtude da. qual houvesse de 
ger exigido o sello proporcional. 

Sau•le e fraternirhde. - Ped;·o T~i.·~·eil·,t Soores. 

~. 82- EM W DE MARÇO DE !901i 

llecbra :, Délcg·~eia Fi,;c~I em Lon<lr .. s q·•e .kva dar ~·~ion<'ia ~o 

~liuí>l··r·o d~s Hrl~···>rs Extcriore- •la •lrmora havida no rcco
IJ,inl4'n~o d~·s salln-. 1lo . ...; CPnsul::ulu..; ~i lll· sr11a Dl'l~·p-tteia. 

Dit·ectoz·i<t do Expediente do Thesouro Federal- Hio de J::
neiro, ]I', de m:nço rle !90fl. 

Sr. !Jclega<lo do Thesouro em Londres- Em resposta ao 
YO>So olllcil) u. '!li. tlc n de julho do anno pr··)ximo passado, em 
que svlicitae< instz·1zcções para dar execução ao d:Jcreto n. 5:íOD, 
do 1-1 de abril do IJ!e>mJ anno, visto e~tatuir o mesmo decreto 
rlllt' a cobrança da mnltJ. aos consoles pela demora no recolhi· 
men to dos .,al•lo; ~!) deverá sor effcctua•la pela Delegacia a 
vosso c:tr;ro, depois que o ;\linisteriu das Relaçõns Exteriot'es a 
tiver aut•n·iza·I·J, eu; vista dJ. reclamaçã•J dessa mesma Dele
gacia, o qut•, no vosS·J entender, é contra!'io a diver:;as dispo· 
t:ições em vigur, communico-vos, para os drvid<)S o!ft~itos, que, 
por desp:-~cho de 15 do janeiro ul&imo, resv!.-eu o Sr. Ministro 
r1ue, não colll·lindo a disposição do allutlido decreto com as 
do vosso officio, nada mais cumpre a essa Delegacia do que, 
tcuJo conbec!mento de que qualquer funccionario consular 
exceder o prazo marcado no art. 30 do decreto n. 284 7, de 21 
de março tiL' 180 ~. para u recolhi meu to dos saldos dos respe
ctivos consulados, Jar sciencia do facto ao l\Iinisterio das Re
lações Exteriores, a que estão sujeitos, para deliberar a res
peito. 

Saude e fraternidade. - Ped1·o Teixeira SotJ res. 
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N. 83 - EM 21 DE MARÇO DE 1906 

Xflo appro,·a a designação ele um contado!' a•l-hon para assistir o 
halanç•J do< cofres <la Dclegaeia Fiscal no Estad·J da Parahyha 
c d~elal'a não ter sido re.:!ulal' o proce limPnto tio conta•lor •'il'n

eli,-o recn,ando-sc a assistir o dito balanço. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de 
Janeiro, 21 de março de 1906. 

Em resposta a.os otllcios ns. 3H e -!:3, de 1:1 e 23 de out ltbt·o 
do anr.o proximo passado, em que, dando conta do resultado 
do ba.lanço extraordinario a que pt·ucedestes em 30 de setembro 
anterior, nos cofres da Repartição a vosso cargo, trazeis a.o 
conhecimento do Sr. ministro a deliberação, quo tornastes, de 
designar um escripturario p::tm assbtir ao mesmo b:tlanço, 
na qualida.de de contador ad-hoc, visto ter o contctdor elfectivo 
se recusado a attcndcr a.o convite que lho fizcstos p;~,t•a tal fim, 
declaro-vos, para os devidos elfoitos e dd accordo com odes
pachl) do Sr. ministro, de 2G de janeiro proximo findo, que 
não pôde sm· approvada a. designação do escripturario de quo 
se trata, para servir de conta.dor arl-hoc, visto que, nos termos 
do art. 2G do decreto n. 5390, de 10 do dezembro de JP.J I, o 
contador só póde ser substituído nos casos a.lli previstos. 

Outrosim, vos declal'o, na. fôrma do mesmo despacho, QUI), 
comquanto tacs balanços possam see dados sem a. presença do 
contador e do procurador fiscal, todavia não fbi regulat· o 
procedimento daquelle funccionario recu~ando-se a tomar parte 
naquclle trabalho, desde que julgMtes conveniente aos int·}· 
resses da Fazenda a presenç~t do mesmo.- Ped1·o Tei•:eim 
Som·es. 

Sr. Delegado Fiscal na Parahyba, 

N. 84- EM 26 DE MARÇO IJE 1906 

Commuuica o provimento de um recurso do acto do inspector tla Al
fandega do Rio de Janeiro mandando cobrar direitos em dúbro 
de dez m i! charutos em excesso meneio nados na lista dos sobre
salentes. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal- IHv de 
.Janeiro, 2G de março de 1906. 

Sr. Inspectot• da Alfandega do Rio de Janeiro - Cummu
nico-vos, para os fins convenientes, que o sr. ministro, por despa
cho de 14 do corrente, proferido em sessão do Conselho de Fa-
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zo.1da, de aooor,lo co:n o p1.rocer do mesmo Co:JSJlho, re ;olveu 
-rl:tr provim mto ao racursJ, encaminhado com o vo.Jso otflcio 
n. 99, de 16do mez proximo tl.ndo e interposto por D. Flori ta & C., 
do vosso actJ ma.ndanjo cobrar direitos em dôbro de de~: mil 
eharutos existente3 a bordo do vapor it lliano Carolina, entrado 
neilte pot•to em 14 de dezembro ultimo, pelo fc~.cto de consider·ar 
excessiva a quantidale daquelle artigo mencionada na lista 
dos sobresalentes; bem as3im recommendar-vos que em casos 
iden ticos providencieis pard que sej J.m cum,:>ridos os §§ I' e 2° 
do art. 401 da Consolidctção das Leis das Alfandegas e ~lesas 
dB Rendas. 

Sa.udo e fraternidade. - J. A. dtt Visitaç,7o, servindo de di
rector. 

N. Sj - E~f 28 DE . MARr:o DE 190:3 

Declara n:t J ter funlamenlo a rec'amação d J che c de secçii) •la 

,\]·and .•g-a d~ S3ntos, F,)Jippe ~bnteit•u cl.• ll;lrros, r,datiYa•Hnnle 

3) (acto de haY•·r u con ··rente Antonio Rulln~ •lc Awlratlr• Luna 

Junior a~san1i•l J ín'.(~rina neÍJu~ o C'xrrdcio do log;tr •le iu:-;.'ector 

da mesma Hep~rti,:;io. 

lJirectoria do Expediente do TIJesour· J Federal - Rio de .Ja
neiro, 28 de março da I 90 i, 

Em resposta ao vosso offi·~io n. 83, de 26 de fevereiro ul
timo, communico-vos, parJ. os fins convenientes, de a.ccordo com 
o despacho do St•. ministro Je 15 do corrente, quo, á vistét do 
dis,)osto no art. G7, § !'', 2' p1rte da Consolilação das Leis das 
.\lfandegas e .\Io;as th) Renda,5, não tem fundamento a recla
lll.lção do ehef~J d,J s~cção d.1 AlfandegJ. de Sa11~o3 Filtppo .\Ion
teiro de Rtrl'03. l'el ttiv,1mente ao f;.tct.o tle llavat• o conferente 
Antanio IV1fino de An:lr:t'le Luna .Jtlniol' assumido interina
mente o exPI'cici·J do logal' de inspc~tor d:1 mesma Repartição. 
- J • . L da Visitaçtlo, servindo de director. 

Sr. DJlegado Fiscal no Estado de S. Paulo. 
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N. 8'3- EM 30 DE MARÇO D.J: 1905 

;'\iío p}ue .ler coln•arlo sello propJrcional :;olJrc a impclrtaucia do 
acervo de uma GJcicladc em cJmmandita <file pa.;;~u a consti
lltit• o capital da Companhia Cervejaria Brahma. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio do 
.Janeiro, 30 de março de 19)5. 

Sr. Director da Recebedcria do Rio de Janeiro- Com
munico·vos, p:wa os fins conveniente3, que o Sr. ministro, por 
despacho de 7 do corrente, proferiuo em sessão du Conselho de 
Fazenda, de accordo com o parecer da maioria do mesmo 
Conselho, resolveu, á vist.a da <lecisão de 24 de julho de 1875, 
dar provimento ao recurso enc1minha.d'J com. o vosso otficio 
n. 93, de30 de dezembro.ultimo e interposto p:Jr Georg Maschke, 
S)cio liquitlante da S'Jdela.de em commanuita. por ac~õea Geot·g 
Maschk~ & c., do acto dessa Repart,ição cobrando sello pro
porcional sobre a importancia do a~ervo d11quena sociedade, 
quo passou a constituir o capital da. Companhia Cet·vejar·ia. 
Bt•ahma. 

Saude e fra.ternid \lle. - J . .-L da Visitação, servindJ de di
r·ector. 

N. 87 -EM 10 DE ABRIL DE 1905 

:'\e,2·.t p•·rmissi\o p tra ad nittir um auxiliar para a Caixa F:con nnica 
ann ·xa ü DclcQ·acia Fiscal no E:;\~ulo do E.,;pirito Santo. 

Dir0ctoria do Expediente do 'l'.1esouro Federal - Rio do Ja
neiro, 10 do abril do !903. 

Commuuico-YO::i, para os fins convenientes u em resposta ao 
vos~o oilicio n. 3, de 19 de janeiro deste anuo, <JUe o Sr. ?lltnistro, 
por despacho da 28 de março ui ti mo, resolveu deixw de conce
der-vos permisoão para admittir um auxilb,r para a Caixa Eco
nJmicl anneXl a ossl. Delegacia, visto niio estar a despeza com
prehendida na tabella a que se refere o decreto n. 2882, de 18 
de abril de 1898, nem poder ser levaua. á conta do material do 
eusteio da mesma Caixa..- J. 11. da Visitação, servirl'lo de di
rector. 

Sr. Delegado Fifcal no Estado de E;pirito Santo. 
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N. 8i-EM 11 DE .ABRIL DE 1906 

R··spondc ás l'OU,ulta' •Ja Rec ·be,loria !lo Rio de Janeil'O iwlican lo 
eu:no dP\',' ~·r c )hl'a.{o o imposto de C•'llSUlllO dos stoclis de vi
nhos Pill ca.-.;c·o c- dQclnrando IJHC' C'Ill rt•la•:itn ao~ in:--pcctores 1lscaes, 
'lu • pa<sa ·a111 para o '{uadro •los ag:cnl es, ,[,·yc guardar a expe
di(~() .lo ... <'!Jllllkt ·ut·'~ tilulos ,lf' llO!Jle::çiio. 

