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póde obter licença para casar-se .......................•
Os corpos dcverfio continuar a fazer a escripturaçilo dos
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D~dara quacs as cadernetas a que se refere o art. 16:3, § 18,
do regulamento para instrucção c serviços geraes nos corpos
de tropa do Exercito..................................
EstabelecG regras para a correspondcncia official entre autoridades no Ministerio da Guerra....... . . . . . . . . . . . . . . .
Pertencendo o corneteiro á arma ele infantaria, não tem
direito a arreiamento para sua montada. As divisões deverão
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As decisões sobre engajamentos de sargentos-amanucnses
competem no chefe do Depmtamento do Pessoal da Guerra
A remessa das fés de officio c certidões de assentamentos
serú feita no Departamento Central, respeitadas as outras
disposições do § 1o do art. 6° elas instrucções approvadas
por decreto n. '!.238, de 15 de novembro de 1901.. . . . . . . .
O official do Exercito que, por não ter sido reconhecido deputado estadual na legislatura seguinte áquella em que estava. neste carnetC'r,

N. 128
N. 1:JD

N. 130
N. 131

N. 132

N. 133
N. 134

~e

15!

155
155

156
157
157

158
15!!
15!!

1li0
161

161

apresenta ú cotnpctcntc autorilludc

militar, não tem direito {t ajuda de custo................
E' facultativo o uso do bigode pelos officiacs do Exerctio. •
O official comman• ·ando companhia, bateria ou esquadrão
estú isento do serviço de dia e rondas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Companhia Nacional de Navegação Costeira gosa dos
mesmos favores e regalias do Lloyd Brasileiro............
Passam a ser fornecidos pela Intcndencia da Guerra os distinctivos creados para os atiradores que mPlhores rosnlrados
obtiverem nos tiros t o instrucção .......... , ....... , . . . .
Manda eliminar du. respectiva carga os artigos chimicos e phnrmaccuticos, pertencentes ás enfermarias e hospitaes milit.arcs, desde que sejam preenchidas as cxigencias
da lei................................................
O offieial elo Exercito que deixa o cargo ele governaclor ou
presidente ele Estado não tem direito {t pas;;agem..........
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Exonent dos Jogares de enbalternos de companhias de alumllOH os que serYctn corrt C'Sta. eatcgoria nos collegios militares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ExonPra dos lop;m·es dC' subalternos cb Escola Militar os
officiaes que com esta Pategori:t Bervem na dita escola.. . . . .

228

213

Altera o índice de robustez c a altura.. . . . . . . . . . . . . . . . .

228

N. 214

A reuniiío da junta para o sorteio effectuar-se-á na sala occ!!Pada p~la. Sociedade de Tiro n. 7, da Confederação do
1n·o Brasileiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22!)

N. 215

O voluntario de manobras, completando sua instrucção de
reservista deve receber sua caderneta... . . . . . . . . . . . . . . .

229

N.

216

A 4• companhia de infantaria dcver>Í ser considerada como
unidade autonoma........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230

N. 217

Nas rel(iões de mais de um Estado haverít um amanuensc
para cada registro militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210

N. 218

Altera a tabella, approvada por aviso n. 852, de 14 de
a!(osto anterior, de peças de fardamento referente ao Asylo
de Invalidos da Patria................................

211

o:-> vent'inl('nto:-; intcgnu"-~..........

N. 212 -

N.

:IH r>:td(_•rnl'ta,-.;

ele

..........

220

228

JNDJCE DAS DECISÕES

N. 219 -

N. 220

N. 221

As ::mtoridades subordinadas ao Ministerio da "Guerra deverão utilizar-se do tPlegrapho das estradas de ferro sómPnt.e sobre assnmpto de caractf'r official e em caso de urIJ:encia,..............................................
Manda recolher ao to batalhão de engenharia os sargentos
tele~J:raphista e pont.onPiros agp:regados aos corpos e recommenda C'omo df'vem sf'r preenchidas por parte das praças
aggrep:adas as vaga" que "P dPrcm nas rep:iões militares...
RC'it.era a rf'f'omnwndnção sobrP declaracão do motivo nas
requisições dP passagpns P transportes. Não se con<•edem
mais passagpus em pstradas <lP fPrro, mediantP dE'sconto...

N. 222

DPPlara quaps as nutorid1ulPs quP podem fazPr uso official
do telPgrapho ....................................... .

N. 22:1

Autm·iza os ••orpos montados a fazer expPriNwias com o
fpno-Pamut " "a''"hnrinn pnra •t alimentação dP <'avallos "

21

232

232

233

233

mliUrf's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2:14

N. 224 -

Declara corno devem ser prPenchidas as vagas de radiotf'lcgraphistas de 2• classe existentes no 1" batalhão de engenharia e faculta a reversão á fileira de taes praças...... .

235

N. 225

Para outro serviço que não o relativo a conselho de guerra
o official em goso de férias não póde ser nomeado.. . . . . . . . .

236

N. 226

Manda substituir em 1917 pelo fardamento de brim kaki
o de brim pardo para os alumnos dos collegios militares. . .

237

N. 227 -

Declara quando se effectuará a incorporação dos sorteados
c volnntarios e cstab!'lcce providen<'ias sobre sua inclusão
nas unidades do Exercito... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237

N. 228

Declara a data em que se effectuará a incorporação official
dos sorteados para o preenchimento de claros no Exercito.

238

N. 229

A data de 1 de janeiro refere-se á incorporação official, a
partir da qual começará a ser contado o tempo de serviço
dos sorteados ............' ........................... .

23S

N. 230 -

Approva e manda adoptar provisoriamente o regulamento
de gymnastica para as tropas montadas................

239

N. 231 -

Nos papeis que uma repartição ou secção enviar a outra se
mencionará o numero de documentos que os acompanham

239

N. 232 -

Os officiaes do 53° batalhão de caçadores em serviço em
Matto Grosso, quanto á conservação dos proprios nacionaes por elles occnpados Pm Lorena, devem pagar imposto
identico ao que ('Ontrihuiam na séde do dito corpo para indemnização do aluguel de taes casas...... . . . . . . . . . . . . .

240

N. 233

Não ha inconvcni<'nte em ficarem os serviços do rancho nos
corpos do Exercito a cargo de civis contractados..........

240

N. 234

Declara quaeH as autoridades que podem requisitar passes
de transporte na Estrada de Ferro Central do Brasil.. . . . . .

241

N. 235 -

O director do Material Bellico tem autorização para resolver sobre pedidos de fornecimento de armamento ás
linhas de tiro e institutos civis de ensino, requisitando da
repartição competente o equipamento necessario. . .. . . . . . . .

212

N. 236

Approva a descripção c nomenclatura do fuzil Mauser,
modelo 190S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242

N. 237

Dissolve a companhia acronautica... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243

N. 238

Determina providencias para que o Ministerio da Guerra
possa fazer a distribuição de novos creditos independentemente de informações... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243

N. 239 -

Declara quaes as autoridades que podem fazer uso official
do telegrapho, .•••.....•....... , .. , ... , .......•...... ,

244

22
Ministerio da Apicultura, Industria e Commercio

N.

1 -

Declara sujeitos aos impostos respectivos, como todos os
product~s congeneres, os product.os da Estaclto Sericicola da
Colonia "Rodrigo Silva", em Barbacena, quo forem expostos
á venda ..••.................•..•........•...•.•.•...•
N. 2 - Dá instrucções sobre os estudos, projcctos e direccüo das
obras de irrigaçito do valle do rio S. Francisco •••••••••••..•
N. 3 - Transmitte a resoluçlo que nega u.os medicos e pharmaceuticos com exercício nos nucleos coloniaes as férias de que
trata n art. 98 do regulamento npprovado pelo decreto numero 11.436, de 13 de janeiro de 1915 ••..........•....•••
N. 4 - Torna extenli'ivo no economo o direito do residir no estabelecimento e participar das refeições dos alumnose•..•.•.•.•
N. 5 - Nega provimento no recurso interposto pela firma Fonseca
Ferreira & Cia .•.••......................•............
N. 6 - Dá instruc~.ões para ncquisição de materihl •....••........
N. 7 - Dá conhecimento da npprovnçlto da resoluclto da Congreg~ilo do Museu N acionnl no oontido de ser considerado inapplicrn·el aos professres substitutos, providos na vigencia de
regulamentos nnteriores, o disposto no art. 30 do Regulnlamcnto approvado pelo decreto n. 11.896, do 14 de jsneiro
de 1916 .•....•...............................••....••
N. 8 - Dú conhecimento da resolução t~mnda pelo Sr. ministro para
que assumam os substitutos legaes ns funcções dos respectivos directores, Pemprc que estes ú horn regulamentar estivrrcm ausentes •.....................................
~- 9 - Dá conhecimento dn resolução que cst.abcltlcc fiquem sujeitos
ás tarifas commtms os produetos dos colonin.':l ....••.......•
N. 10- Dá conhccimcnto da re~olução que reconhece como competente parn. dar J>O~ nos administradorcs dos campos do
demonstrnçilo á Dir<'ctoria do BElrviço de Agricultum Pratica
em vistn do que di.~põe o regulamento approvado pelo decreto n. 11.519, de 10 de março de 1915 .•.........•...•
N. 11 - Dá eonl1ecimento da resolucão que torna extensiva aos Serviços de Industrio. Pastoril. Agricultura Pratica, Povoamento,
Prot.ecçilo aos Indiol'l o Museu Naciono.l o. autorização contida no Diario Official de 9 de março de 1916..............
N. 12 - Mando. adoptar no Aprendizo.do Agrlcoln de Satuba a inclusa tabella de salarios revogando a que foi incluida implicitamente no aviso n. 481, de 10 de outubro de 1911.......
N. 13 - Dcclnra que, parn os exames de prcparatorios que se elfectuo.rem na Escola de MinRS de Ouro Preto, devem continuar
n eer observadas ns condições estabelecidas no aviso n. 122,
de 31 de julho do 1915 .............•..•••••...•.....•.
N. 14 - Dá conhecimento da decisão do Sr. ministro concedendo
tr!'nsportes &V":tuit?s s6mentc nos lavradorcs c crio.dorcs inscrlptos no mm1stcno .................................. .
N. 1.5 - Dú conhecimento da decislto do Sr. ministro, confirmo.ndo
deei!do anterior, de que s6 gosam ela RJ"atuidnde do transportes os laYradores o criadores inscriptos no ministerio, conformo o officio n. 2.094, do 2 do setembro do 1916 •.........
N. 16 - Dl• conhm~imento ás repartições IIUbordinadas do. dt-cisi\o
do Ar. ministro prohibindo rcqui~içõ!'s do pa"S:lll:l.'llll em ohjccto de S<'rviço, F<em autorização dn S!'cret.nrin de Estado ..
N. 17 - Dá. conhecimento dn. decisão do Sr. ministro concedendo o
ponto facultntivo a todos os funccionnrios c opernrios nos
dias necelll!arios para o alistamento eleitoral. .....•........
N. 18 - Dá. instrucçiSes sobre n observancin dos dispositivos do re
gulamcnto o.doptado pelo decreto n. 11.988, de 22 de m"rço
de 1918, relativamente á cultura do algodão •••.•.•.....•

continua aqui->
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254

255
255
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INDICE DAS DECISÕES

N. 19 -

N. 20 -

Dá conhecimento da decisão do Sr. ministro, confirmando
decisão anterior, de que só gozam da gratuidade de transportes os lavradores e criadores inscriptos no ministerio. conforme o officio n. 2.0\J4, de 2 de setembro de 1916...........
Da conhecimento da decisão do Sr. ministro que resolveu que
ao professor primaria elo Aprendizado Agrícola de S. Luiz
das Missões cabem apenas as férias previstas pelo regulamento que baixou com o decreto n. 8.702, de 4 de maio de
1911....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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258

259

Ministerio da Viação e Obras Publicas
N.