Diredori:\ do Expediente do Thcsouro Fedt•ral - Rio de 
.Janeiro. I I tle abl'il de 1~'00. 

Sr. Director ria Recebedoria do Rio do Janeiro-Em solução 
;ls con~nltas constantes do Yosso officio n. 18, úe 10 do corrente, 
sobre a execução do decreto n. 5890, de 10 de fevereiro ultimo, 
communico-yos, para os fins convenientes, de accordo com o 
desp:~cho do Sr. Ministro, do referido dia lO, que o imposto de 
consumo deve ser cobrado dos stocks de vinho~ em casco exis
tentes nas casas commerciacll e que tiverem sido recebidos na 
Tigencia da lei ante!'ior, que tributava. apenas o vinho engarra
fado, tb\ndo mal'carlo o prazo de tl'inta dias para iniciar-se 
essa ~~obr;mça : - que em rel;tção á pa -sagcm dos inspectores 
tlscaes para o 'luadro dos agentes deve e.>s;t Repartição aguar
dat· a expediç:'ío dos competentes títulos de nomeação; -que a 
di risiio ,lrsta capital, em secções p~ra o;; elfeitos da fiscalização, 
dcYe ser feita pot· e:;sa dircctoria o suiJmottida á approvação 
dn Thesouro. 

Saude c fraternidade.-· J • .. 1. da Vi8itarão, servindo do 
director. 

X. 80 - EM li DE ABHIL DE l 0116 

:'llauli'IH a JllulLI impo.,ta á lirma Barros ,1,: J.ey_,. por ter iu1portauo 
Ires caixas de lecido d ~.algodão sem conterem nos r Jtulos a indi
eaç:ío do paiz ela proccd .. neia. 

Dírectoría do Expediente do Thesouro Federal - Rio de 
Janeiro, 17 de abril de 1906. 

Declaro-vos, para os devidos etroitos, em referencia ao oh
jacto do vosso officío n. 83, de 30 de novembro ultimo, que o Sr. 
Ministro, por despacho de 21 do mez proximo findo, proferido 
em sessão do Conselho de Fazenda, da accordo com o parecer 
do mesmo Conselho, resolveu manter a multa imposta pela Al
tandega desse Estado á firma Barros & Levy por ter impor-
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tado tres caixas de tecidos de algodão sem conterem nos rotulos 
a indicação do paiz de procedenoia; bem assim que satisfeita a 
importancia daquella multa e despachada a mercadoria, me
diante o pagamento dos impostos devidos, ~eja entregue a quem 
de direito, visto não haver a lei n. 741, de 26 de dezembro de 
1900, cogitado de prohibição de entrada de mercadorias em taes 
con:lições ; cumprindo que, no cas:> de não ser a mesma desp:t· 
cilada dentro do prazo do estadia legal, quer esteja pag<t ou não 
a multa, se proceda na conformidade das disposições em vigor 
em relação as mercadorias rotarJadas.- J. A. d11 Visitaç1io, s:Jr· 
vindo de director. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Amazonas. 

N. 90 -EM 25 DE ABRIL DE !906 

:--.;;.., approva a i'tança prestada por um fiel •la ;\l'anll··~·a •lo ,[;,, anh:io, 

visto nãn se achar assignada pelo Jll'O<'Urador l·,sr L JJPII> prl" 
respunsan'I a c,·,pia do lermo rcspecl i;·o. 

Directoria do Expediente do Tlle>oaro Federal --Rio tle J:l.
neiro, 25 de abril tle !900, 

Devolvendo o incluso processo transmittido com o Yosso of
ficio n. 55, de 1,1 de março ultimo, referente á fiança prestada 
pelo fiel de armaz:>m da Alfandega desse Estado, Ricardo José 
da Silva, declaro-vos, para os devidos elfeitos e de accordo com 
o despacho do Sr. Ministro de 7 do corrente, que não pótlo ser 
ella approvada, visto não se achar assignada pelo pro ~urador 
fiscal nem pelo responsa vel a cópia do respectivo termo. 

Em obodiencia ao citado desp tcho, rccommendo-.-os obser
veis, de ora em diante, não só o que dispõe o art. :1a do regu
lamento expedido com o decreto n. R70, de 22 de novembro de 
1851 e a circul<tr n. 36, de 9 de agosto de 1897, quanto a papeis 
em andamento nas Repartições de Fazenda, como tambem o qun 
exige o art. 17, n. 16, do decreto n. 2807; de 31 de janeiro de 
1893, o o art. 2°, n. 19, do do n. 5390, de lO de dezembro do 1904. 
quanto á remessa dos processos da natureza. dos de que se trata.
J. A. da Visitaç<fo, servindo de director. 

Sr. Delegado Fiscal no E~tado do l\Iaranhão. 



DECISÕES DO GOVERNO 

' 
N. 91 - EM· lO DE MAIO DE 1906 

")!a .• te.u o acto da Recebeclor:a do Rio de Jan ·iro mandan lo cobrar 
com revalitbção o sello correspond<'nle ao' jaros dos « dehentu
rcs • da Companhia XoYo :Mercado 1\f,lllieipal. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de 
.Janeiro, lO de maio de 1906. 

Sr. Director da Hecebildoria do Rio de Janeiro- Commu· 
nico·vos, para os fins convenientes, r1ue o Sr • .\Iinistro, tendo 
presente o recurso tran;;mittido com o otncio n. 21, do 3 de mar· 
ço ui ti mo, á Directoria das Rendas Publicas, e interposto pela 
Companhia ~Ierc~rlo .Municipal do Rio tle Janeiro, do acto pelo 
qual o vosso antecoEsor mandou cobrar com revalidação de 50 
\·cze.; o sello correspondente aos juros rios debentw·es relativos 
ao segundo seme11tre de 1904 e primeiro de 1905,visto terem sido 
apresentarias a.s respectivas guias fóra do prazo marcado no 
art. 39, n. 3, do decreto n. 556t, de 22 de janeiro de 190D, resol· 
veu por despacho de 4 do mez findo, proferido em sessão do 
Con.,;elho de Fazenda, de accordo com o p:\recor do mesmo Con
selho, negar provirn?nto ao allurJido r.•..:urso, quanto á primei
ra guia, datada de 31 de janeiro de 1905, par ter sido apresen
tada fóra do prazo legal, e dar provimento quanto á segunda, 
datada de lO de julho do mesmo anno. 

Saude e fraternidade.-/. A. da Visitaçt!o, servindo de di
rector. 

N. 92 -- IUI 15 DE ~L\10 DE !906 

X·":' pr "i""'"' • ao reclll''J interpus lo p.or ll. E ,·Jin.1 1\in.:ll<o .,·,·r 

du acto rl.:.~ R··l·ciJc !oria do Rio dt~ J,,Jwi:o (1a~~ n~·~otl a tl'ans•."e

l'L'ncia <la p.'nna d~ aguo <lc u•u pr~ li) Ol"l"<':Haladr, em p:·aça ju<li

t'iai,pur n~to hav~..•r a r ·currcnL• pr1n·arlo., dil'd'o 'lo Pxe~ntarlo an 
d · <p0r <lo prect:o inscripto em llOJlle J.· ontJ· '111. 

IJirectori:t do E.tpedientr: do Theso·n· J Fei•JI',tl - Rio de Ja
neiro, 15 do maio de 1906. 

Sr. Dii·ector da Recebedoria do Rio de Janeiro - Em 
reEposta ao vosso officio n. 12, de 7 do fevereiro ultimo, 
communico-vos, para os fins convenientes, que o Sr. Ministro, 
por despacho de 27 do rnez proximo findo, proferido em sessão 
do Conselho de Fazenda, de accordo com o p1recer do mesmo 
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ConEelho, resolveu, á. v.ista das deoi!lões de lO de outubro de 1835 
e de 4 de fevereiro de 1860, negar provimento ao recurso, inter
posto por D. Evelina Kinglhoofer, do vosso acto exigindo para. 
permiUir a transferencia de penna de agua do -predio n. 28 da rua 
Senhor de Mattosinhos, arrematado em praça Judicial pela recor
rente, que esta provasse o direito do executado Manoel Moreira 
Dias a dispôr daquelle predio, inscripto neFsa. Repartição em 
nome de João da Silva. Balthazar. 

Saude e fraternidade.-!. A. da Visilaçifo, servindo do di
rector. 

N. 03 -EM 22 DE M.\10 DE IHOô 

Declara o vencin~ento que deve Sei' abonado ao contador da Dclc
gacb Fiscal no P.1rá prla snbstitniç~o rio TPspectivo delegado. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de Ja
neiro, 22 de maio de 1906. 

Rectificando a ordem desta Directoria n. 1906, do 30 de de
zembro do anno pa:>s.tdo, declaro-vos, de accordo com o despacho 
do Sr. Ministro de 20 do mesmo mez, que no caso de substituição 
do delegado fiscal pelo contador por motivo d~ molestia, e 
deste pelo I • escriptnrario indicado, deve ser abonado ao con
tador o seu vencimento integral e mais a gratificação que re
munera o exercício da com missão de Delegado Fiscal, e do I" 
escripturario o seu vencimento integral e mais pela verba
Eventuaes- conforme a de.:isão de 13 de dezembro de 1865, a 
differença entre esse vencimento e o do log"r de contador.- J. 
A. da Visitaçiío, servindo do director. 

Sr. llelf>gado Fiscal no Estado do Pará. 

N. !H- EM 22 DE MAIO DE 1906 

D.•clara qu' o r.•colhilllento tio imposto,{,, trausp· rt~ deva ~.·r feito 
nos Estados, uns Delegacias, qul' 5âo as rep:1rtiç(-.o; 11scars, e uão 
nas Alfade~·;:s, Mesas de Rendt1s ou Collectorias, que são rcrar
t içõcs arrecadadora'. 

Dh•ectoria do Expediente do Thesouro Federal- R'o de J[
neiro, 22 de maio de IOOG. 

Em solução á. consulta constante de vosso otflcio n. 21, de 7 
do mez proximo ftndo, declaro-vos, para. os devidos fins, de ac
cordo com o despacho do Sr. Ministro de 16 do corrente, que 
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o recolhimento do producto da arrec:tdação do imposto de trans· 
porte deve ser, nos Estados, effectuado nas respectivas De· 
le;:;acias, qlle são as r-_• partições fiscaes existentes nos Estadus e a 
rpw -:n rr;f•>re o art. Fi do dect·et·J n. 5874, de 27 de janeir·o deste 
ann'J, e não n1s .\lfanrlegas, \Iesas rle R••nJas e Collectoria9, que 
são repartiçõrs arrecad;vlo!'a:;.-J •. 1. da llisitaçrío, serrindo do 
rlirector. 