1

N.

2 -

N.

::l -

N.

4 -

N.

5 -

N.

G-

N.

7 -

N.

8

N.

9 -

Autoriza a inaugurar o serviço da "Comp. Port of Pará",
cobrando provimriamcnte as taxas que actualmente arrecada
a Alfandega de Belém c dá outras providencias............
Auroriza a Inspectoria Federal das Estradas a acceitar em
partes iguacs, e como de custeio, nas tomadas de contas, as
despczas do pessoal que nas estações de Itararé a Marcellino
Ramos funcciona em commum nas linhas da S. Paulo-Rio
Grande, Sorocabana e Auxiliairc........................
Declara como se ha de proceder contra a companhia arrendataria do prolongamento da Estrada de Ferro de Maricá,
por não haver apresentado documentos para tomadas de
contas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Approva as condições estabelecidas para a distribuição da
receita dos carros-dormitorios em trafego mutuo entre asestradas Sorocabana c a S. Paulo-Rio Grande..............
Estabelece o modo de df'tcrminar as receitas das differentes
linhas no rcgimcn das tarifas differcnciacs com uma só inicial
Autoriza a Inspectoria Ft>dcral de Portos, Rios e Canaes a
continuar a exercer a fiscalizn~i'ío, de commum accôrdo com
a Direetoria. do P.atrimnnio Nacional, sobre construcções e dá
outras providencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Permitte á "Compagnie Frnnçaise du Port de Rio Grande do
Sul" incorporar á parte do porto já em trafego 347'", 50 do
trecho <le 500 metros, ficando a r<>stante para depois de construido o armazem n. 8, que corrcsponde a essa extensão..
Devem ser aeccitos como caução, para garantir os contractos
de fornecimento de material c mais objectos, os títulos de
que trata o nrt. ;jo do decreto n. 2.98G, de 1915 ........... .
Declara que não pod<>rão ser aeccitas obras executadas sem
approvação prévia dos projectos ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

261

261

2G2
263
2fl::l

2G5

265
2()6
2GG

Ministerio da Fazenda
N.

1

N.

2

N.

3

N.
N.

4
5

N.
N.

G
7

N. 8

Característicos dos nm·os scllos de consumo .............. .
Recommenda aos consulcs brasileiros que tornem efiectiva a
exigcncia do art. l:J da lct.tra h do regulamento annexo ao
decreto n. 1.10:3, de ~1 de dPzembro de 1903 .............. .
Nos leilões realizados nns alfandegas é obrigado o arrcnmatante ao pagamento da commissi'ío de 5 % ............. .
Característicos dos novos se !los elo imposto de consumo .... .
Carnetcristicos dos cintas destinadas á cellagcm de cigarros c cigarrilhas de procedcncia estrangeira ............ .
R<>solve duvidas sobre o sei! o ele recibos .................. .
A agua natural denominada Santa Rita estú sujeita ao imposto de consumo por não ser medicinal. ................ .
As nomeações de medicos para as juntas de inspecção devem
recahir de prefcrencia, na falta de profissionaes da Directoria
ele Saudc Publica, nos da Armada ou do Exercito •....•....

2G7
267

268
2()8
270
271
271

272
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INDICE DAS DECISÕES

!l -

N.

N. 10

N. l l -

Resolve duvidas sobre a cobrança do imposto de transporte.
As moedas dcformndas por inccn<lio podNiio ser trocadas
Jl01' outras dos mesmos valorPs pela Casa da MoPda, uma YPZ
qlH' ~~Pr<':--(~lltPlll os car!l{'teri:-~ticoR legaes ................. .
llisJH'J"'" da multa <'lll que incorrcrnm Brandão & Comp.

t• outro:-;, fabri{'~H1Ü'S de· a~~tt~Jrdt•nte etn Campos, dP~clP que
."-('.i:uu pagos os in1posl os d<·vidofi ... .................... .

N. 1 ~ -

HP:~oivP

N. 1:1

[,.; 11. :1.010 A. dp :H d:• dPZL'mhro elL• 1!Jllí, rl'lal int a sPllo de
patcJ!Ips da Gn:mla N:u·ionnl. ........................ .
A~ porcent a,gf'ns do ünpmd n ~ohre \'f'IH'intPIÜO~ inPidPtn nn~

N. 1-1

quautias eiTPetivalnPnlc recebid:ts 0n1 eada U1PZ ........... .
Hcsoh·t• duvida~ sohrC' a C'XC'C':UÇão do rc.~nlatnPnto approY:tdo

duvidas Nobrt• a dif.;po~içiio do ar f.• 2·•, alínea XI. da

dP<Tcto 11. 1l.S07, dP !J <I<' Llr•zcmhro do l!llü ......... .
e::f•dptnrarios pedindo h•vant amPnlo da metade da multa •·obrada cxePuti\·amPnte, por
fH•rfr'IH'Pl' iu1t'grahnPntc {t Fazc•JHla Nacional. ............ .
JH•!o

N. llí
N. 1G
N. 17

N. 18 '\. 1fl -

~I)

N.

~l

274

27·!
27;")

liJdPft·rP 11111 n'tpwrinH•nto dP

C:en0ro:-; que· po<lcn1 :-:cr Uc.-:p:u·h:~Uo~ :t. hnrdo ou sobre agua.
In~tnH'Ç'ÕC':-i pura o 1'3CrYiço de

2i(i
27fi

dt•::.:,. . nlhnrnço das Blcrcadorias

navegadas por cabotag21n ...... ........................ .
A <'onrc>'s:ío ele i"':n~Jo por riP.spaeho de 2(i de juneiro se refere
n Inah·ri:H·~ t'IH'OTllllH!IHiados alltP:.; da vigcncia da lei orça-

2i!.l

nwntaria........ . . . . . . . . . . . . . . .

2i!J

. ............... .

As :1lfanclegas devpm pedir o.' pareeer0.~ technicoR dos en~··r·nlwirn::: do rv1inistPrio da Viaçüo f.:('lll})fP que houYer nc{'(.\'-) ....;id:ldt• dt• ~P tn·nc·PdPr ú V<'rifif'H(':Í.o das mprcadoriaR que
1f'n1unn d(' 1-!n.-.:ar :1 Í:-;(•nçiio d<' din·itos on din1inuiçfí.o de taxas

N.

273

Ohjpclo;-; qllP o gnYl'rno fr:tlli'C'Z I'OW·;ÍJPra <'nntrabando

280

gliPl'l'!l........•. , . . . , . , . . . . , .. ,.

Inst.rnc<;Õ<•s para o pag;am0nto dr• juros elas letras

280

de

C'

cautelas-

papc•l. do 'l'lw:-;nuro, elwgadns n V<'neinwnto ........ .

"\!, 2:!

A guia de

de,p~el·o

d" exportação póde ser suhstituida por

unta rópia da fa<"lttra original, ~C'ntprc qutl He tratar de Incr<'adorias qtH', por ::-::na ntultipli('idadt>, difficulten1 o proccs~o

ordinario de dc•,pacho.. .

N.

~:1

. ........................ .

llt>rnntmctHla o f'lllll]>riuH'H(o
3.0~!J,

rigoroso do art. 1:32,

28.)

§ 2°,

eleS de jarwiro de 1916 ........... .

28G

N. :?l

Disp(•nsa o <'an·Jo de pedra da diffPrcnça parrt mais ou ar{'rL'.·wizno que não C'X<'('dC'r t!P a 0 /o ... ,., .. , .............. .

28G

N.

2fj

DPdara que o art. 21 Lia lei n. 3.070 A, de 31 ele dezembro
dP 1!115, niin altProu a competencia que têm os procuradores
fi~(':1C'.'-' Jlftrn vroznovpr os pxccutivos fiscaes de accôrdo co1n
a [,•i 11. 1.17S, de lü dl' j:uwiro d(• 1!)(H .................. .

28G

N. 2fi

Sohr<' a f!'Pqucnci~ dos fiscaps ela Inspectoria Federal de
Vi:t<;Jo 1\Iaritima c Fluvial ............................. .

287

N. 27 N. 2.<o..;

Sohl'e rPstituiçfto <i<' direitos de folhas de Flanclrm; ......... .

287

o. 1V. da lei n.

Dcelara qua a taxa devida sobre ca<krnctas kilometricas

C'st.(L rc~olvjda

pdo aviso n. 524, de 5 de nov0mbro proxitno

passado, ao 1-finistcrio da Viação, e dá outras providencias ..
K. 2!)

Recommcmla ás dc•leg;acias elo Thcsouro nos Estados e

ÍL

em

LondrPs que n·mettmn mensahnpnte á Dircctoria Geral de
Cuut:1hilidadP do Minist.crio da l'vfarinha as segunda~ via"i
dos dof'unwnt ns de dcRpczas pagas no nu•z anterior. . . . . . . .

28!)

N. :!O -

llPcommcnela :ís alfandegas c mesas de rendas, a exemplo do
quP se prati<·a na Alf:md<·ga do Rio de .Janeiro, a adopção
Uc um Ii,·ro dPstinado ao rPI-dstro de finnas individuaes ou
COlll!llPrciaeS, ....... , , .. , ................ , .. , . , , . . .. , ,

289

N. 31 -

Caracteristi<'OR dos novos sellos destinados ÍL cobmnça elo
impo::-to d<' consmno dos phosphoros ................. , . . . .

289

lNDICE DAS DECISÕES

N. 32
N. 3.''1

N. 34
N. 35
N. 36 -

N. 37 -

N. 3~ -

N. 30 -

Sobre gratificação addicional aos operarios da Impresna Nacional...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niio póde ser attendido um juiz federal apoHentado, que rccoiTe do neto mandando sustar o pagamento de• HlUt aposen>:cntadoria e intima-o a recolher as importancias indevidamente rccehidas......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Determi11n providPncias sohrc a sahida rias fabricas de
aguardente anilada vara o fabrico de aleool......... . . . . . . .
Cacúo em pó ou em massa, não podendo ser considerado
r·omo chocolate eommum ou de refinação, mas como mnteria
prima deste produeto, está isento do imposto de consumo...
Os capitães dos vapores do Lloyd Brazileiro são responsaveis
pelos direitos, multas c demais despczas a quC' Pstiver<'m sukitas as mC'rcadorias C'mlmrradas nos respectivos navios e
niio descarrer-nda>: no porto de destino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Declarn que o governo inglez resolveu nccrcsccntnr diversos
nrtigoR {l. lista anterionnentc ort1;anizada con1o contrabando
absoluto de ~!ll<'ITa........ . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Declara quE' o commcrcinn(e que vender por atacado uma
c'pecie tributada c duns ou mais a retalho pagará pela prilm·ira um emolumento ck n•gistro de 200$ e por duas elas
outras doue ele 40~ cada um, sendo coJwcdiclo gratuitamente
o registro das cepccics que excederem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohibiçiio pelo governo francez da sabida, hem como recxportaçilo de diYcrBos prorlnctoe depois de estarem no paiz

25
290

291
20 L
292

203
2n:~

2\l 1

Pnl C'ntrc}Josto, dc·pw~i1 n~, tran~:ito, haldf'a('ftn, nn soh :ul-

nti::;:::-fio ü•mporaria . . . . . . . . . . .

N. 40

MPxico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 41 N. 42
N. 4:'1
N. 44
N. ·15
N. 46

N. 47 N. 48 N. 49 -

N. 50 -

N. 51
N. 52
N. 53

N. 54

2!11

RohrP TPf'l'hinlPnto <]p f:t('1nras f'Ollf'Ul~u'('S na:; :tlfand(·~~~~ clr;
A expre::::f.:fin "nuu.d:-:tr:Hlo"

2!10

ahrnn,!!e t:nnhe>nl o~\ juizP:3 Hnh-

stitutos fcdcrac~. ao~ qnar~ nfio é rnai:-; npplicnscl a Pircular
n. :l9, de 19 de ngodo de l!ll5.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novo methodo nrloptado pelo governo inglez parn visitas
a navios mercantes......................................
Artigos prohibidos ele rc-cxportnçfio pelo governo inglez. .. . .
lVIodificações feita" nas listas de contrabando ele gncrra,
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191.6

Ministerio da Justiça c Negocios Interiores

N. 1 - EM 11 DE JANEIRO DE HH6
Sobre a expedição de

ti~ulos

wovisorios de eleitor

l\Jinisterio da Justiça e Negocios Interiores.- Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 191ü. (Telegramma.)
Sr. juiz federal presidente da junta de recursos eleitoraes
no Estado do Espírito Santo- Victoria.
Hrsposta vossos telegrammas 31 dezembro ultimo e 7
<~orrentc mrz, declaro-vos que, rw; conformidade do art. 50
lei ri. 1.269, de 15 novembro 1904, expedir-se-ão títulos proviHorios sómente si até 15 dias antes da eleição não houverem
chegado talões títulos definitivos. Não terão valor títulos
provisorios dados para. eleição anterior.
Saudações.- Carlos ~Maximiliano, ministro do Interior.

N. 2- EM 10 DE JANEIRO DE 1916
Chmna a atlençllo do Conselho Superior do Ensino 1Jara wn
edital da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores (Gabincte).Hio de Janeiro, Hl de janeiro de 1916.
81'. presidente do Collsclho Superior do Ensino.
N:Io parecendo bastante claro um edital publicado, pelo
Faculdade Livre de DiruiLo, 110 Jornal do Commcrcio de 6 da
corren!l1 rncz, chamo a vos~;a attenção para o seguinte: si o
intuito da Congregação foi difficultar o exame vestibular
obrigando os candidatos á matricula a repetir o exame de
latim prestade como'prcpamtorio, nada tenho a oppôr; porém,

·~o iuliii[o 6 "'·nnilli,· qtt•· pn·~t•·Ht P:\:111\t' \·c·~tiiHÜ:JI' rlc latim
•H cpw '"·:;I•· pr•·p:tr:Jtorio n:l.o l'or:nn appro\·:Hio'> Jlll C'ollegio
rl·dro li 1111 l.'lll Cytli!J:!.c:j(l ('·i:tdu:tl. di'Yi'ÍK oppôr-HIC' a N>~tt
lbgr::mí.•~ Yinlt~<::'ío do r[,•,·n·lo 11. ll.:í>liJ, de IS cJ,. rmH<;o de• WJ:).

i:':rúd•.' ,. f r: \I C'midad1·. -- Car{ os M o:t:imiliullo.

1\. ::
lfl!C 11 In' nào J!l'l'llliUc ti colllliiÍN.''ilo ''" /'l't:i ..,tlo de olisla.,,clllo ,.f,.itom( n·iflli1'->:l' rliarirwwntc. d11m11lc u8 u{linw;s

Uf'(:(uru

{I) tfi,·.~

tio

f!Ot:o 1!1).~

rt··'ll•'tli!•ns f!'uiJal!w.,

\lini~kriq d:t .Ju;:l i<;a I' :\l'g<wÍo;.; lnlniorl',.;.
JII'Íll). I dt• [t·o.·,·r('in, d" J!)l(i. (T<'Iq.!;I'!Lllllll:l.)

I tio d•~ .!:1-

:-'r. pn•:.jdcnl•· l'lllltlliÍ><süo 1'1'\·i.::\n :dislnllll'lll!! l'l1·iloral
•·:•pÍL:d I·>I:Hio d1· r_;,,yaz.
H··~post:• tdq.;;·a!l1ill:l I ''<>ITl'iil('. d1TI:t1o lt·i ll:io Jll'l'IHiU.I:
Jli'O\'Ídl'll('Í:I 1'<'11!1Ír-s<' dinrÍ:liOI'IJ11' !'~~;,, I'Oil1111Í/.s:Tn dl!l':II'IJ•;
11ltinto.'-' 10 di·1.~ prai:o I'P.'-'Jll'<'IÍvo,.; lmhalltl)i-'. <~tllll]Jl'Índo nh'1'1'\':tl' :1rl. 1'2 dt'IT('(o ;), :H)J, d<• t? d!'i:Plllll!'o 1901.

('ru'fns !llruintiliano. rninistro do lnfl'rior.

So/1r•·

'J 1111111n

pu i' 'f'l" ,ferem 8Ci' feitas os jn811/iwçrics Jhli'O

.fi n.·:

t'lcitomes
tiJini,.-.tPrio da .Jnsti<;:t P Negocio:-; Interiot'Ps.- · Hio d<' ,!:1lwiro. n d<· f<'VPI'!'iro de HHG. (Tl'lPi!;I'UillllUt.)

Sr.
t':lpil:d

pn·,.-id•·td<~ I'OilttttÍ:<:":io
J·:~!:ul;~ - C:oynz.

l'P\'ic:iio nlist:utwnto munil'ipi<J

( 'on,.:u[t:• I'Oll"i:~nt.t· Yo:-..~o il'l•·grnmllt:l d<'\'1' "'~'~' diri~ida,
\·ic:t.o JHÜUI'I'Ztl s<'ll assnmpt.o, ao pn~sid<•ntt• junL:1. l'l'<'lll'So~
deitor:ws. l~tH ca,.;o~ senwlhanl.<•s dl·<~hlroll-s<· qw· ju,;tificaçõ1·,.:
fim alllHlidn <'tllltJliP s<~.iam fpii:t-; pc•r:11l1<' autnrirlach~ jwli<·iuria

f<'d<'rn 1.
8and:u;ô<'"·

·Cor/o.-: :\Fo.t:inrifiunn, rnini;.;t ro do Intl'rÍor.

1.111111STERIO IH JIT.~TIC:A E ~EO.O\IOS J'ITERIORES

X. ;i -- BlVI li DE FEVBHEIHO DE l!W\
8nlm• o dcpo8ifo das qnotrts dt• ,fi8col?'zaç{io no 8eCi'efaria do Cnn·
selho 81tper,:or do Ensi·no e do soldo dn.~ qnofn.~ dr 1.'11 f) r;~·i.~
tcnlr no Th<'.Wlll<o .Yoánnol
Minist.Prin dn .ht.~t Íl':! <' Negoc·ios lnteriorPs- Uireetm·i:1.
2'• ~f'I'I,'ÜI:.
Hio; ,jp .J:l!t<•Íro. 11 dP k\·rrrÍI'O

cio ]n(f'I'Íor
,[p lfllli.

Sr. (JJ'PsidPn(l' dt• ( :on~l'lho Snpf'rÍor do [•;n,ino.

Em r!'l'!'l't'lli'Ía ao olfi1·io n. Iií. dP -1 dl' f<•n·rPiro ,·ont•n(!',
dP\'I:t!'n-vos quP sú a part.ir dP I dt• janeim proximo lindo d<·VP
~,.,. J'Piio. 11:1 sPerntaria tfp,.:,:p ( 'oll!<l'lhn. ll:t t•onfnnnid:trll· do
:m. 1-~ d;t l<·i n. ::.osn. d<· s do dito mPz d<· jn1wiro. o <h·posito
d:ts q11ot:t!-' d1~ fis<'a!i;,a~·:1o. lot'll:tlld(l-S\· Ílll}l!N'Ín~l, !JIII'(anio,
n>t imr do Tlwsonro )[a!•Íon:d o saldo d:1~ quo Las áH't'PspnndPm<·.s :tO :111110 dt• ]f) (;i, dUI':III(I: O qnnJ J'OI'!llU pagos, peJo
!11<'1'1110 ThP~ouro, os n~Iwinwnto~ do~ flliw<·innn.rio~ de• t(lH"
t r:t in o !'Ítado di~pof;itivo.
~~llídP e l'rntPmidadP. - ·· ('adn.~ :lfm·imilinno.

J)rclrll'n rabf'r no Con8f'lho Dnr·enff' tlo ln.~tii11io 1Yacinnrrl
!ll11sir:o a r'l'r'IIÇiio r/e l11:l'n-" sol>t'l' o:< dielou:as dr prnnio

d1•

~linist.Prio da Justiça e Ne~oeiol' Interim·c·!' -- Direetorin
do I rdPrior - 2" ~PI'PÜO.- - Hio dP .hm<'ÍI'O. 11 dP fr•w•rPit·o
ti,, WHi
.
:L\·i~.o dt• 22 de junho ultimo t· em r<·nflic•Ío 11. li, di• 2l f[p ,Í:l!H'ÍI'O proxÍIHO findo, c[pr)a1'0-\'0S qu1·. de· 1 onfonnidad<• <~om a n•,;o]l!c;fío da HerehPdori:t

l•:nt addi!::tlll'lllo :w

fpn•JH'Í:l :10

ri f' Io Ft•dPml. o,.; di plonta~ df' pn'lll i o 11ão p:o;(amlo susp(]o d1• qn<' tratn o ~ ~", n. 'i. do Hc·g:ulanwnlo Hll·
IIPXO no dc<'r('(q 11. :-;,,)ri-1. dP 22 d1~ jaHPiru d<• 1900, PlPvado [I,
l;i:';.-lOO pPI:t h•i 11. 2.21!), dP :-:I dl' dPZf'!llbro <k Hll4. c:alw no

do

Di~·.(

.i<·Í(o-; :1o

Conselho Doc·c•tlk. 110:-: tl'rrno,.; do" art~. 27. n. :':,e> :lO/ do :IC'tnnl
l'f'glll:t!IIPI!IO di':<H' Íll"iÍ!lltn. ('l'o'!tl' :t~ I'OillfJI'(c•n(t•-< (a:>::1S.
~aítdP P fmtí·l'llid:ld<'.- · f'urlus J/o:o'miliruw.---- ;.;J', dirc'r:tor
do lnl'1ituto X:H·ionnl dr· .\fn,.;i,·:l.

continua aqui->

(Í

DP.CIS.:ÍJcS J)0 GOYERNO

N. 7 -

EM lR DE FEVEREIRO DE 1916

Sobre a época em que dcl'C ser feita a nova dim:são dos Jntwz:~ipfos
em secções cleiloracs c sobre a competcncia das cmmmssoc.~
de 1'CVÚ;iio do alistamento ?JIIra JHfll'idrnrirrr rt''rr nto rí mudança dos rlcifm·rs
Ministro cb .Tustica c Negocio:-; Tnkriorcs. ---- Hio ,]0 .T:lnciro, 1~ de f<'vcrciro :te• 1!l1G. (Tekgrmnmn.)
81·. 2o supplcntc do substituto do juiz fNlr-rnl nn munic·ipin de Floriano Pcixnto --- Am;i7.0ll:1".