Sr. ~lel~Jf!:-t•l J Fi>c;tl no E~tado do E>pi!'ito Santo. 

[lccl.rr.r •'!•'" ' .. ].._·.:·lo ··-c.tl H l E lad, dl \[·l!'<llllrão p•i·h· aec·•ilar 
., J·,....:·u· de l·•u!1• ,Ja E..;c ,J~ 1'\'Jl'!llal, d~·~~_1t) ·FH-' e . ...:.~t· eargo uüo ~~~_:t1 

rt~lllllllt'I'~·lo <'':('i<~ e-.;:()rl'idl) t'(Jra d·J-; lt)l':l~ do cxpcdieul1~ d8 

Pt·L·~ :-ll i:1. 

ll:rectul'ia !f,) Expediente tlu Thr•;;·JUt'<J Federal- Rio ele 
.Janeiro,·:·, 1le lll":u d0 !0CG. 

Ern re.-<p"s!;t r lO Vf',SO td<>gramm:~_ ~~~] 7, dedaro-.-us, d0 ac
cordu crJIJt 1J despacho do Sr. \Iinisko, tle :!í do corrente, que 
podei~ ace •itrtt' :t numeação de lente d·' p•Jrtuguez e mathonn
tica <!1J Clll''O anne:w i Fswla ~ot·mal rle,;so Estado, dr•sde >JUC 
e~Ee car::o não se,i't rcmnneralo c seja exer ·ido fóra da~ )tr_H':tS 
do expe licntrJ rla D8lr>ga:!ia Fiscal. 

Fie< ;.bsim contirmado o meu telegT:,,mna. desta d·\:a .. - J . 
• 1. rlr, l'i>ilr:ç•io, S•:l'Yinrlo de •Jircctor. 

Sl'. fJelo:ra<lo Fi•cal no Estado do \Iaranhão. 

'Liu L1 prolli,,Ycl' o pri'CC~~n, pJl' cr:mc d0 p:•culalo, do e'-llJe;..ou

r<'iro da .\·1lllinistração <lorJ CorrcioR do Parei, hacharel Frc,!er:co 

La!Jw.lriui de .-\%cvcdo, couYerleudo-'" a j'l'isão administr3liYa 
em jndiciari.1. 

Dire>'toria do Expediente do Thesouro Federal- Rio de 
Janeiro, ::Jo de maio de 1906. 

Confirmando meu tolegramma de 2G do corrente, declaro
-vos, em resposta ao vosso telegramma de :26 de abril ultimo 
haver o Sr. ~Iinistro resolvido, por despacho de 18, tambem d~ 
eorrente, recomm6ndar-vos providencieis para quo o procurador 
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seccional nesse Estado promova o processo, por crime de pe
culato, do ex-thesoureiro da Administração dos Correios, bacha
rel Frederico Calandrioi de Azevedo, convertendo-se a prlsão 
administrativa em judiciaria e aguardando-se a decisão do Tri
bunal de Contas, somente para o e1feito da fixação do debito, 
que deverá ser cobrado executi\·amente. 

Outrosim vos declaro, para os tios convenientes e ua confor
midade do mesmo despacho, que deve ser promovido o sequestro 
da fiança e cte quaes'1uer bens que possua o alludido respon.,;avel. 
- J .. '1. da Visitaçao, servindo de director. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Pará. 

N. ~17- K.\I 4 DE JU~IIO DE 19>)!i 

C\~o approva o ac!' •lo ÜL'pector da Al<';~n 1 e~a da IJaltia, •rue vun c !eu 

] iccnça por a r rue O Yapor nacional [to J/Cul(t CarregilSSC ll'J porto 

de Currumaxatuhn 'lreias monazitica., '"'trnhidas de terreno~ af'o
radoCJ a .John Gor,!un. 

Directoria do Expediente do Thf!,:our•J FeJeral - )~io do 
Janeiro, 4 do junho de W06. 

Em resposta. ao vosso officio n. G~, de Is de abril pro
ximo findo, docbro-vos, de accordo com o desp:tcho do Sr. Mi
nistro de l!J do mez ult.imo, que, á vis1.a da ordem n. 160, 
tie 25 de abril de 1904, não póde ser appromdo o acto do inspc
ctor da Alfandcga desse Estado que concedeu licenç:t para quo o 
vapor nacional Jtanema carregasse no porto de Cunumaxatuba 
areias monaziticas extrahidas de terrenos aforados a John 
Gortlon ; e recommendo-vos que, sempre que se tratar do areias 
a exportar nas condições daquellas. transmittélos ao Thesouro os 
pedidos de licença competentemente informados, afim de serem 
resolvidos pelo mesmo Thesouro. - J. A. da Visitaçtro, :;:ervindo 
de direc·tor. 

Sr. Da legado Fisca.l no Estado da Bahia. 
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N. 98- EM 16 DE JUNHO DE 1906 

Dedara que nos ca,os de pr vio acoorJo, 1·eduzido a termo, e <pw 

as ~:ompaultia.-; ou empresas <[li e arrecJdai'em o imposto de trans
porte porle1·ão re~olltcr o JH·oducto tia arrecatlaçiío com o dt•s

conto da porcentagem. 

Directoria do Exp3dicnte do Thesoum Federal- Hio de 
Janeiro, 16 de junho de 19l<i. 

Em solução á consulta constante de vosso oillcio n. 47, de 1~1 
do mez proximo fin<lo, declaro-\'OS, p:wa os devidos effeitos, na 
conformida.dJ do desp;~cbo do Sr. Ministro de 4 do corrente, que 
só nos casos de prévio accordo, reduzido a tm·mo, é que as com
panhias ou empresas que arrecadarem o imposto de transporte 
poderão recolher o producto dessa arrecadação com o desconto 
da porcentagem de que trata. o art. 24 do regulamento annexo 
ao decreto n. :J874, de 27 de janeiro ultimo.-/. A. da Visitaçiio, 
servindo de director. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Espírito S:tnto. 

N. H9- EM 19 DE JUNHO DE 1906 

De:lara que ar; Delega"ia; Fis~acs pot!Pm re<JitiSi lar tias Esti·adu.; de 

FerrJ particularc.> e cstad< ae., passagens para os ageutes fis(•at'$ 

dos impostos tlc consumo, quando em serviço nas re p~cth·;,, 
Cii'CUlUSCI'ÍpÇÕH'S OU Clll COlllllliSSãO esrcci:rl, 

Directoria do Expeiientc do Thefouro Federal- Rio de 
.Janeiro, !9 tie junho de lfl06. 

Em resposta <i consulta. qae fizestes em officio n. 208, do:!.'! 
de maio proximo findo, declaro-vos, para os Iins convenientes o 
em obediencia ao despacho do Sr. Ministro de I do corrente, 
que, de accordo com o diSposto no art. 44 do regulamento quo 
baixou com o decreto n. f>890. de 10 de fevereiro deste anuo, 
póde es~a Delegacia requisitar das estradas de ferro particulares 
e estadoaes paosagens para os agentes fiscaes dos impostos do 
consumo, quando em serviço nas respecti ,·as circumscripçõos ou 
em commisFã.o especial. - J. A. da l'isiloçr7o, servindo de 
director. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado de~. Pau!o. 
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N. 100 - EM 20 DE JUNHO DE 1906 

Não approva o processo de fiança do thesoUreiro da Delega'cià Fiscal 
do Maranhão, pelos motivos que expõe. 

Directoria do Expediente do Thesouro l'"ederal. --. Rio de 
la.neiro, 20 de junho de 1906. 

Bm resposta ao vosso otficio n. 8-!, de 5 do mez pro.time 
findo, a Directoria do Contencioso, declaro-vos, para. os devidos 
o1feitos, de acaordo com o despacho do Sr. Ministro de 9 do cor
rente, que não púde ser approvado o incluso processo de fiança 
do tbesoureiro dessa Delegacia, Manoel Moreira Gomes, pelos 
seguintes mo ti vos: 

I. o Nãv constil que tivesse sido recolhida aos cofres dess<~ 
repartição a caderneta da. Caixa Economica n, que se refere o 
tei'mo de fianç:lt no valor de 5:250$. lavrado em "!O de ahz·il 
pru.dmü passado ; 

2. 0 A autJwnticidade dos termos e ma.is dcumoutos est:í 
feita no alto, quando o devora ser no fim delles ;o 

3. 0 Não consta. a inscripção no rP-gistro hypothecario em 
relação ao:> predios da rua dos Afogados n. 07 e do Pespontão 
n. 2.'3. -J. A. d(! Visitação, sarvindo de director. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Maranhão. 

:>. 101- E Y.I 23 DE :.JUNHO DE HJ06 

J\Iall<la cul•r:u· d;l'eil.os simples de !.500 charutos c outros m·ti~·.,, 

uiio considerados como .nccessarios ao consumo dos pas$ageiros, " 
dc.clnra que ~ taes casos rleve ser cumprido o disposto no § 1" 
rio art. 41!2 r!~ Consolidação rias Leis das ,\J(anrlo::ras P l\Ir•sas .J,. 

Reml;l.s. 

Directori:tdo Exp3Jiente do Thesouro Federal- Rio de Ja
neiro, 23 de junho de I!J06. 

Sr. Inspect.or da Alfandega do Rio de .Janeiro- Gommu
nico-vos, para os devidos effeitos, que o Sr. Ministro. a quem 
foi presente o recurso transmittido com o •VOS!io offioio :r. 123, 
de 2:1 de feverc'iro ultimo, e intE'rpostu polos agentes da. Hu.m
bw·g Sudamm·i!.anisch D7.mp(~chiptfahrts Gesellsclwft, da deci~ão 
pela qual o vosso antecessor mandou cobrar multas de direitos 
em dôbro de 1.500 charutos e outros artigos encontr:ldos a bordo 
do vapor allemão San Nicolas, entrado em 5 de janeiro pro-

Fazenda-Decis.:ics de 1906. 
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ximo findo, procedente de Hamburgo, os quaes não foram eonsi
uor.ldos como neeessarios ao consumo dos passageiros e tripo
la,ão do me3mo vapor, resolveu, por despacho de 16 do cor
rente, proferido em sessão do Conselho de Fazenda e de aeeôrdo 
e 'm o p:~orecer deste, dar provimento ao alludido recurso 
Rómente na parte referente á multa sobre os cbarutJs, por isso 
'JIII' em relação a esta mercadoria cumpria a. t:ssa Alfandega pro
ceJer de conformidade com o disposto no§ l ~ d0 art. 40~ da 
Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas. 

Saude e fraternidade. - J. A. da Visit 1çc'fo, servindo de 
direct)r. 

N. 10!- E\f 25 o·~ .JUNHO DE 190G 

Dá provimento a u·n recurso de classi:icaçã' de cadeados de cobre 
com bomba, por isso que, sendo o ferro a materia predominante 
nos ali udidos cadeados, a sua classi fteação deve obedecer ao 
delrrminarlo no art. 11 das Pr ·liminar.·s ria Tarifa. 

tlireetoria do Expediente do Thesouro Federal- Rio de 
Janeiro, 2.5 d3 junho de 1906. 

Sr. Inspeetor da AlranJega do Rio de Janeiro- Commu
nico-vos, p1ra os fins convenientes, que o Sr. Ministro, tendo 
presente o recurso transmittido com o vosso offlcio n. 170, de 
16 de março ultimo, e inter~~o por João Ramos & Comp. da 
decisão pela qual essa Inspeetoria, de accordo com a Commissão 
de Tarifa. e arbitros por parte da Fazenda, mandou classificar 
na 2• parte do art. 677 da Tarifa como cadeados de cobre, de 
hJmba, sujeitos á bxa de 6$ por kilogramma, a mercadoria. 
que os recorrentos submetteram a despacho pela nota n. 6330, 
ue janeiro do corrente anno, como c:1deados de ferro, de bomba, 
lhL taxa de 3$, da 2• parte do art. 725, resolveu, por despacho 
de l do corrente, proferido em sessão do Conselho de Fazenda, 
na conformidade do parecer deste. dar provimento ao alludido 
recurso, por isso que, sendo o ferro a ma teria predominante da 
confecção dos alludidos cadeados, a sua classificação deve obe
decer ao determinado no art. li das Disposições Preliminarell 
da Tarifa. 

Saude e fraternid;;.de. - J. A. da Visitaçlfo, servindo de 
diroctor. 
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~. 103 ....... EM 28 DE JUNHO DE 1006 

Dá provimento a u'n recur30 de multa de direitos· em dôbro, por 
não haver disposição legal que a autorize no caso julgado, e 
manda pr~hibir a entrada dos recorrentes na Repartição, uma 
vez que se tornem suspeitos aos interesses da Fazenda. 

Directoria do Expe:l.iente do Thesouro Federal - Rio de 
.Janeiro, 28 de junho de 1906. 

Sr. Inspector d~ Alfandega do Rio de Janeiro - Commu· 
nico-vos, para os fins cJnvenientes, que o Sr. Ministro, tendo 
presente o recurso encaminhado com o vosso otficio n. 327, de 7 
do mez proximo findo, e interposto por Maciel Ferreira & Comp. 
da vossa decisão impondo-lhes a multa de direitos em dôbro, de 
1-140 kilos de carne em conserva (linguiças) por haverem os 
recorrentes descripto elsa mercadoria na nota de importação 
n. 2351, dCl 7 de abril ultimo, como-carne fumada -e pro
posto, uão obstante, pagar a taxa de 1$200, devida pela verifica
ção, resolveu, por despacho de 6 do corrente, proferido em 
~essão do Conselho de Fazenda, de accordo com o parecer deste, 
dar provimento ao mesmo recurso, por não h a ver disposição legal 
que autorize, n<1 caso, a applicação daquella multa; devendo, 
porém, ser prohibida a entrada dos recorrentes nessa. Repar
tição, uma vez que poe seu procedimento se tornem suspeitos 
aos interesses da Fazenda. 

Saude e fraternidade. - J. A. da Visitaçtfo, servindo de 
director. 

N. 104 - EM 30 DE JU~HO DE 1905 

Declara que a disposição do ar&. 1° § i3 do decreto n. !178, de !6 
de janeiro de 1904, só se refere aos empregados de Fazenda. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal- Rio de Ja
neiro, 30 de junho de 1906. 

Sr. Dlrector Geral da Imprensa Nacional-Commnnico-vos, 
para os devidos etfeitos, que o Sr. Ministro, tendo presente o 
requerimento transmittido com o vos~o officio n. 465, de 21 de 
maio ultimo, e em que o pessoal da secção de artes desse estabe
lecimento solicita se lhe torne extensiva a disposição do art. I o, 
§ 13 do decreto n. 1173, de 16 de janeira de 190-1., resolveu, por des
pacho de 12 do corrente, indeferir o mesmo requerimento, visto 
que aquella disposição só se refere aos empregados de Fazenda. 

Saude e fraternidade.- J. A. da Visitaçao, servindo de di
rector. 
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N. 105- EM 30 DE J{JNHO DE 1906 
' 1 ' ' 

o.,c!ara que os rerormados não podem ser nomeados agentes fiscaes, 
á •ista do resoh~i~lo p~la ordem. n. 4i, de 8 de nÓYemhro dE> 

!904. 
i"l 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Ri•) de 
.Janeiro, 30 de junho de-·HJ06', · 

E~ resposta ao vosso officio n. 81, de 2:? de novembro pro
ximo passado, no qual communicastes a nomeação do alferes 
reformado do exercit.o Ismael Casar Paes B::trreto para exercer 
interinamente o loga.r de agente ftreal dos impostos de consumo 
nPssa capital, declaro-vos. pata os devidos effeitos, na confor
midade do despacho do S1~. Ministro. de lo do correntP. que 
os reformados não podem ser nomeados agentes fiscaes, á vista 
do resolvido pela ordem n. 47, de 8 de novembro de 1904, 
publicada no DiaTio Official de 9 do mesm•J mez.- J. A. rla 
Visitação, servindo de director. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Amazonas. 

~. !Or;- E~l 30 DE JL-.\'HO DE l:<OG 

lkdara i~t·nto-.: d~· uulta os comJHt'l'ciantes, ~"~:~:ricanlcs, inJ.u.-:.triac:-; 

rlc .. ,pu: ....... apn·s~·nlarcn1 ~·spontan:•::nH•ntt <J pagar os r(·~pc~

,., i' o.; regisLI'o> f(>J'.I <lo prazo <'Sta]Je!ccido no r.·gulam<mto qu~ 

l•aivm colll " ,[ .. cr•·lo n. :;S\lO. de to de· f,.,·cr··irJ do C«l'l'<'ntc 

anno. 

Directoria tl.o Exprliiente do Thes·)uro Federal - Rio ue 
.lanriro, :lo de junho de l90ti. 

Em. resposta a<J vosso offipio 11. i57, de ]ri uP. abril proxirno 
lindo,'declaro-vos. para os devidos effeitos, que o Sr. l\Iinistro, 
por despacho de :i do corrente, resolveu manter a doutl'ina da 
ordem d:t 'Directoria de Rendas n. 15, de 1 C! de julho de WO I. 
á Collectoria tlas renda~ federaes na Para.hyba du Sul, para ó 
tim de serem isentos de multa os commerciantes, fabricantes, 
industri.:tes, etc., que se apresentarem cspontaneam~ute a pagar 
os respectivos registros tóra do prazo estabelecido no regula· 
monto que b·.lixou com o decreto n. 5890, de !O de fever·eiro 
deste armo, por isso que a multa comminadJt no mesmo regu
lamento só póde ser applicada mediante proC'esso administra
tivo e este tom por base o auto de int'i'aC'ção, que póde ser 
lavrado no proprio estabelecimento não registrado. - J. A. da 
Visitaçt7o, servindo de director. 

Sr. Delegado Fiscal no E:stado de S. P:)ulo. 



85 

N. 107- EM; 2·h~ tOLHO DE 1906 

Declara que as fitas photographicas para cinomalographo devem s~r 
despachadas ad valo•·ent, nos termos ilo § ~,o do art. 1!l daq Prn
limiuarcs da Tarifa. 

Directoria do Expediente 1lo Tlwsonro Federal - Rio d~ Ja
neiro. 2 de julho de I !JOG. 

S1•. Inspector da Alfandegllt do Rio dn .Janeirc~- Communi
·CO-vo~. para. os fins convenientes, quo o St•. :\linistro, tendo 
presente o recurso encaminhado com o vosso officio n. 191, de 
19 de marçn ultimo, e interposto por .Jarbas Guimarães,.da de
cisão dessa Inspectoria, i~pondo·l~e a multa. de diret~ps em dô
bro pelo facto de terem si!fo cl3.!1sifica.das na conformidade dos 
pareceres dà.s cominissões da. Tarifa e Arbitral como obras do 
celluloide não classificada~. sujeitas á taxa, de 50 •/o ad t'alorem, 
as fitas photographicas para cinem:ttographo, que o recorrente 
despachou pela nota de iQlportação n _ 8432. do 22 de fevereiro 
do corrente anuo, para pagar a taxa de 15 "ío, resolveu, por 
1lespacho de 6 do mez proximo findo, pr·oferido em sessão do 
Conselho de Fazenda, dLl accordo com o parecer deste, tomar 
conhecimento do mesmo reaurso para o fim de mandar conside
rar om.issa. aquella mercadoria e, como tal, sujeita. ao paga
mento da referida taxa do·50•/o ad valorem, nos termos do§ 5° 
do art. 13 das Prelimina..res~da Ti:trita; bem assim, relevar a 
multa em questão, por isso que, no caso, não cabia nem mesmo 
a de expediente, desde que a simples indicação de uma razão 
por outra não constitue elemento de •lu vida no processo do des
pacho e na alludida nota foram satisfeitos to1os os rertuisitos 
exigidos no art. 4/G da Con~olidação das Leis das Alfarulega~ e 
Mesas de Rendas. 

Sa.ude e fraternidade.- Pedro Teixeira Sow-es. 

N. 108- E~l O DE JULHO DE i90fi 

:\Ianda entreg-ar ao agente do Correio de .\nchida, Esta•lo do Espi
rito Santo, os documentos refúentc< à sua iiança, •rue devMá 

ser 'prestada na A;Ifnini'straÇão respecti ''"-

Directoria do Expedil~nte do Thesouro Federal - Rio de 
Janeiro, G de junho de 1906. 

Devolvendo-\·os o incluso processo transmittido ~om o 
offil)io dessa Delegaeia n .• 34, de 9 de maio proximo findo e 
referente á. fiança do agente do Correio de Anchieta, nesse 
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Estado, Julio Torres, recommendo-vos, de accordo com o despacho· 
do Sr. Ministro, de 18 de junho ultimo, providencieis no sen
tido de serem entregues ao interessa«loos necessarios documentos, 
afim de que seja a. mesma ftanoa prestada na administração 
respecUva., de conformidade com o dis,posto no art. 20 da 
lei n. 1453, de 30 de dezembro de 190;:,. - Ped1·o Teixeira 
Soares. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Espírito Santo. 