H.e:;posi.'l. offieio

P,

j;m('iro, (kclarn qu:', conforn~0 art.

so

d0creto leç:isb.t.ivo n. 2.-1 I O, de 11 julho Hlll, nova din~:1.o município ('Jll secções deve :~c r feita ult ÍlllO nnno e:Hb lc·gisbi nra,
termin:tda n•vi~'ão [disl :mwnt o, ll:b ]JOi kndn J·c·r li7o:tr-:-:l' I ai
di1·i.~ão fúra épocn legal.
Quanto dr-iton'.'l que nmcb n•m n:sid~'nci:t, r;1.bc [L <''lll1mis·~fio
de rcvh1o éj~nea dderminrd:1 art. 40, dccn•l . :) 5.:301, ck 12 de-

zembro H)O'i, providenrirtr nrrônlo rqrra,; nlli e~tahckridas.
Rnud:1.çiks.- rruln.~ Jlfaxim.ih.uw, minif:tro do Intnior.

N.

~

-

E1'vf· lO DB FEVBIU<;mn DB lfl1G

Presta 1:njormar;tícs cí Camara. dos Dqmlados sobrr- l.'lmlagcns
pccuniaria.s reclamados ]JOT 1•iums rle ~~{fi.r:iars r7n Ouardn
N arionnl
Ministnio da Jnst.iç:~ r: Nrgoeios Intcriorf's- Dirf'doria
:w2. -- Hio rk .T:mPiro, lfl df'

<la Justiça- 2a Rr·t'<;>:1o ---- N.
fc1rf'l'PÍro dP 1!} l!i.

Sr. lo Heerdario da Cn.marn. do~> Dep11tndos.
R:ttii-fm:rndo no qur rpquir.iton a Commi"srro de Finnnçns
f' conforme' solieitacn c•m oflicin n. 4;i7, ck Jg de clf'zemhro di.imo, if'nhn n. honra dn I mu~mi I tir-yn;~ as inrormnçiJ011 prestadas
por cst:t Secretaria de Edadn, n•ln.t [ynn ú prctc-nçi'ío ele Angl'nl a
( ~anzcrt, n:t. qnnlidade, f!lll' invoca, <k vinYa do i<'nentn da.
( lnnrcb. N:teimwl Frcdf'ric·o Alhf'rio Canzprl:- A allPp;n<;>fío
qnP fa:r, a pdicion:u-ia, d<~ vinva de of1ieinl dn Gm1rda Na<'ion:ll,
morto em f'crviço de campanha, por est2.r P:'s~t miliei:t mohiliz:Hlrr, em consequcncia da situ~çrl0 anormal em qun :"C ;1c-h:wa
a lTnião,- para. dnr-lhn direito [t r<'cl:llll[JÇilo que nprc·~'enl:l,
('0111 o intuito ele pc~rceher vanh1p;cn:' pPeuniariai' inhc·rentf's
no posto do seu falleeido marido, nii.o é sufficicntc para, por si
nó, amparnl-n. Torna-se nccc:~sario que dia prm·c, prdiminar-
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mente, a quali<lade attrilmida a Frederico Alberto Ganzert;
pois, pelo modo vago por que c;;tá feita a sua reclamação, não
se a pôde :tffirmar e nem apurar o direito que clella deva decorrer
para os pffeitos qw~ a pf'licionaria pretende. :E; preciso quo
drclarc o prove como foi ohticla a patente de tenente, o ado
quo o investiu nec:se poRto; porqw~, eomo aqui na Capital se
dou, scrvimm individuos couunissionados em postos da Guarda
Naeionfll, e, nlgnn~ ddh's, foram, post-eriormente, confirmados
nos mrsmos postm;; mas 11i\o se JlÍll k, entretanto, ter 11 certPzn
dP qnP o de qtwm se trata p~:lpj:t nas eondiçõeR allutlidas.
O oDicial é nonw:uh p:wa rlP!rrminado Corpo c este .per~
tcncP a um:t brig:1<h (\P qnalqncr <hs trPs arm::ts (infantcria,
eavall:11·irt ou artillwrin) eJ·cftda por decreto do Governo FcdPra!, com indicnçfío da Com::wca c do Est::.do, tudo de accôrdo
com n.s Inis e os regulamentos da milícia; c é justamente com
esses elemento.-; qur' :-:p pntlPr(t verificar si (. on 11fio proectknt.e
a alkgaçfto.
Ai]l( h assim, por(.m, G imlispcns:wcl que a pcticionf1ria documente l1 RUa pre1enç~:1o com n fG de officio do official, na qual
deverão csüu· pm·tncuorizarlos os seüs · Rcrviços e, conseqtwntcnwntc, a ordem em yiJ·twl<' <h qual cllc esteve no cerco dn.
Lapa, no Estado do Parauú, ontlr, como allPga, foi victimf1do.
Pm<luzida prova enmplcta, que cabe [t intPressatltt promover, só depois podcrrt Rt'l' reconhecido o !'CU direito ao beneficio do meio soldo, rk conformidade com a lei de 6 de novembro
de 1827 c que pelo dcerdo n. l.G!H B, ele fi <lo novembro de 18!)3
"tomou-se cxtcn'iÍvo ú~ vinvas, filhos menores de 21 ::tnno;{,
filhas solteiras c mfies dos oftlt~iacs da Guarda Nacional, dos
Corpos de Poli(~ia e de nlltras corpomçõcR militarmente organizadas, que fallrerrcm cm ncção, <ldcnclcndo a Republica c
o seu Govemo lrgal, ou vicrPm a fallccPr em consequrneia
dn ferimento ou de,-;a,~t,rn oceotTiclo em tal scrviço".
Cahr, porém, pondC't';\r qm', nehando-sc, nessa época, a
Ciurtrcla Naeional sob ~'s ordens do lVIinistcrio da Guerra, rm
consequcncia da sna mouili;;~açiio, é de ;;uppôr que no respectivo
Arehivo sPjam Pncoul.ra< [,lei o;; as,·~<'tltamcntos que poss:11n ser
utilizados, ('OIU cfriea<'ia, para Phwiclaçiio do <'a.-:o prPRl'11lC',
eomo i nformaçõcl'l oHici~V'.~.
S:nídP P fralt'l'llirl:vk. --Carlos 1\fa:r:imilimw.

nrcrrsi'ír:~

no r.m'Ell:-iCl

:N. !l --- RM 21 DE FEVEHETRO DE Hl}()
DPdaro qnc o ar! Uicado passado pelo di redor da Faculdade
df' illedicina do Rio d(' .Janeiro snppre o di]Jloma de doutor
conferiwlo ao portador o rlin·ito de P:l'f'rerr n JlrofiRRiío de
?ilf'dico

Ministerio da ,J nstiça e NPgoeios Interiorei':- DirPctoria
do Interior--- 2" 8P<'çiío. ~ Hio dP .J:nwiro, 21 dP fPVf'I'PÍro
r!P J!)lfi.
Sr. miuist.ro dP Estndo dP (iw~n::.
Ew n·s]Jostn ao aviso n. fJ, dn 1\l do <'OlTPnte Tll<'Z, no qual
eonsultnP.'> si a exhihiç•iio do c·Prtifieado passado pelo diredor da
F:u·uldadc• de l\JI•dit'ina, t'lll uonH' d~t respc•Ptiva CoJll!:l'cgnçfío,
c· do qual Ponste 11•r o in1et'Pss:tdo eOJwluido. com aprovf'i~
t:nw·rdo, o cw·so uH•dil'o, snpprP o rliplowa. dP doutor Ptn lllf'dicina, para 1odos os Pff1•i1os, inelusin para n imwripção :1
f'l)ll<'lli'RO para proVilllPlltO dP loglll'('S dP medicOS do f~xercito,
c•:the-mP dPelarur-vos quc• o eertifiendo, t·evestido daquellns forImtlidadN.;, tem o valor do antigo diploma, eonferindo :1 Sf'U
portador o direito de <'Xen·c•r a profiRsão de medicYI.
~atídP (' f'r:dPmidnde.--- f'arlos .lfn;rinn'liauo.

N. 10- EM 29 DE

FEVF~HEIHO

Dispílr sobre confogcm rir antigtádndf' dr
Policia f

DE 1916

o.fficiae.~ da

Brigada

:Ministerio da .Justiça e Negocios InteriorPs- Directorin
2" RPe(,'iío -- N. :3!)1. -- Rio c!P .Tam•im, 2fl dP
i'PI'Pl'Piro de HlHi.
Em refereneia ao offieio n. -+2, d<' :.; do ('.orrcnt.c mez, deduro-vos, para os fins eouvPniPntPR, IJIW. dP accôrclo c~om o~
termos do Accordam elo Supremo Tribunal Federal de i!l dc•
:tf!:osto d<' 1914, c!Peidindo qu(' o cx-ca.pitão Marcellino .Jos~
ria Costa rewt·tpssP ao sPrviç~o activo da Brigada Policial com
as vantagens decorrPJltcs da annullação do decreto de reforma,
de (i de julho de 189-l, deve cs::>P offi(~ial contar n sua antiguicbde
no posto de major de lO de fevereiro dP 191.1. data em que foi
promovido a esse posto o c•apitão .José ~arciso dP ( 'arvnlho.
Saúde c fratcmidacl!' ~ Carlos 1lla,riJoi7iono. ~ Sr. genNnl eommundnntP dn BI'Íf.!:ada PoliPinl.

elo

Interior~

'IIN!STERIO

N. 11. -

n,\

E~l

JUSTIÇA F. :'\EGOCIOS INTERIORES

C)

29 DE FEVEREIRO DE 1916

Sobre a IJalidade df t•xames pam a matricula uo8 cw·sos supedores

Ministerio da Justiça e Negocios Int.Niores- Directoria
do Interior-- 2a Rec<;>iio. --Rio df' .Janeiro, 29 dP fevereiro
df' 19lü.
Sr. ministro dn Estado da ÜUf'lTa.
At.tendendo á solicitação constante dos avisos ns. 4 c 14,
de 2.1 de janeiro ultimo e 26 de fl'vereiro corrente, cabe-me
declarar-vos que, ua conformidade do :wiso do Ministerio n
meu cargo, dl• 2() dn novembro d0 191,15, dirigido ao presidcntn
do Consl:'lho Superior do l'llsino, :-;ão validol'l, para a matricula. nos em·sos supPrimcs, os I:'Xtwws feitoh na. Fa<'uldade de
Direito do Recife e noR ~ymnasiof-' mantidos pelos governos
dos Estados, julgados idmwos pelo rPfNido Conselho e jfl fiscalizndos por um funecionario da eonfiança do Governo, bem
assim os Pxames prestados no Oymnasio .Julio d(~ Castilhos,
annexo á E~cola de EngPnharia dP Porto Alegre, equiparado
aos officiaes pelo decreto n. 727, de 8 de dezembro de 1900,
e resalvado pelo art. :3", § 3", da lei n. 2.924, de 5 de janeiro do
anno findo, conforme o parecer unn.nimc da Commissão dP InRtrucção Publica da Camara dos Deputados.
Saúde e fraternidadP.- Carlos Jfa:m:mil1'ano.

N. 12- EM li DE l\'IAH<)O DE 19W
Dispõe sobre nova inspecçâo de saude de funccionan:o da Casa de
Correcçfío, q11e devera .ficnr como hcenciado até aposentar-,qe

MinistC'rio da .Jnstiçn 0 Nf'p;oeio:-: Jnteriorps- Dir0ctorin
da .Justiça- 2" f-;0c·ç.iio- N. :mo.-- Hio de .Janf\iro, (i df'
mnrc,~o ele 1916.
Em ndditnmento ao avi~o ck 7 dc> fcY<'reiro ultimo, dcclaro-vof'. p:nn os fin~ eonYPniPntP", que, por haver sido julgado
invalido, em virtnrll:' do rP:-:ultado da primeira inspecção realizada a 2t1 do mesmo lllPz, tPrú o ajudante dessa Directorin,
.Jo:io Burp;os, de subnwttl'r-f'P ú f'CI!:ttlldn inspecção, ficando, durante o prac:o de tref' mezes. eonf'iderado como lieenciado, com
direito sómenl c ú perer>pção do respeelivo ordenado, até cpw
SPja resolvida a sua aposentadoria, na f'onformidade do disposto
no art.. ;}", § 5°, do rcgulamC'nto a qnP ~P rf\ferP o t!PPr<'tn
n. 11.447, rl<' 20 de janeiro d<' 1915.
Saúde e fraternidadn- Carlo.~ Maximiliano.- Sr. dirPctor da Cnsn de Correcção.

DECISÕES D0 GOVERNO

N. 1:1 -- EJV[ 11 DE MARÇO DE 1916

J)rclam que o alumno reprovado em pr·imeira época numa cadeira,
tendo, deixado de fazer ~xanw dr outra, 1uio JHÍdr insrrencr-se
Jtn:~ fi urr., em .er·rtwnla epoca
J\'finisti'J'Ío da .Justiç:1 r Nq~ocios In i criorrs- Ditwtoria
rlo Intr•rior -- 2" fb·riio. - -· H ir> dn .T:mPirn, J 1 d(• 111~m:o rk
l!llfi. (TdPgr:uuma.) '

Nr. lllspc·ctm· d.t E.,eoh dl' Engrnhnria- R0rifc.
Dc•dnro f1lW o alnmno n'prov:do em primrirct épora mnna
P!HlC'ir:l, iC'IHlo drixado 11m:t outr:1, nito púck inscrc•vnr-sc nas
du:J.s, em sr>~~nnda l>pOé'[t. O ulunmo, ou pn:>s!a iodos os exnnws
11a primcim ~poc:1 e n•p:·k mn:t só matmia; ou, Ri a Pxamc se
:qm~sl'nta, RÚ nnm p(Jd(• prc1t:n· Plll RC'p.:nnda época. O C'spirito
da ki {~ ÚlzPr n•pe1 ir o :mno quem ~:c mostra fraco em dna-:;ma1r•rias, f":1ln> o:1 rgw, por rhC'Ilh•s, niio pnclcrPm prestar c•xamPfl
r•m dc•;;:cmhm. Fien :l~:,i:n re;:pnndiclo vns~o tdr-gr:1mmn d0 2:':
<lP fr)Yen•iro nlt imo.
~:lllrL'l.çik~l. --- Corlo..; ;lfoximilinno. ministro elo In10rior.

N. ll-· Rl\f In 1m J\L\H('O Tm Hllô

So!n·c a compclcncia. da J)irccloria. Geral de Saúde PuiJlicn para
]Jrocedcr n: 1.•i.slorirn~ em 7HnTrrc(ín: r~·istcnfc.s no morro dr!
Santo 1inton in
l\Tinist.rrio da .Tmdiç:l r Nq!;OC'Í:l:'i Inkrior,~s -- Dir0rt.orin.
do I ntc•rinr -- 1~ Rc•rçfío.- Hio dr ,J:mi'Í w, lG de março tlr HllG.
Hr,-:pondr·ndo :w offieio n. :nJ, d1• 11 cln frvPrPiro proximo
fi1ulo, d(•rlarn-Yo: q li<' a;: YÍc:1 o rias a :'c'n'm el'ft·<·tuadas nos barr::l'fH•s cxif:i:·n1<'R llO llHJJTo dn Nan1o An1onio, dt~ ar~eúrdo eom
o :ut. !H do rr·r:u b.m('ll h :nt•wxo ao <ll'nní o n. fi.liíG, d(• 8 <h~
J:::u·ço dr) 1\JfH, ufío revogndo implícita ou cxplieit.amrm1.r, inJt)JlPIHlí·m rh approvar;ão cb ministerio a mru rargo, por ;:r·r mai cri:t rl:t ("'>mpl'tciH~Ía da autoritbdt• ;.:a ni 1m ia, d: ·ntl·o d:.t Pi-1rlwm de flllít aeçiio admÍnÍSJraÜYH.
A a.pprov:-tçfío <'111 rigor, 0 nns t.l'rmos <lo art. 3:30 do af'tnal
rq~nlanwnt o, só trria r~1.zão clr) se· r, ú 8n tratasse de um ra!'o
omisso ou de uma m<'dida lk cxe:~pção, não prcyist.a n~t ki.
f:alide 0 fratprnicladP.·- r 'arlng Jl[nximi7iano.- Sr. diJ·pefor
~é<·rnl ck ~':uide Puhli<':l.

1!INISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

N. 15 -

11

EM 20 DE MARÇO DE 1916

8obrr n abono de diatias, nos rasos de enferrniàadc, aos O]Jerarins
jnrnalrirns, dinri.~:ag c trnballwrlorcs da União
1Iinisk-rio da .Tns!iça r. Negocies Interiores- Dircctoria
do In1PI'ior --·· l" 8r'cç:fín. --- · Hio de .Tanr>iro, 20 <k março !h~
Hl1G.
Em rcf"rrneia no YO:.~f~Cl officio n. 535, rlc 1G do corrente
mcz, dedaro-Yos, Jv:rft os dr,vidos cffeitos, que, de accônlo
eom o mt. Dl da lei n. 2.842, de 3 <1c janeiro de 1914, rPvigomdo pr~lo art. 2", n. VII, da l<'i n. 3.070 A, de 31 de dezembro
de l!H5, nos casos 1l0 enfermirlaclc~ c::nnprov-:1da com attcstado
medico, :10S orcraJ·Ío:~, jrn·nalciror;, diaristas C trabalhadores da
União serão nbon:crbs, alé tres nwzcs, só;nentc !luas terças
parteR, c, nos trc;.; mPzc:s r-:nhscqn0ntcs, metade da respectiva
diaria; pelo q11c, não enlJC' a c:o:;to ]\1inisterio conceder li<"cnça
ao machinista ela bndt:t << Dr. Vellez ll, dessa Dircctoria, Antonio Lope:; Tcixcim d:t Costa, cujo requerimento restituo,
pam quo a ::en rrApcito ~r proet'd::t na <·onformicladP dos dt~dos
di;;positivos.
Saúue e fraternidadP.- Carlo8 Maxima?·ano.- Sr. tlirrctor
geml rk Raúfle Puhlien.

N. Hl- "El\1 20 D"E MARÇO DE l9Hi
Declara que o art. 20/i do rcg1tlamento da Escola Nacional de
Rdlas-A r/r.s nfí.o of{crrce duvidflna :ma Ú1fet·prrtar;iio
l\IinistNio da .Just.ir;:l P Nt'!TOeios Int~:riores- Dircctflria
do IniP!'in~·--2" 8c·rç·i:r1. -Hio.. de.Tnnciro, 20 !k março dt~
1\JHI.
Em r:•spOF:t.a ú f'tm:mlh qur] fizc-"tcs em officio n. 37, d<' 1
de murço concnt<', dcc·bro-v-o:1, punt Ofl fins conveniclltC'R, que
o art. 20fí do regubnwnto vi.·.~f'liÜ1 nrssa Escola deve ser cntendi<lo como se ndw r<•di~ido, vi~to qtw a sua exc<·nção não
offprf'ec duvida.
E~aú< k e fmtcrnillatlr>.- Carlos jl,faximiliano.- Sr. dirPetor
da Ji};(·~)h N:>cionnl dP P.Piln.s-Artr.s.
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DECISÕES DO (;OVERNO

N. li -- f.3M 21 DE MAHÇO DF. 1!117

8o1Jrr o mam!.frnçí'io de

11111

poslu medico nn fazrndo do Engenho
JYnro

MinistNin da Ju~t iç:t e NegOl~Íos J nh'riores -- Dirertorin
do lntPrior -- I" ~<'í'(;:Jo.
Hio df' .l:l!l('Ím, 21 dt> uwn;o de
1911) .

. \' vista do qlh' •·xpnzPst t'" ('tll o nfficio 11. -1S;{, dP S des!P
dPc·lnro-vo;; t-Pl' n~;;oh·ido autoriz:u·. m• ('OITl~llt" PXf'!'eiPio,
pl'la n•rbn ---- ~Oí't'OJTos l'uhlicos --· a d!'SfW":t, na imptll't.nncin
di' 2:000~ llH'IISaPS, ('Olll a. lll!lll\Üf'lt~·fto dP lllll poo-:fo nwdÍI'O
ll!l f'H?.l'lld:t do r~~llj.!;CllhO :'\ 0\"0, !lO lo<' ai Olldí' t•s1t•Ve Ím~taJlado 0
lw:;pit:tl para impaludados. em·:u·t·c•gando-st> o ~t!luclido posto
do serviço ele con:-;nlt:ts P assistr•tteia~. mnnijml:u:fto P diqtrihuiçüo
dt• medie:\llll'lltos" \":tl'rinaçi'ío dos Pllft•rmo;.:.
~húde c fmtemidarh·. --- C'r•rlo.< .l/a:ri111ilirmn. --Sr. rfirPctor
~:t•rnl dr· 8ntídP P11hlif'a.
llli'Z,

N. IR -

E1\.f

:u DE iVL\ H<,'O DE HIHí

/),,dom nãn hw.·cr quf nppor IÍ no1'11 sen:açclo dos mnlcrio.~ rln.~
em·sog drr R.'{rol•r Polytf:clmic(l. do Rio de .fttnr•iro

Minist.Prio da .Justiça (' .:\legorios lnlcriore~ -~- Dirnctoria
do IntPrim·- 2" 8Pcç:1n. -- Hio IJf' .J:mPiro. :H dP mnrço dr~
IH I fi.
8r. JH'f'sidrnte do Cou--elho ~uperior do Eni"illo.
Em re.~posta ao officio n. 29, c(p 2!) dP fevereiro ult-imo,
rl"r·luro-vos que, nos trnnos dos arts. :30, lettm h, e 70, lPtt.m c,
do dcct"f'to n. 1 I ..!'i!W. d(• 1~ df' nwrç-o de Hll !i, não hu. que oppor
:"1 nova seriaç:io das nt:tl.eri:tc; 'lo~ t'lll'"o..: d:t E:-wol:t PolyiPdmi(•a
do Hio dP .Janeiro.
~:nír!P P ft':ll-Prnid:td(•. --· f:m·los 3./aximilinJ/0.