N. 109- EM 21 DE JULHO DE 1906 

Declara que é de :lOO reis cada um e não 300 reis por metro a taxa 
do imposto dP consumo a que estão sujeitos os tecillos cons
tantes da lettra f do § 14 do art. to do regulamento annexo <tO 

decreto n. :.890, de iO de fevereiro desto anno. 

Directoria. do Expediente do Thesouro Federal - Rio de 
Janeiro, ~I de julho de l!J06. 

Declaro-vos, para vosso conhecimento e devidos fios, qua 
tendo o lnspector da Alfandega desse Estado consultado em te
legra.mma de ~l'l de maio proximo findo, sobre a taxa do im
posto de consumo a que estão sujeitos os tecidos constantes da 
lettra· f do§ 14 do art. l• do regulamento annexo ao decreto 
n. 5890, de 10 de fevereiro ultimo, resolveu o Sr . .Ministro. 
por despacho de 3 do corrente, quo a referida taxa é de 300 réis 
para cada um. de accordo com o § 13 do art. 3• da lei n. 04 I • 
de 14 de novembro de 1899, e não de 300 réis por metro, como 
figura nos exemplares impressos daquelle regulamento, devido 
a. erro na. revi»ão das provas. -Pedro Teixeira Soares. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado de Santa Catharina. 

N. 110- EM JO DE JULHO DE 190ô 

Declara que as diarias quo perc:bem os o!Hciaos do exercite, en
carregados da con>t1•ucção da Estrada du Ferro de Cace<ruy a 
Uruguayana estão sujàitas ao imposto sobre vencimentos. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de 
Janeiro, 30 de julho de 190G. 

Declaro-vos, para os devidos e.tfeitos, que o Sr. Mioi>tro. 
por despacho de 23 de junho ultimo, resol \'eu approvar a acto. 
de qu~ déstes conta em otficio n. 107, de 14 de abril IJroximo 
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findo e pelo qual decidistes, em sessão da Junta de Fazenda, que 
as diarias que percebem os oftlciaes do exercito encarregados 
da consirucção da Estrada de Ferro de Cacequy a Urugua.yana. 
estão sujeitas ao imposto sobre venCimentos. - Pedro Teixeira 
Soares. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Rio Grande do Sul. 

N. lll - EM 21 DE AGOSTO DE 19013 

Autoriza a restituição dos direito& de uma mercadoria dada .a 
consumo por nociva á saude publica. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de 
Janeiro, 21 de agosto de 1006. 

Em obediencia. ao despacho do Sr. Ministro, de 3 do mez 
proximo findo, junto vos devolvo o processo enviado com 
o vosso officio n. 15, de 16 de maio deste anno, referente á 
restituição pedida por F. H. Vergara & C. dos direitos de 
bacalháo, que fôra dado a consumo por nocivo á saude pu
blica, afim de ger etrectuada a devida restituição pele~ Alfan
dega desse Estado, visto não se tratar da hypothese do art. 528 
da Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas e 
sim do e:t.so previsto .no § 6• do art. 445. - Pedro TeixeirtJ 
Soares. 

Sr. Delegado Fiscal do Thesouro no K;tado da Parahyba. 

N. 112 - EM 25 DE AGOSTO DE 19013 

Approva o acto da Delegacia Fiscal do .\mazonas consitlcrantlo 
insubsistente o accordo celebrado em Huacapist.io, no Breu, 
tcrritorio ncutralisado do Juruá, entt·e os commissarios de Fa
zenda brazil >iro e peruano em 22 de dezembro tia 1905. 

Directoria do ExpeLliente do Thesouro Federal - Rio de Ja
neiro, 2'j de agosto de 1906. 

Em resposta ao vosso officio n. 19, de 6 de março deste anno, 
communico-vos, para os fins convenientes, que o Sr. Mí· 
nístro, por despacho de 6 do corrente, resolveu a.pprova.r o 
vosso acto proferido em sessão da Junta de 23 de fevereiro 
do m-:smo anuo considerando insubsist.<>nte para todos os ptfcitos 
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tra.lisado do Jurtl4 entre os .oommissarios de Fazenda. bra.zi
leiro e peruano. em 22 de deum'bro de 1905, visto ser o 
megmo accordo contrario ao estabelecido no protocollo de 12 de 
julho de 10tH e na.s instrucçõos de 21 de janeiro do dito anno 
de 19J5. -Pedro Teixeira Soares. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Amazon1s. 

N. ll3- E~I 28 DE AGOSTO DE 1906 

P~rwittC' <(UC o cullector das reudru t't•dcraes em Serra Xei!r.1, Es

tado do S. Paulo, entre em exel·cicio do ~cu cargo indepen
dentemente da approvação rle sua fiaBça p<Jlo Tr.Lunal ,J,. 

Conbs. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de Ja
neiro, 28 de agosto de 1906. 

Declaro-vos, pa.r:t os devidos effeitos, que o Sr. Minis
tro, attendendo ao que requereu o collectoz· das rendas 
federaes em Serra Negra, José Ferreira Guimarães, na peti
ção transm i ttida com o vosso officio n. 258, de 2i de junho 
ultimo, resolveu, por despacho de i do corrente, permittir que 
o requerente entre em exercício do seu cargo independPnte· 
mente da. appz·ovação de sua. fiança pelo Tribunal de Contas.
Ped1·o Tei:ceirc. Soares. 

Sr. Delegaria Fiscal nn Est~Ldo do S. Paulo. 

:-l. 114- E~l 31 DE AnO~TO DE 19011 

Dá pro1·iu1ent" ao recal'W da J·:mprt·l.a lkazileira de :\a-_·c,·açãu Frei

tail, afim <i" sr·r-lhe re,titui<la a <[U:mtia pag:a pdos seus va
pores, a titulo dn contribuição p 1ra ;t Santa Casa da j\fi•et·i
cordia rla ci·1ade tle Fortaleza, Estado do Ceará. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal- Rio de .Ta· 
neiro, 31 de agosto de I 006. 

Declaro-vos, para. os devidos e.treitos, que o Sr. Ministro, 
tenào presente o recurso encaminhado com o vosso offlcio n. i, 
de 12 tle fevereiro ultimo, interposto pela Empreza. Brazi
leira de Navegação Freitas, de vossa tleCisão confirmando a do 
inspector da Alfandega desse Estado, que lhe negara restitui
çãp de contribuições pagas para a Santa Casa de Misericordia 
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dessa cidade pelos vapores da recorrente, quando os mesmos 
já estavam isentos de tal obrigação em virtude da resolução 
constante da circular n. 29, de 20 de setembro de 1904, resol
veu, por despacho de 9 do corrente mez; proferido em sessão 
do conselho de Fazenda de accordo com o parecer deste, dar 
provimento a.o roourso para o .fim de ser effectuada a ri)sti
tuição daquellas contribuições. a partir de 23 de outubro do 
dito anno rle 190! devendo ser intimada a Santa Casa r!c Mise· 
ricordh a ·repúr a importancia das mesmas e, caso esta se re
cuse a fazel-o, exigida. a. respectiva indemnisação pelo modo 
indicado no art. :~3 das instrucções de 15 de dezembro de 1K(H! 
do empregado que iotlevidamente ettectou a cabrança. -Pedro 
Teixeira Soares. 

Sr. Dele~ado Fiscal no E~tado do Ceará. 

N. 115- EM 13 DE SETEMBRO DE 1906 

Dá provimento no recurso interposto pela firma Hodriguc' i :.11·doso 
& C., da praça de Alagôas, •leclarando que violadas como en
traram para a AI:'andega as caixas d ·spacha•las pela recorrente. 
a rPsponsahilidade da falta cabia ao comman Jante do nado. 

Directoria do Expediente do Thesonro Federal - Rio do .Ja
neiro, 13 de setembro de 1906. 

Declaro-vos, para os deviJos effeitos, que o Sr. :.Iinistro, 
tendo presente o recurso encaminhado com o voss0 otficio 
n. 7, de 16 de março elo corrente anr10, interposto pela firm:t 
Rodrigues Cardoso 8.: C. do a c to do inspector da Alfa.odega 
desse Estado obrigando-a ao pagamento dos direitos das mer· 
cadorias que deveriam conter duas caixas ns. 101 e 105 <lo 
marca. 1171 dentro de um triangulo, despachadas pela nota de 
importação n. 25tH, de 26 de dezembJ•o de 1905, resolveu, por 
despacho de 18 de julho ultimo, proferido em sessão do Con· 
selho de Fa.zenda de accordo com o parecer deste, dar provi
mento ao mesmo recurso, por isso que, tendo aquellas caixas 
entrado na Alfandega violadas e com falta de mercaLloria, a 
responsabilidade dessa falta cabia ao commandante do vapor, 
de conformidade com os ns. 2 e 3 do art. 370 da Consolidação 
das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas e decisões do Tbe· 
souro. -Pedro Teixef.ra Soares. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado das Alagoas. 
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N. 116-EM 17 DE SETEMBRO DE 19()(j 

Dá pro.-imr·nto ao recurso do agente lias companhias hamburguc
>:,s, para o fim de isentar o commanJante do vapor allemão 
Paranaguú. do p~gamento dos direitos dobrados das mercadorias 
contidas em :JO caixas que não embarcaram no dito vapor. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de .Ja
neiro, 17 de setembro de 1906. 

Declaro-vos, para os devidos atreitos. que o Sr. Ministro, 
tendo presente o recurso encaminhado com o vosso omcio n. 312, 
de 22 de dezembro do anno proximo findo interposto por Al
berto Krall, al"ente das companhias hamburguezas. da decisão 
da Alfandega. desta Capital obrigando o commandante d<f vapot· 
allemão Paranogud ao pagamento de direitos dobrados das 
mercadorias que se deveriam conter em trinta. caixas de marca 
J D & C., cuja ta.Ua de descarga foi verificada, resolveu, por 
despacho de 25 de junho ultimo proferido em sessão do Con
selho de Fa7.enda de accordo com o parecer deste, tomar co· 
nhecimento do mesmo recurso, para o fim de dar-lhe provi
mento, á Yista da declaração do referido commandante, feita 
na Alfandegado Wo Grande, por occasião da baldeação da carg:~ 
daquelle vapor. de nii.o terem embarcado as caixas em questii.o. 
·-/'edro Teixeim Soara. 

Sr. Delegado Fiscal no E8tado do Rio Grande do Sul. 

N. I 17- EM 20 DE SETEMBRO DE 1906 

Dct:!ara <(UC uo cowputo das lot:lçües para fianças dos cul:t'eluf03 
das rendas ''etleraes não devem entrar as rendas <los correios e 

telegraphoR, das quaes não devem os colkctores retirar pnrceu
tag0m, que só lhes e concedida pdas rcntlas eff,,ctivamo~nte arre
cadadas. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de .J~.
neiro, 20 de setembro de 190G. 

Em solução ao vosso officio n. 30~. ue 21 de dezembro do 
a.ooo finJo. dPclaro-vu9, de accordo com o tlespa:::ho do Sr. 
Ministr''• de :!?. 1lo mez de agosto ultimo, que no computo das 
Iot1çõcs para fianças dos collectores das rendas federaes não 
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devem entrar as rendas dos Correios e Telegraphos, que das 
importa.ncias dessas rendas .. rião devem os collectores retirar 
porcentagem, a qual só lhes é concedida pelas rendas etrectiva
mente arrecadadas; bem assim que pelll. venda de sellos adhesivos 
teem os collectores as mesmas vantagens que auferem pelas 
rendas de ouGra proveniencia. -Pedro Teixeira Soares. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Rio Grande do Sul. 

N. 118- EM 21 DE SETEMBRO DE 190,; 

Mantem a decisão da Alfandega de Pernambuco mandando calcular 
sobre o valor official da mercadoria despachada a multa de ax.

~cdiente por differença de qualidade. 

riirectoria. do Expediente do Thesouro Federal - Rio do 
Janeiro, 21 de setembro de 1906. 

Declaro-vos, para os devidos effeitos, que o Sr. Ministro, por 
despacho de l do mez proximo findo, proferido em sessão do 
Conselho de Fazenda, e de accordo com o parecer do mesmu 
Conselho, resolveu dar provimento ao recurso ex-officio a quo 
se refere vosso officio n. 139 de 30 de abril ultimo, para o fim 
de manter a decisão da Alfandega. desse Estado mandando 
calcular sobre o valor official de mercadoria despachada por 
Gonçalves Cunha & C., pela nota de importação n. 1252. de 
10 de julho de W05, a multa de expediente por diifcrença de 
qualidade. - Ped1·o Tei:x;eira Soares. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado de Pernambuco. 

N. 119- EM 22 DE SETEMBRO DE 1906 

Communica o provimento de um recurso sobre classifil'ação de eai, 

xinhas de papelão e declara que, já tendo sido adoptaua pelo 
Thesouro a classificação <le mercadoria identica á de que se 
trata, cumpre ás commissões de Tarifa e aos conferentes re,pci
tarem tacs decisões, evitando vexames aos imrortadores. 

Directoria. do Expediente do Thesouro Federal- Rio dn .Ja
neiro, 22 de s9tembro de 190G. 

Sr. lnspector da Alfandegado Rio de .Janeiro- Communico· 
vos, para os fins convenientes, que o Sr. Ministro, tendo prc· 
sente o recurso transmit~ido com o vosso officio n. 5?4, de lfi 
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. de julho ultimo e interposto pPr Melrelles & Moura Brasil da 
décisão pela qual, de aecÔÍ'do ~m a.. Commissão .de Tarifa e 
árbitro> por parte da Fàzenda., mandastes classificar como ca.i
:xinba.s tJe papelão para botica, da taxa de 1$500 por kilo
gramma do art. 600 da Tarifa, a mercadoria que os recorrentes 
submettr•ram n despacho pela nota de importação n. 2715, de 
maio do corrente anno, como obras de papelão não classificada:o: 
para pagamento de direitos ad-valorem, na razão de 50 "/.. re
solveu, pJr despacho tio 5 do corrente proferido em sessão do 
Conselho de Fazenda, na conformidade do parecer deste, dar 
provimento ao alludido recurso. 

Outrosim, vos declaro, na fó:-ma do citado oiespacho, que 
já tendo sido adoptatia pelo ,.1' heilo~ro a classificação de merca
dorta identica. á de que se trata, éumpre á commissão de Ta
rifa. bem como aos conferentes, 'respeitarem taes decisões, evi
tando vexames aos importadores. 

Saudn e fraternidade. -Pedro Tei:ceira Soares. 

N. i~O- E~I 24 DE SETE~IBRO DE 190; 

Declara que mal procedeu o Delegaria Fiscal tlill Peruamlmco a,·o
e:uulo o julgamento <lo processo da multa imposta aos negocian
tes ;\1. A. Ramos & C .. por infracção do regulamento de impostus 
<!e COllSU!ll<). 

Directoria do Expeliente do Thesonro Federal- Rio de 
.Janeiro, :24 de sctembt•o de !Ví!ô. 

llecl:no-vos, para. osrlevidos effeitos e em obediencia ao des
pacho do ~~·. 'IIiuistro de 5 du corrente mez, proferi1lo em 
sessão do Conselhu de Fazenda, (' de accurdo •·om o pa.rec2r do 
mesmo Conselho, que mal p!'ocedestes avocando o julgamento 
do processo encaminh~do com o vosso oillcio n. 108 de 17 de 
abril proximo findo e relativo á multa imposta ao~ negocian-
1es M. A. Ramos & C .. por inf!'acção do regulamento dos im
postos de consumo, visto que, tratando-~e de multa imposta 
por essa Deleg,1cia, tinha sido bem interposto pelos interessas
dos racurso para a Directoria das Rendas Publicas, nos termos 
do art. 39, letra b, do respectivo regui:J.mcnto. 

Outrosim, vcs recommendo, na fórma do citado despacho, 
que mandeis intimar os interessados, de vossa decisão, impondo 
a multa e lhes faculteis o recurso de que trata o a::·t. 128. n. 2, 
do regulamento que bai11:ou com o decreto n. 5890, de 10 de 
fevéreiro tio corrente anno. -Pedro Tei.neira Soares. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado de Pernambuco. 
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N. 121:-- EM 28..DE SEl'EM6RO DE 1906 

Declara que a Companhia Doca~ de Santos não «:stá ise~ta do im
posto de sello, ao qual ·~ão se podia referir .o art. 19 da lei 
n. 1!45, de 31 de dé;emhro de Úl03. 

Directoria do Expediente do Thesouro Fe:ieral - Rio de 
.Janeiro, 28 de setembro de 1906. 

Declaro-vos, pa.ra. os devidos elfeitos, que o Sr. Ministro, 
por despacho de 5 do corrente, proferido em sessão do Conselho 
de Fazenda, e de accordo com o parecer da maioria do mesmu 
Conselho sobre reclamação da Companhia Docas de Santos, 
datada de HJ do fevereiro de 1904, resolveu que aq nella Com
panhia não estú. iseota do imposto de sello, ao qual não podia. 
se referir o art. 19 da lei n. 1145, de 31 de dezembro de !003. 
- Pedro Teixeira Soares. 

Sr. Delegado FiscaL no Estado de S. Paulo. 

N. 122 _:_ E:O.i 29 DE SETEMBRO DE 1906 

Il··dara á Delegacia de Matto-Grosso que não póde continuar a ser 
feito por navios estrangeiros o serviço t!e communicação e com
nwrcio entre os portos do mesmo Estado. 

11irectoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de 
.Janeiro, 29 de setembro de 190'3. 

]{elativamente ao oJ.jccto d·' telegramma do Inspecior d;t 
A Lf;mdega ue:;se Estado, de 12 do mez prer..imo tindo, decl:tro
vos. para os devidos etfeitos .. e de a~cordo com o despacho do 
:-:;r. l\linistro de 20 do corrente, proferir! o em sessão do Conselho 
de Fazenda, na conformidade elo parecer do mesmo Conselho. 
que nií.o pôde continuai' a ser feito por· navios estrangeiros, ã. 
vista do disposto n ~ lei n. 1:.'3, de li de novembro de 1892 e 
uos regulamentCls de cabotagem, o serviço de communicação " 
commerciu entre os portos desta Estado, fóra. dos casos espedfi
mtdos nos arts. -!' daquella lei e 35 do regulamento aunexo ao 
rlecreto n. 2304, ue 2 de julho de 1896 j bem assim que á 
dita Alfandega compete adoptar as medidas que entender De
cessarias para garantia dos intereoses fiscaes, em relação aos 
incidentes de viagem a que estão sujeitos os vapores o que 
us obrigam a atracar á margem paraguaya do rio Paraguay. 
- I' edro TeiJ:eira Soares. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado de Matto Gro:eso. 
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N. 123 ~ EM 15 DB OUTUBRO DE 1906 . 

'Recommenda á Delegacia Fiscal no Amazonas que providencie para 
<rue os agentes liscaes do mesmo Estado não exerçam actos de 
.iuris<licção estadoal das embarcações ou que sob qualquer fun
damento embaracem a sahida da• embarcações, desde que este
j:tm corrent~s pelas respectivas estações !edcrae.,. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de 
Janeiro, 15 de outubro de 1906. 

Em obediencia ao despacho do Sr. Ministro, de 22 de agosto 
ultimo, proferido sobre oobjecto do otflcio do delegado federal 
do Governo no territorio do Acre n. 879, de 27 de abril do 
corrente anno, declaro-vos, para os devidos fins, que. sendo da 
competencia do Governo Federal a jurisdicção fiscal sobre o 
commercio e a navegação dos rios e o transito internacional 
cie merca•!orias. nos termos da Constituição da Republícn. 
larts. i, 13 e 34 ns. 5e 6), Consolidação das V~is das Alfan
tlP2'aS e \lesas de Ren las (arts. 16. 17, 13, 31. 32, 33,298, 299. 
:ill e 3l:í) e otficio ao Governador desse Esta<Jo n. 45 de 15 
•1e outubro de !901, incu111be á Repartição a vosso cargo im
pedir, por todos os meio~ Iegae.~, fJ.Ile os agentes tisca.es desse 
mesmo Estado exerçam actos de jnrisdict;ão estadoal a bordo 
das embarcações ou que. sohre qualquer fundamento ou pre
tP-xto. embaracem a sabida e a viagem dellas, def'de que estejam 
<~orrentes com as respectivas est'lç,ões federaes.- Pedro Tei
'':eira Soares. 

Sr. Delegado Fiscal, no Estado do Amazonas. 

~. 124- EM 17 DE OUTUBRO DE 1906 

Jla provimento ao recurso de A. Petit para o fim de serem resli
tuitlos o~ direitos de nove volumes de iutlammaveis mandados 
lançar ao mar pelo com mandante da barca Remonstl"and. 

Directoria rlo Expetiente d:> Tlnsouro Federal -Rio de 
Janeiro, 17 de outubro de 1906. 