\'. 19 -

J·:l\1 :li

DE :\L\.H(.'O DE lfll!i

MinistPrio da .Ju:-;til;'a P NPp;oeios lnterim·cs -- DirPctoria
2" Si't~<;iio -- N. 11ft. -- Hio rfp .JanPim. :n dt~
tli!H!";O dp l9J{),
Sr. Proeumdor (;C'r:d da H.t·pnhli•·:t.
Em t·efererwin a.o aHsumpto do vosso officio de 26 de ouínbro do :umo pmximo passado. P t•omo <~ornplPmento da-i

dn. .Justiça -

\ll:-.:tsTE!WJ 1>.\ JC8I!(,.'\ E .:-.:EVK!US J;-;TERIORES

t.l

informações pr<'sütdas l'lll aY Ít;O de I S de nm·cmbw elo 111e.::;mo
auno, <·aLP-IllP declamr-voc: ()IH' o tenente-coronel .José Gon~,:alvPs Leite, qiH' CXPI'l'l' o <':1rgo dC' Serretal'io Geral da Guarda
Nacionnl no Estado do P:u·(t, e rontra cuja nomca<,.~ão reclamou
o major Carlos Baplist.a Xoronlm da Motta, sob a allegação
tle não ser o referido offi<'ial brasileiro, ~intimado a provar
a qualidade contn;;tada, f'pl-o. I'Oill a apr<';;ent.ação dos SC!!:Uint.e~
documentos:
a.) .Ju;,;tificação, pemntt• o juí;,o; ;,;ub;,;tituto no município
de Melgaço, da Comarca de Breves, pela qual se verifica que,
no anno de 1888, anteR, port.ani o, da proclamação da Republica, jú residia Pile naquelle lliL\IIieipio, onde era emprcgttdo
110 (~ommCI'eio, dalli c:t• retirando pam a capital do Et>tado, c
tendo c;ido anteriormeHtP <•:-;talwlecido no Município de Iritina;
b) Certidão anthctllie:t do Commlndo de Portugal, na
referida eapital, dP não l'on:-;t:t r dos rpc:pcctivos livros ter .José
Gonçnlw~-; LcitP fPito deelar:J<;.f'UJ <k 1:om;ervar a nacionalidade
tl<• na~cimento. <' m•m <·st:u· o seu uome induido na relação
or~aliÍJ~ada. pela Lntendt•ueia MnHit'ipal, perante a qual poderia
I umhe1u ter fPit o :-eHwlh:mu· declaração;
c) Titulo dP eleitor, t•otd<'lll!Jlado 110 alit>l:tmeuto dP 1907,
Ya.kndo como titulo <IP<·lar:d o rio da :O: I !li q ualidadf' de brasileiro,
ktciütm<•ntl• adquirido. 1'.1'-l'i do a d. 11. nlin('a o, do deereto,
11. G.tl·iK de I ~ d(' maio dl' I 90S.
A' \'Í~-;ta, poi~, dP~~<·s Pll'ilH'U(o.~ <k prova, rolmstecid:1
por dic:po:::ir,,ão exprP~:-;a 110 art. ti0, 11. -1, da Constituição Federal, <' sustPnt:.tda, I'<'~'P~'<'I Í\·anteiitP, pelo;; arts. 1", § 1", e
, § 4°, dn ki n. l.2ü!}, d<· (.i dt• noYembro de 1904, P :-;upmcitado
deercto, 11. G.948. qu<· n•gnla a mti.uraliwção de estmngeiros,
e, com;equentementP, c::'io nppli<·avPÍS ao raso, se apura, eomo
plenamPiltc re<·.onhc<·id~l. a :-:ua. qualidade de bmsilciro, para
que lhP :-:ejmu assegmados I' mant.idoR, imperturbavelmente.
os seus direitos eivis e políticos, nos qtuw;,; está eomprehendido.
~1.\iáH, o dP ext•reer posto;; na ( :uarda 1'\aeional.
All-nt disso, eomo pond<'l'a o eo1mmwrlant.e superior da
dita mili<'ia no Estado do Parú, o alludido official alli possue
bens immoveis <' os :::eus fllhns :-;üo brasileiros natos, eireum,-.;tanei:•.s e:-;su:-; t[ll<', <'onsi.u;nnda.< 110 preeitado art. (j9, n. 5, da
Constituição F'f:'df:'ml, <' :1rt. I", n. 5, do re!!:ulamcnto a que H'
rPfcrc o invo<'ado dPerP!o. 11. fi.fl·l8, lhe dão, igualn]('nte, aquella
qualid:uiP.
E, ainda por s<•r t·muo tal nm:,;idcradu é que foi eleito, em
1915, para o Ptlr/!:O mpn•sent:ttivo de Intendente .Ylunicipal
do município dC' Irit in a. e. l'<'<·onheeido pPlo Congresso do
Estado, tomou poss<· dess<' <·argo <' o estft exercendo.
Parece, portanto. fóra de duvida que nada mais ha que
?õC opponha á conservação do tenente-coronel José Gonçalvci:3

DEC!SOES DO GOYERNO

Leite no eargo de Sceretario Geral do Commando superior
da Cuard:.t Nal'ional no Estado do Par[t ou de qualquer outro
da mencionada milieia.
Saúde c fmtcrnidadc. -Carlos liiaximiliano.

N. 20 -

El\1 H DE ABRIL DE l!HG

Rccommenda a prisrw 11clo tcmzw maximo 7·cgulamcnlar de
officiaes da Guarda N acimwl que, acmnpanhando presos ás
audiencias, pennittircm que estes se dirijam a qualquer outro
lo']ar ntío declarado na 7·cqw'sição
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
ele .Justiça- 2" Scc·ção- N. 559.- Rio de Janeiro, H de
abril de 101G.
Hccommcnclo-vos proviclcucieis afim de que sejam presos,
iL minha ordem c pelo tempo maximo regulamentar, os officiaes
da Guarda Nacional que acompanhavam o tencntc-eoronel
da mesma milícia João Cavalcanti do Rego nas duas ultimas
V(');cs em que foi requisitado o comparecimento deste em juizo.
Het:ommendo-vos outrosim que igual providencia seja tomada
f'llt relação a todo aqnellc oflicial que, acompanhando presos
ús audicneinc-;, pcnnittir que estes vão ás casas de suas famílias,
a cafés ou a qtwJqucr outro logar nilo declarado. na requisição.
Saúde c fraternidade. - Carlos ~Maximiliano. -- Sr. com·
Inandante superior da Guarda NacirJnal.

N. 21 -

B.M LI: DE ADRIL DE l!HG

lJi;:;piJc sobre acompanhamento de o.fficiac.; da Guarda Nacional

ás a.tldicncias
Ministerio da .Justiça c Nego cios Interiores- Directoria
da Justiça- 2" Secção- N. 560.- Hio de Janeiro, 14 de
abril de 1916.
Rccommendo-vos providencieis, afim de que, no caso de
f'cr exigido o comparecimento em audienci:t de qualquer official
da Gnarda Nacional, preso nessa Brigada, sempre que fôr
possível, ~eja dispensado de o acornpt1nhar o official disso incwnLido pelo conm1a1Hio da mesma milicia, sendo tal cncarp;o
i r:msferido a ou!.ro oHieial dtt corporação sob vosso commanclo.
Saúde e fraternicbdc.- Carlos Maúmiliano.- Sr. gcueml commanclantc da Brigada Polici~1J do Districto Federal.

MlNISTERlO DA JUSTIÇA E NEGOClOS INTERIORES

N. 22 -
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El\I 17 DE ABRIL DE 191G

Declara a data em que deve d(.;ixar de correr pelo 111inisterio da
. Viação e Obras Publicas o pagamento dos vencimentos de
um funccionario da Repartição Geral dos Correios, designado
para sen•ir na Prefeitura do Alto Purús, no Territorio do
Acre
Ministcrio da Justiça c N cgocios Interiores - Dircct.oria
do Interior- 1" Secção.- Rio de Janeiro, 17 de abril de 1916.
Sr. Ministro de Estado da Viação e Obras Publicas.
Em referencia ao vosso aviso n. 194, de 10 deste mez, e á
vista do disposto no § 2° do art. 132 da lei n. 3.089, de 8 de
janeiro ultimo, cabe-me declarar-vos que os vencimentos do
amanuense da. Repartição Geral dos Correios, Luiz Ignacio da
Silva, devem deixar de correr pelo ministerio a vosso cargo,
desde a data em que o alludido funccionario fôr desligado da
repartição para servir na Prefeitura do Alto Purús.
Saúde c fratcrnidnde.- Carlos Maximiliano.

N. 23- EM 25 DE ABRIL DE 191G

Approva (t tabella de taxas organizada pelo Conselho Docente do
Instituto Nacional de 111usica
Ministerio da Justiça n Ncgoeios Interiores- Direetoria
uo Interior- 2" Secção.- Rio de Janeiro, 25 de abril de 1!Hü.
Declaro-vos, pam os devidos fins, que, de accordo com o
disposto no art. 27, n. 8, do regulamento desse Instituto, resolvi approvar a nova tabella de taxas, organizada pelo Conselho Docente c rcmcttida com o officio n. 52, de 6 do corrente
mcz.
Saúde c fraternidade. - Carlos 111aximiliano.- Sr. dircctor
do Instituto Nacional de Musica.

N. 24 -

EM 4 DE 1\·iAIO DE 191G

Sobre a cv11sWuição de mesas cleitoracs
l\Iinistcrio da Just.iça e Ncgocios Interiores.- Hio de Janeiro, "1 de maio do HHü. (Tclcgmnnna.)
Sr. 2° supplentc do suLstituto do juiz federal no município
::de Iguassú - MaxambomLa.
Respost~ consulta constante officio 21 março, declaro-vos
que desde fo1 por sentença annullacla organização ultima com-

continua aqui->

rni:,;::;!o :1listrunenü1, mesas Pkitorae:> :-;en1o constituídas pela
cnmrnissão funeeionou n·yi:-;:l.o anterior do alistamento (:nf.. 14:;
da lei deitoral).
8audaçõe;.;.-- Carlv.s M oxi11t1Úa11v, miui:,;tro do Interior.