Sr. Inspector da Alfa.ndega do Rio de Janeiro-Communico
vos, para. os fins conveniente;, qlle o Sr. Ministro, por des
pacho de 20 do mez prodmo findo, prorerido em sessão do 
Conselho de Fazenda, de accordo com o parecer do mesmo Con
-selho, resolveu dar provimento ao recurso encaminhado com 
-o vosso otflcio n. 598 de 11 de agosto ultimo, e interposto 
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por A. Petit. de vos!!!' decisão indeferindo o seu pedido de res
tituição dos direitos de nove volumes de inflammaveis, que o 
commandante da barca Remonstra11d mandou arrojar ao mar 
durante a viagem, por considera.l-os perigosos á bo\ marcha 
daquella embarcação, conforme declarou ao entrar neste porto. 

Sa.ude e fraternidade.-Pedro Teixeira Soares. 

N. 125- EM 24 DE OUTUBRO DE 1906 

D 'clara que o commandante, sarg mtos e guardas da A\fandega do 
:Maranhão não podem ser dispensados do pagamento do imposto 
de snbaidios e vJncimentos, por não serem praças de prct. 

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de 
Janeiro, 24 de outubro de 1906. 

Declaro-vos, para os devidos effeitos, e de accôrdo com o 
despacho do Sr. Ministro, de 26 de setembro proximo findo, 
,proferido em sessão do Conselho de Fazenda, na conformidade 
do parecer de11te, que não póde ser approvado o acto de que 
dais conta em ofil.cio n. 3U, de 16 de maio ultimo e pelo qual 
dispensastes o commandante, sargentos e guardas da Alfa.ndega 
desse Estado do pagamento do imposto de vencimentos e subsi
dias, ao qual devem ficar sujeitos, uma vez que não podem ser 
considerados praças da pret.- Pedro Teixeira Soares. 

Sr. Delegado Fiscal no Maranhão. 

N. 126- EM 27 DIJ: OUTUBkO DE 190G 

Declara qne as cadernetas das Caixas Economicas são penhoraveis 
mediante precatoria de venia expediJa pelo Juizo competente. 

Directorht do Expediente do Thesouro Federal - Rio do 
Janeiro, 27 de outubro de 1936. 

· Em solução ao vosso officio n. 95, de 1 do mez proximo 
findo, declaro-vos, para os devidos fins. na conformidade do 
despacho do Sr. Ministro, de 17 rlo corrente, proferido em 
sessão do Conselho de Fazenda. de accôrdo com o parecer 
do mesmo conselho, que as cadernetas das Caixas Economicas 
são penhot•aveis, só podendo, porém, ser permittida a penhora 
mediante precataria de veoia.. expedida pelo juiz competente e 
na qual esteja detalbadamente descripto o que deva ser pe· 
nhorado.- Pedro Teixeira Soares. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Paraná. 
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N. 127- EM 30 DE OUTUBRO DE 1906 

Declara que não sa dev~ contar os domingos, feriados e dias de 
eleição no prazo concedido para os despachos sobre agua. 

Directoria do Expediente 1!0 The-;ouro Federal -Rio de Ja
neii·o, 30 de outubro de 1906. 

Declaro-\·os, para os fins coavenien~es, que •> Sr. ~Iinistro 
tendo prl'sente a recla.mação feita pelo Centro Commercia! e 
Industrial de Santos. encaminharla com ctficio do Centro Com
mercial do Rio de .laneil'O, de 2:~ de maio de 1903, contra a 
pratica. :Ldoptada. pela Companhia Docas de Santos, de contar 
os domingos, reriados e dias de eleições no prazo concedido para 
os despacb•Js sobrci agua, resolveu em ses~ão d.o Conselho de Fa
zenda 1!e 10 do corl·ente mez, na conformhlade do parecer do 
mesmo comellw. ahcnder áquella reclamação, pot·que o artigo 
i do deL,l'Oto n. :J47 4, de 26 de novembro de 1873, na falta Je 
disposição expre-:sa. revogando-o. não púde deixar de estar em 
vigor e os art~. 17 e 2•) do decreto n. l28G, de li de fevereiro 
de 1893 não podem deixar de ser interpretados de accordo com 
o art. 2. que impõe a companhia as responsabilidades, obriga
ções e on •ts estat•ele0ulos para os armazens alfandegados. -Pedro 
Tei.;:eira Sou ,·es. 

Sr. I >ele gado Fi~cal no Estado de S. l'aulo. 

N. I c_, - E\I :~o DE OUTUBRO DE !IJOfi 

Decbra .;uc• as ,,,,.,·cadorias despachad3s sohr0 agua go?.arão ,J,. l'Sta

dia li' I" n••S armazens •la J11anâ•J: lladJ•no·. limite,[ ate 3 dias 
rl!T'If:;S (k ·lf• "JITP::..!Ud:t~. 

liircctori:, t!ll Expediente do T!Jesour·v Federal - l{io d1' .l:t
neiro, ::r} de o::r.ubt·o de !9tHi, 

Declaro-vo~. p·tra os devidos oJI'eitos, que o Sr. ~linistro, 
por dcsp rcbo de:: do corrente mr.z, proferido em se8são do con
selho de f:;zenda. de accordo cum o pal'ecer do me~mo conselho 
:;obre o ol•jecto de vosso olficio, n. GO, de 24 de julho do anuo 
proximo findo, i'Esolveu recommendar-vos pt'o\·id·~ncieis para 
qua pela Alflmdega desse Estad...> seja ob~ervada a decisão con
stante J.a ordem úcsta !Jirectoria n. 37, de 2 de maio daquelle 
anno; fic<~.ndo entendido que as mercadorias que se desp:J.Cham 
sobre agua !!'OZ<trão do estadia livre nos <Hm<tzens da Mando~ 
llivbou•·. li,,zited at..:• 3 •lias depois de descarregadas.- Pedro 
Tei:,.;eira Som·es. 

Sr. Deleg!ldo Fiscal do Estado do Amazonas. 
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N. 129- fm 2:3 DE NOVE~IRRO DE 1906 

Manda provitlenciar no sentido de s.n·em presos atlministrati vam mte 
oR rosponsnv,,is p 'lo ,Jesfaltnn havi•lo na e.,tação telcg-rnphica do 
Coru·nhá, inslaurando contra dles <> cu.np~tent•• pro""'qo crime. 

llirecioria rio Expediente do Thes'mro F'erkral- Rio de Ja. 
neiro, 2:~ do novombro de l!l06. 

i~m oheoliencia ao despacho do Sr·. ~rinistr·o. r!P 8 do corrente, 
profel"ido sol1r''' o objecto do vosso olliciu n. 19, de IG de maio 
ultimo, recommfludo-vos qne, ,·eriticada a exactidito quanto ao 
desfalque na est.ação telegmphica tle Cnrumb;i, providencieis no 
son tido de :;e rem vresos a•lmi nistrat i vamen te os responsa veis, 
in~taurando-se contr<L elles o competente pruces'o crime e se· 
qu~?.>tra.ndo·sc-lhes,a!ém da fiança, q1ncsquer bens que pobsuam. 

Ou trosim '"s recommendo, Clll ubedien ~i;t ao rrw~mo rles • 
pacho, provirlonclcis para que o ln,pect >1' d:L ,Ufantle;:;t desse 
Estaúo 'leclare por que mut.ivo não prestou as informaçõe . .,; exi
gidas pela I>it·ectoria da~ Rendas Publicas em telegr•a rnma de 
:!\J de mai-J e lO de junho do corrente anno, sobre o nnmer·o de 
praça R nccessar i o para guarnecer a Mt)Sa do Rendas do I :e lia 
Vista.- .4./(i·edo Regulo l'aldetar-o. 

Sr. llel,)gado Fiscal no Estldo de Matto Grosso. 

N. 130- E\1 29 DE ~OVE\fi!IW DE 1906 

J),•,·lai'a 11110 n-,,) O't!o sujeitos a•J sell·• oo ro,~iho,; tl:t Thc rJ·,·sf,'l'll 

J'd~g•·,~ph Campany, limit~r.l, tloven•ln ser mantitla a doutrina 
ria Circular n. :li, de 4 de julho do !().JI. 

Directcrh do Expedionte do Thcsouro Federal - Hio d, 
.f a neiro, ~g de novembro de I 906. 

IJeclaro-Yos, pwa os devidos effeito~. 'IIIC o Sr. i\IInistroe 
pnr rlespacho de V do ;Cúl'rente, proferido em ~cssão do Conselho 
de Fazenda. de accor4n com o parecer da rnaioria fio me.-mo 
Con~elho ~obre o oficio dessa Uele.!.:·aci;L n. lil, do 14 de m;u·~·u 
dn I!JOI, r0so!H•u que não es•iio sujoito~ ao s1dlo os reciho8 da 
'J'h.e 1VeBicnt 'J'e:cgraph Company, limitcd. .. .. in.dus com aqndln 
'fTkio e quo jnnto vos dcvoiYo; deven !' mantida a don
t.r·írm da circular· n. 31, de -J rle julho do u.to aii!JO.- Af(,edo 
Re:~ulo Valdelaro. 

S!'. Delegado Fiscal no Estado 1lc Santa. Catharina. 

Fazenda de 11100 7-
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~- !~H- E\f ;li) DE NOVE\lRRO DB~ 1905 

Dcrbra 'luc os t"ci los rnum Jra,Jos nas lcttras a e b do art. to <lo 

P.··galam.•nlo anne~o ao ilccrclo n. 58.!0, rlc !O do fever.•iro rio 

<'Hl"t"~nle ~111110, estão inclui los U')S al'ls. nz o ·173 da aclual Tal'i. 

''' ,[a~ 1\lian,lr~·ac; o não nos artigos oleclara,Jo~ nnqnellr r,•gn
l;lntonl o. 

lliroctol'ia lh' Exporlicnte ;Jo Thesl)lll'o Fn;leral - !Uo do 
.lanoiro, :30 tio liOHmlJr·o ue l!!OG. 

HPspon•len;lo ao vo,S;) otncio n. ::m:;, de G do moz pr•oximo 
fin;lo, declaro-vos, para os devidos fins, em obe,liencia ao dos
pacho do Sr. Ministro, de 30 do mesmo moz, que os tecidod enn
meratlos nas lot.tras a o b do art. I" 1lo Regulamento anncxo ao 
decreto n. :\890, de 10 tlc ffworeiro •lo corrente aono, estão in
cluidl)s no~ art,;. 472 o 4'73 da act.ual Tarifa das Alfandegas c não 
nos <trls. -ti3 e -174, como, por equivoco. se acha declarado 
n:tquelle ltegnLtmento - .tlfl·edo Regulu V11ldctm·o. 

Sr. Dclega,lo Fi;;cal no EoJtadJ do S. Pa.ulo. 

Jnok'crc n l'C[UCrimento 1lo continao rla Delega ·ia F'i>cal no ERlado 

rlc S. Paalo. ,[edarawlo que o cJUpl'cga•ICI suhstil•1h n; • l''"l•l sei' 

lll•:lh r r••lllllTl r:~•l" 'I''e o sJth;tit!li,lo. 

Dieedol'ia, tlo E:<~:pc~diente do Thc ,out'J Federa.! - Rio 1!0 
.laneiro, :ltl de novembro de 1\.HlG. 

Communico-v0s, para os ,[e v idO$ effei to,;, fJUO o Sr. Mini~
tJ'O, tendo pl'csente o rPqucrimento enc:tminlndo com o vosso 
oficio n. 21i2, de 20 do junho ultimo e no qual o continuo dc~sa. 
Delegacia Nicoláo l~omano pedi11 abono rlos vencimentos do 
lrga.r de liol do Thesourcieo, que exerccn de li de setembro de 
I !J03 a 31 de dezembro do 1\JO-l o de 1:-l 1\e janoíro a 22 de 
nbril do corr·ente a·mo, finando so achava o me,;mo log;\r vago, 
resolveu, por •lcspacho ,Jc 21 do mcz proximo findo, nada. 
havPr quo ,[e[orit•, por nfi.<l po.ler ser o empPrg:1.•lo substitut11 
melhor· r·q;nuJleL'alio 'lliO o snhsti tuitlcJ .- ll(>''"lo l~egulo Valtle
taro. 

Sr·. Delegado Fisc:tl no Estado de S. Paulo. 
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N. 133- EM 11 DE Dl~;l,\1:'\tlllto DE 1906 

Declara que os vales ouro estão ismtos uo pagamento não só du scllo 

lixo, mas tamhem do proporcional. 

DirectL1ria. do Expetliente •lo The,.;ouro Federal - Rio de 
.laneiro, ll de dezembro de 1006. 

Em obediencia ao despacho .do Sr. Ministro, de 30 de no
vembro proximo findo, ex:m:~.lo no officio de O deste mez, no 
qual o Banco do Brazilrecla.ma contea o facto de entender o 
inspector da Alfttndega do Rio Grande •tuc o vale-ouro (gel'a.l) 
mnnsal, dado em substitui•:ão do8 parciaes emittiilos pelo ~anco 
Pelotense e mas agencias está. sujeito ao sello proporewnal, 
recommendo-vos scieutitlqueis aqul'!l:t Inspectoria que, de con
f•Jrmiilade com a ordem desta lHrectoria, n. 68, expedid<\ em 
31 deoutubro de lDOO á Delcgtcia l<'iscalno M<tl'anhã.o, e o.officio 
do mesmo Sr. Ministro, n. 14, de 2:1 de julho de 1\101, ao 
relerido Banco do Brazil. os vaks-ouro estão isentos do pa
gamento não só do sello fixo, mas hmbem do pr•JIJOrcional.
.u(,·edo Reg•tlo Valdetaro. 

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Rio Grande do Sul. 

N. 131- EM ll DE DE7,t<;MBRO DE 190G 

llcclara qnc o ilespacho do armas de caça e respectivas muuiçües póde 
~;cr feito independente de licença dos commantlautes do Dis· 
tJ·idos Militares. 

Directoria do l~xper!iente do Thüsonro Federal - !Uo do 
.Janeiro, ll de dezemhro de 19fHi. 

Ern resposta ao otficio u. 9:l, de 1 O do sctnm bro proximo 
fintlo, em que submetteis á ap1·ecia<,:ii J do Sr. Mitü,tro o pru· 
cedimento do iuspectot' da Alfaudega. 1les~e Estarlo niio por
mitlindo a interferencia do cornmallilante do respectivo llis· 
tricto l\Iil i ta r para examirmr o declarar prêvi•~mente ser 110 
guerra ou de caça o armamento sujei tu a •lespadto na masma Al
fandega, commuuico-vo~, pat·a o~ de\· idll,; elfdt<~~ P em obedien
ciaao despacho do St•. Miuistro, de2·1 de n,•vemliro proximo pru;
sado, que tica, approvado o prucedilllento du dito lnspector, pot· 
isso que. nos tot·mos d:L circular n. ·14, de 7 •lv ultimo dos ci
tadus mezcs, o despacho de arma.s dr r;~ça u respectivas muni
ções póde ser feito indepeudt·nte de licença dos ditus cornma.n
dantes, só devendo ter lugar a sua intcneuç:io, quando, em casos 
de tlu vid:,, l'út' solicitada. pelos iuspoctut•os tbs A lfan legas ou 
Administl'ailores das Mesas de Reuúas.- .llf:·edo Uegulo ~·al· 
detaro. 

Sr. llelegado Fiscal no Esta. do do Pará.. 
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N. 135- El\1 li DE DEZEMBRO DE 1906 

Declara quo n:io deve ser su~penso o abono da pensão do montl'pio 
á pensionista que conlrahc ca,ancento religioso oómente, quo 

não e ,·a!itlo perante u Estatlo. 

Dit·ectori<t elo Experliente do Thewuro Frderal - Rio ele 
Janeiro, I l tio dezembro de Hl06. 

Em solu~·iio á conwlta, I] uo fizestes em tdlicio n. ::n, J(, l :~de 
Itr:M·ço ui&imo. relativamente :i suspensão do abontl da. pensf10 
do ffiiJiltopio dos funccionarios publkos, que percebe D. Mal'i<'t:• 
Conéa Ht·igido, pelo facto de havm· a mesma coutrahido casa
mento r·eligioso, declaro-vos, para os devidos tlns, n;~ conforllli
dade do despacbo do Sr. ministro, de !I de maio p1·oximo findo, 
que não deve ser suspenso.aquelle aburw. porque as peusionist.:ts 
do meneionaelo montepio, depois de obter a pensão, ~ó a poderão 
perder, além do caso de morte, por motivo de novq car-amento 
V:Llido perante u Estado. - Alfredo n.·g·tlo Vddetaro. 

Sr. Delegado Fiscal no Estltlo do Ceará. 

N. 135-- E~I 12m; DEZDIBLW DE ID06 

:\ega prul'iiiJCIJto ao reeur'u da J{ni~ltl, llarrisun & C .. ag,.ulc~ da 
Hoyal J/ail St<'am J'acl<<'t roJ"]'Il11?J, liJJdt<"d e julga hoa a 
apprch~nsiio, por comlroiJantlu, tia l<lnc!la Hitta o das mo ·catlori~Js 
nella enconlraclas. 

Tlirector·i:t do Expndieute do Thc.<out·o Federal - lUo dtl 
Janeiro, l "! de dezembr·o tle 19116. 

Sr. ln~pedor da Altà.ndega do l{io do .htWil'O - c .. mmu· 
nico-vos, para o~ fins c•"nv<miontes, CJit•J o :Sr. lllinistro, por 
desp:tcbo de 5 do cot'!'erlte, proleduo em se~~ão tio Con~l'iho do 
Fa.zAuda de accordo com o parecer do mesmo Consellto, rosolveu 
negat· provimento ao recurso da 1\.nighL. HJ.nbun & C., agentes 
da. Uoyal ltlflil Steam Paclwt ('omp•wy. l:nntcd, enco.~minlmdo com 
o vosso utncio n. ôfi7, de 5 d11 se tem bt·o proxinw pnssado, in
terposto da decisão pela qual, julgando Loa a approltensão, J>Or 
contr<tbando. da lancha lWta o das mcl'cat.lorias nella cootid<t:.:, 
na noite de 23 <le julho do corrente at>Do, coudemnastes as re· 
correntes e o seu empregado .Tosó do ltego Mctcetlo ;i p 'rda total 
das mercadorias o lancha approhendi<las c !llais á multa ~~or-res
pondeutes á metade do sert valor. 

Sautle e fraternidade. - Alt,·edo Regulo Valdeta>·o. 
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N. 137- EM 19 DE DEZEMBRO DE 1g06 

Confirma a decisão da Alfandega do Rio de Janeiro exigindo o pa· 

gamento dos direitos em separado das latas de folha de Flan
dres em que veio acondicionada a eonclla despachada pela 

lirma Alberto Martins & C. 

Dircctoria do Expediente do Thc~ouro Federal - Rio de 
Janeiro, 19 de dezembro de 1906. 

Sr. In~pector da Alfandega do Rio de Janeiro - Cum· 
munic·J·vus, para os fins convenientes, que o Sr. minbtro, JlOI'. 

desp:lclw de 5 do corrente, pl'oforido em se~são do Conselho de 
Fazenda, na conformidade do pa1·ecer deste, resolveu negar 
provimento ao recurso transmittido com o otllcio n. 764, de 7 
rle novembro de 1902, interposto por Alberto Martins & C. 
da decisão pela qual es~a Inspectoria, de accordo com a c~m
missão de Tarifa, exigiu o pagamento rle direitos em separado, 
das la t:1s de folha do Flandres em que veio acondicionada a 
canella que os recorrentes submetteram a despacho pelas notas 
de importação ns. 1558 a 1562, de outubro daquelle anno. 

Saude e fraternidade. - Alfredo Regulo Valdetaro. 

N. 138 -EM 20 DE DEZEMBRO J)E HJOG 

D ·clara quo a~ porcentBgens devidas aos coll•·elores e '~<'ri vã<"> 
das r•·nrlas fed<'racs incidem so1rt· tud<Js ;~s r.·mlas, excluídos os 

deposites e dev<'m ser calculadas pela fôrma indica•la no art. f o 

du dt·erelo n. 1HJ3, de 2 de julho de 190í. 

Direetorin. do Expediente do Thescuro Federal- Rio de 
Janeiro, 20 de agosto de HJ06. 

De accordo com o despacho do SI'. ministro, de 8 de novem
b!'o ultimo, proferido sobre o vosso ullicio n. 60. de 25 de agosto 
de 190-!, declaro-vos, para os devidos e1feitos, 11ue, com exce
pção dos depositas, as porcentagens devidas aos collectores e 
escrivães das l'endns fedcraes incidem sobre tod11s as rendas, 
indusive as do sello adhesivo, e devem ;.er calculadas pela 
fórma indicada no art. 1 o do decreto n. 11!!3, 1le ~ de julho 
daquello anno, p:ua as anecadações feita:; nu regimcn do mesDJo 
decreto. - Alfredo Regulo Valdelm·o. 

Sr. Delegado Fi~ca1 no Estado do Maranhão. 
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