N. 25 --- EM ü DE MAlU DE HHii

Nn-rllllltU:ttda !Jlll' u~-; delegados districtae.s forneçam au.~ con:;el.ha8
ele qvulificaçüo a.s rr(,çíJe.o; nominae~> de cidadàv.s cllt condi~·do
tf,. scrt'J/1 a/?'stodo.,
:\lilli:<IPrio da .Ju;.;l iç:t P Ne!!:oeios ]n!Priores- Diredoria
dt· .J HHLiçn
2" :-;,.,•c,·fío -- N. Gi:l. -- Hi o dP .htJwiro, li de maio
de 19lfi.
lkn·ndo JH'oenlcr-;;e, no t.ereeiro domingo do lnf'Z de
rll:tio r·otTnnte, ua. fómm <h lei em vig-or, aos f.rabalhoK de qual ifií'açã.o para a ( iuanla N:wional dPsf a. C'npit a.l, c~om a;.;si~:>tenf'ia
do:-; rcspeetivos pn~t.orP;-;, rPcommc•ndo-vns n expedição das
fll'l'e:,;sarias ordem;, afilll de qw• os deleg;auos distrietans forJwçam no~ ~·onsdho.'-\ de qwtlifienção n;; rclaf;ões nominae:-c
dot< eidadãos que eKtPjaru c•m eondições de ~:~cr alisl.ados, com

iodos os eselarec~imentos rlciPrminudos nos nrts. 12 do decreto
n. 722, de 2!) de outubro de 18;)0, ~~ 10, n. 4, do de n. 1.1:30, de
12 de mar~·o d1~ 185;)_
Saúde I' fral:erniJau<'. ----Carlos Jla.rimilianv. ---- Sr. lJr.
chefe dP poli1·ia do Distrielu FPdPr:tL

Declara que rlc!!l:m ''Ci' coii8Ülerada.~ como de c:r,pediente das rcpartiçõc.s drf. União as cmnmunieaçiies de vacancia de prerlio8,
t'.rigidas wlo rer~ufamcnto da lJircctoria Ucral de 8aíulc Publim
Ministerin da .Just.ic;:t " NPp;tJt:ios IntPriores --- Oirec.toria
do Int.Prior ---- I" ~~·r·ç:1o. - Hio clc~ .Tan<'ÍI'O, 18 rle maio de 191ü.
J~m rPspost.a ao offi!'io 11. 2.ll:), de 13 de d('zerubro ultimo,
ded:wo-vos qw· :ts r~lllllllllltJieaçõ<'s d(' vae:meia de• Jll'<.~dios,
~·xigidns j)('lo art. 10:~. § 1", ali1wa a, do regulamento a11ucxo ao
dc>creto n. 10.821, de 18 de mar<;~o de 1914. dPvcm ser eousidPmdas cowu documentos de expediente da:; i·cpa.rt.içõcs da União
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attento o fim a que se dm;tinam, qual o de auxiliar as me~anas
repartições n bem desempenharem o serviço a seu cargo.
As:;im entende o :Ministro da Fazenda conforme me deelarou em o aviso n. 57, de 15 do corrente mcz.
Saúde c fraternidade.- CarlosMaximiUano.- Sr. director
geral da Sattdc Publica.

N. '27 -

El\I 18 DE MAIO DE 1916

Subre a mubação de :S(Jl'içus prestados por funccionarios
Minist~rio da ,Just,if:a r· .i\<'gor·ios Interiores- Directoria
do Interior- 1' Secção:- Hio de Janeiro, 18 de maio de HH6.
Restituindo os indu"o~ documentos remettidos com o refJilPrimcnto que· <H"omp:udwn n vo~so offido n. 870, de 4 do corrente mez, dPelaro-Yos que só dPvf'm ser averbados os ::í"rYiços
fedcrars pre~tndos pdo Dr ..João Coelho Moreira, actual inspcctor de satidc du;,; puriu:', nu Estado do Paraná, visto que os
livro:; dax rcpartiçõe:-; pnbliraR não Hc destinam ao registro do
que. niio infNPE:'a ;•o t-~cniçn r' niio l'fiJifr·;·r din·itos aos funecionanos.
Saúde c fraternidade.- Carlos Maximilimw.- Sr. director
geral da ~:nírk Puhlir_'''·

N. 28 -

El\1 19 DE MAIO DE 1916

Sobre a averbaçâo de serviços prestados por um empregado da
Direcloria Geral de Saúde Publica

Mini:;tcrio da .Ju:,;t.iça l' Nq~;nr·ios Intcriorps - Direetoria
do Interior- 1 • Secção. - Hio de J anciro, 19 de maio de 1916.
Restituindo us iu<'lu:,;us documentos, rcmettidos com o
requerimento que acompanhou n vosso officio n. 907, de 10 do
corrente mcz, derlaro-v0~ qw•, á Yista do art. 7" do regulamento
anncxo :1,0 decreto n. 10.821, de 18 de março de 1914, podeis
mandar averbar oR serviços prestados por Alberto Caudido de
Freitas, como c:tpataz do Serviço de Prophylaxia da Febre
Amarella, guarda f'>:tnitario e l!scriptnrario da 5" Delegacia de
Saúde.
Saúde e fmLemidat!c. -Carlosll1 aximilianu.- Sr. dircctor
geral de Saúde Publica.

Ded;0es -

1916

18

N. 2!)- EM Hl DE 1\'IAIO DE IOW
Dispõc~~que

para c~ formação dos consclho8 de úm~stigação devem
ser observadas ns instrucções que acom]Janharam o decreto
11 • •'].53/J, de 2/í de novembro de 18(]!)

Ministerio da .Justiça e Negocio;; lnteriorPs -- Directori:t
da. ,Justiça - 2 3 8crção -- N. 720. -~~ Rio de .b neiro, 1!l de
maio de -1016.
Dcelaro-vo:-;, ('lJl resposta ao offieio 11. LHO, dt• :w do abril
ultimo, que, para os conselhos d() investi~:u;ão, devpm f:'.er ohl:iervadas as iustrueçõec; que ac(>lllJXl,Jlhar:llH O deerrto 11. a.5;\i'í,
de 25 de novembro de 186;3, P, portnnto, não ha ne<~essiuadc
de que pertençam ao mesmo batalhão dos offici:l(',; que vão Her
submettidos aos alludidos eon:-;P!!Jos os offi<·iaPs qw~ os deYcm
eompôr.
Saúde e fraternidade. -- (,'arfo.~ ;l;Ja.rinúliu1w. - S1·. coronel commandantc superior da Guarda Naeional na Bahia.

N.

;m ·--

EM 20 D_g MAIO

Dl·~ 191~

a antiguidade de classe dos so• o.ffiâw·,~ da Directoria
Geral de Saúde Publica bacharel A rthur l.'oclho Cinfra e
Eurico Mancebo

Sobr~

Ministerio da ,Justiça e Nc!-!:ocim; Interiores - Direct.orin
do Interior- 18 Secção.- Rio de .Janeiro, 20 de maio de 1916.
A' vista do que, em portaria de 5 do cm·rente mez, foi
resolvido por este Ministsrio quanto ft classificação dos 3o"
officiaes da respectiva Secretaria de Estado, declaro-vos que
o 3o official Eurico Mancebo, da Dircctoria a vosso cargo, deve
ser considerado mais antigo que o Iunceionario, de igual categoria, bacharel Art.hur Coelho Cintra, por isso qul' a sua nomeação na alludida Directoria é de data anterior, ficando assim
revogados os avisos de H de novembro de 1912, 13 t!P. dezembro
de 1913 c lf) de outubro de 1914.
Saúde c fraternidade.- Carlos M aximilianu.:-· 8r. dircctor
geral de Saúde Publica.

MtNISTERIO !:IA JHSllÇA E 1\:l!GOCIOS lN!ERIOltEE'•

N. :H --- El\f 20 DE MAIO

DI~

1'1

19Hl

Sobre o pagamento de vencimcnlo8 a li.m empregado da Dirccloria
Geral dr. Saúde Publica n quem, por não ler .sido cr,m·m·ci(ado,
J1flo .w: crpediu. tilufo rll' IIOIIIrrlt,·fío

Minist.erio da .J ustic;a ~' N PROeios In tnriorcs ---- Dired.ori:t
do IntPrior- l ~ Nccc;ão. -- Hio de .Janeiro, 20 dr, rnnio de l!Hii.
Sr. 1ninistro de E:-:;l a do d:t Fazenda.
Hogo prnvide11cieis afim dP quo 110 Thc~;ouro l\:H:ional,
ÍL vi:4a das competrntrs folhas, relntiv:1:':' ao!-! lllt;ílr'S dt~ janeiro
e fev~Teiro ultimo:>, sr:jam pago1; a. Arnaldo C:unara o~ vencimentos qw: llw cabl:m, por tr·r servido como eseripturario da
Dnlegaeia ti!~ Saüde, lcvndn a, dr-spcsn, á n'H]Jcet-iv:t •~cm~ignaçiio
da verba n. 21 do orçamrn1o do :wLi!:d cxnreieio.
A.o alludidn empre~ado niio foi c·xperlido ti llllo 1k nomeação, pela Dircctoria Uera 1 d0 Saúdo Publica. por ter d1,ixado
de aproveit-ai-o por oeca:-ião dn ;:;r'rcm daclo~; tacs titulos aos
demais escripturnrios, de ac:eôrdo eom o dispost.o HO nr1-. 2<',
n. 21, d:t l!'.i n. 3.089, de• 8 do janeiro do corrente mmo.
Saúde c fraternidade.--- Carlos Maximiliano.

N. :12 -·-EM 2t DE l\ri\10

f)F,

191G

So{m; rr mlidade ,fi! um rliplonur. dr: l'll!fWhciro cín1
l\Iinistcrin cht .Justic;a ~~ 1\"gncios ln1<'rion.•s -·-· DireeJori[t
do Interior- 2' R!'cção. -- F:io de .Jnw'im. 2-! de maio ch I!H6.
tlr. rninistro de E:-~kHlo da Yi:1çiíP P Obras Pul>lic;t.'i.
J·~m J'Po'posta ao :ni--o ll. 23!), d!' n de llHlÍO COlTClllt', dcelnro-\'OS que. si o diplowa do r•ngcnhciro civil 1\-fanod da Hilva
Gm;mão foi c0nfcrido dn accnnlo r·om o Codü•o clP En:"Ínll <h~
1901 c t rollXN a as~igna 1nra do ddq~ado ti:Oc~:ll- elo Gon'nJO
junt-o ii. E:-woh LiYm dl' Engenharia ctl' Pernarnlmco, ll('nhuma
duvida deve srr oppo>'t:t arí rrgist ro; ~i, por<'rn, foi eoneedido
depois de 18 d(~ março dn HH5, •i n'.':gi~tro JJÜO deYe ::;er [Pito,
porque H rcfnrida Escoi:L :1inda não obteve equiparação.
Saúde e fraternidade.-- Carlos JlfaXZ:miliano.

co

DECISÕES DO GOVEaNO

N.

~J3

-

El\I :H DE MAIO DE 1916

Estabelece providencia:; pu)·a ~;c 7JVdcr verificar a identidade d,os
.fnnccionarios mandados ri in!ipccção 'tW Dircctoria Gcml de
Saúde Pnblica
:\liBÍK!:·rio da .lu:-;t.iça ~~ NPgm:ios Iutcriorc::; --- Dirf'd.oria
do Interior-- 13 Se!:t,~:i:O. -- Hio de .latwiro, 31 de maio de 19Hi.
A' viHLa do que, por iuternwdio do 1\Iiuisterio da Fazenda,
rcpn·:-:<'tttou a Procuradoria Ueral da Fazenda Publica, no
~;entido de ~e ('Xigir prova d1~ i deu !idade do~ Junedonarios
maudado~ [t, iu~pe1:ção de ~aüde, para u,; dl'eitos de aposentadoria, :dütt de evitar po:;siveis Jraudl'K tk :--;ubstituição, declaro, em refen'ltcia :to HIS~IJ offil:Ío n. fl2;), dt· 15 do corrcnir:
mez, havur resolvido ~-'~',Ía. o futH:I:ionario fJtiC :-:e lPnha de suhmelter ú,qudla i nsp<w<::i.o o portarlor d:t gnia, que tkveri't conkr
as precisa~ incli<::L<,~õt:s P vir assignada pcln dwft~ da n•speetiva
repartição; b<:1n a~sim qu(', 11o caso d•: s<' Lornar IIPCl's!-lario,
provideneiris d<~ llltHI~> qtw t:umparrt;a ao ad.o ontro fwwcionario da nwsnw u•partit;ãc' para l't'rti fit·ar a ident.idadP, cxhihindu a coutJWlt·ntt: dr-"ign:u;:i.o, \lll papr_>l ollit·ial, com a;;
l'omliço<'K de :mtlwnli!'idnd<·.
N<·st:L conformidade, ti<:ae:-; antori:r,ado a t:xprJir a:; cuu"·enieuü·:; instntr<:ues ú;-. di vcr'-':ts l't'parl içôns dcpemlenl.e,· dc~1~:
Minislcrio.
Saúde e Iralernidadc.- Carloo M axinúlianu. - t:Jr. tlircctur
g~.:ral de Saúde Publiru.

N. 34 ::Jobre a

ElVI 31 DE MAIO DE 1916

rrqzú:;;içào de passagws pelos prefeito:; do 1'e1Tiforio
do Acre

Minü;terio de .Justiça e NC'goeios Interiores.- Hio de Janeiro, 31 de maio dt~ 1916. (Tclegrauuua-eireular.)
Sr. prcfPito do Alto Acre - lbo Braueo.
Uedaro, para l.lc: duvidos fin::;. que prefeituras Territorio
Acre HÓ pod,:m rcqui:-;itat· pas:-mgens t'lll ub5ecto serviço publico,
devendo constar, rcspnd.ivas req uisiçõm;, ualureza tal RC!·viço;
o~ttrosim que u:Io lhe:; é permiltido, ra:-;u algum, alkgar eredrtos votado:-.
8audaçõe::;. -- Uarlos Maximiliano, mini::;tro do luterior.
(ldentiws ao~:> demais prefeitos do Territorio do Acre.)
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EM 20 DE .JUNHO DE l!HG

Dfclara que aos livres docentes do Instituto Nacional de Musica
púde ser dispe1wula. a apresentação de folha. corn'da pam
SI' inscreNTem nos crmCUí'sos ao lagar df ]JrofP.~S01'

MinisiPrio da Justiça e Negor.ios Interiores- Directoria
do Interior- 2n Secção.-· Rio de .Jan<'iro, 20 dP junho de 1916.
Em resposta á eonsulf.a ~~onsLnnü~ do vosso offieio n. 81,
de 18 deste mez, declmo-vos que aos livres doeentes desse Instituto, para se inscrevf'reJn nos C'OJWUrsos ao provimento do
logar de professor, póclP Rer diHpensada a aprPsentação de folha
corrida, Pxigida no :nt. 4fi do rPgulament.o approvaclo pP)o derrPto n. 11.748, de I~ dr outubro de HH5.
Saúde(' fraternidade. -Carlos 1Uaximilhmo.-- Sr. director
elo Instituto Nacional de Musica.

N. 36-BM 30 DE{.TUNHO-DEl1916
Sobre a acceitação de um diploma confnido pela Real
UniNTS?.darlt? de N apolcs

Minisi.Prio da .Justiçn <' Ncgoeios InteriorPs -- Directoria
do Interior- 2n Secção.- Rio de Janeiro, 30 de junho de 1916.
Sr. president.P do ConsPlho RupPrior do Ensino.
Ctwtano Talnmo, c em re~
d0 junho !'OJTeJJi"P, d!'claro
pam m: fim; do al'i. 108 do
de 1915, o diploma que lhP
foi confl'rido pPl:t Real (Tni\'C'r:·dd~JdP dP Napoles, desdP. que t1
prova dP :mthenLicidad<· nii.o sú do allwlido diploma, eomo
tambPm das a,..;signni ur:t." llPSlí' e011i id:ts, sP,i:t feib pelo YÍC('·
eomatl da Italia 110 Estado d:t Bahia.
AUPJHIP!Hlo no quP n•qw•re11
fPJ'Plli'ÍH ao offic-io 11. !Hi. dP 21
lwver rPsolvido que s!'ja tll'<'PÍto,
dPcr<>i.o 11. 1Uí30, de I~ dP março

Saúde e fl:t.lÍ('rnidadP. -Carlos illaximiliano.

N. :1i - Etvf

:~

DE .JULHO DE J!)H\

.~fanda

cassar divisas de official da Guarda Nacional, recommendando qw• niio .~e concNla J>nra o futuro gmduar;iJo Hem

folha rorridrr

:MiniRÜ'rÍo d:L .JuRtiçn. c Negocio:;; IntPriorPR- Dircctoria
da Jm;t.iça ·- :l" 8Prç-:1o -- N. ~)7:{.-- H!o dP .Jntwim, 3 dP
julho df' 19Hl.
Tr:msmií.tindo t•opi~t do ofTicio do ehdo de Poliria, n. 40G,
de 2G do mcz findo, recommctHio-vos a expcdicção das necf'ssarins providencins, 110 El~ntido dP serPm cassadas as divisas
do s:tr_r.;pnto l\hnud Hodri~J;l!f'S de Aguiar, e bem assim que
l':tçnis sentir :10;-; l'otmnnndantns dos em·pos dcs;;;a milieia qtw
niio Sf'ja conl.'cdid:t, p:tm o l'nlt!ro, :tqnt>lb p;rndwtçfio :-lPill 11
Pxhibi(,·ão dt• J'olln corrida.
S2údc c fr.!lenidade. -·- Cal'los Maximiliano. -- Sr. general
r·omm~IH.bnll' supPrior dn Cur.rda I\"nr·ioual dt·sta eapitnl.

N.
Sobre o modo

:~R

-- EJ\:T 2fi DE .JULHO DE 19Hi

IJOI' tfl!~' rli'IJC

ser con.~titu·ido o Conselho r:onsulti1•n
do Hiilliot!le/'11 j\Tacio•wl

.Minist<•rio d:t .Ju:-:i iç~L ~~ NPgocios Iukrior<'s --- Dircct.oria
t!o Interior-- 2" So•eçiio. -- Hio de Jant:iro, 2H de julho dP 19lü.
Em rf·ferem ia

:H, vosc~o

mez, rP!ntivo (: duvidn

ollieio

11.

HU, d<· 12 do t•orrPnte

~:u!-leitmi:t

pt>la Diret·torn do Interior da
~e,·rctnrh de Esktclo tk!'íe .l\:IÍJ!Í2! crio quanto á eo11stituiçiio
do Com;pJho C'on-mlti1·,, dc·.-;sa Bibliotltce~., d<'cbro que, nn.

t:onfonnid:ldP d·:r·; ar!.:'. l'', s·· e ~;" do regulament-o annexo ao
dPCJ'<'1 o 11. H.S'3;), <h 11 (h .i: !llw d\~ t 911, (~OJII hinado:> <'Olll o
:trt. 2". 11. 2.''· d:t lr·i 11. :l,OS!l, d•' :~ <J .. jam:im lb r•orn·nte anno,
dP\'!'llt f::z<·r p:trit• d:1 di!n Conc:••lho n;; qn:tlrtJ bih!iol!u•:•:tt·io:-:,
din•,·lul'C':-: lh~ s<'Cl~:t!•, l!:'io poden<h ;-,er inl'!uido o St't'l'elnrio
que, nlf·m 1h s;•J·-..·ir w•.-.,:a qttalidnd", na:; rr•c:Jwetivt1s J'<'llniõc;;
(nrL 11. n. !'i). i<'!ll n l':J1e~·:oria d<· 1-'llh-bihliotht•(·:trio 011 a dt•
simple~ oll!(·i:d. ;,~l'ninn·.-· h r·x;,,id:• "" t•ilndo :t! I. :~" d11 n·!n!l:mwrdn.
Como rm•n,hm, qw· C:tlÍ-.:, d,> ( ~on-;f'!ho Con'-uili\·o. t•uja
prr~:idt•neia Yo.-; c:rhe, I' dr· :tt•t•nrdD t'Olll o dispu-.:ln 110 art. 9",
n. 19, podei,; vos nmnife;tnr ~-<olm· o mereeimento dos funccionm·io': tlf's~1a Ribliot hef':t. it Yist:t dm: informações do director
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da secção onde servirem, ou basPado nas que por observação
propria houverdes conseguido quanto úquelles que tenham
exercício na secretaria ou na thesouraria.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
da BibliothPcn Nacional.

N.

Sobre a

:m- E.M

1mb.~tiluiriío

'

:1 DE AGOSTO DE 1916

dr funcciorwrios da D1:rectoria Geral de Saúde
·
Publica

Ministcrio da Justiça n Negocias Interiores - Directotia
do Interior-- 1a Secção.- Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1916.
Em referencia ao yosso offieio n. 1.433, de 26 de julho
ultimo, dedaro-vos que, 11a conformidade do art. 5o do regulamento annexo ao decreto n. 10.821, de 18 de março de 1914,
deveis indicar um funccionario, formado em medicina, da vossa
eonfiança, afim de cxr>rcer as funeções de secretario, emquanto
o Dr. Francisco Ottoni Mamicio de Abreu estiver em commissão, perccbc•ndo o desig,natlo, além dos seus vencimentos,
a gratificação do cargo de secretario, paga pela respectiva
consignação da verba - Direetoria Geral de Saúde Publica.
Quanto ao dc•legaclo de saúde Dr. Alberto Vieira da Cunha,
que se :wha em commissúo, cumpre seja substituído por um
iltspector sanitario, que perceberá os seus vencimentos e mais
a gratifieação daquclk· cargo, paga esta, tambcm, pela rrspediva consignação da alludida verba.
Saúde e frntcrnidadP.·- ('arlos Jl.[ax'i:;u'liano.-- Sr. director
g;ernl da Saúde Publica.

N. 40 -·- EM R DE AGORTO DE 1916
1'encimcnto.~, ]Jor substituição, a junccionarios (lr/min Íí'lrol ii'O:< no TNritorio do Acre

Sol>rc Jlagamenlo de

Rio de
l\linistPrio <la J11stiça e Ncgoeios IntcriorPS.
.lmwiro, ~ de agosto dP Hll G. ('l'elc!.!rumuut.)
Sr. ddt>gado fiscal do Thc.•::ourn N.'leional no Estndo do
Amn.zonns - lVIanáos.
Declaro-vos, para oG fins Ponvcnient.cs, que funccionarios
administrativos · Territorio Acre, substituindo outros, perce-
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hcrão, })(lia vNh:t proprin, a p;ratificaçiio dos substituídos, pagando-se a estes pela verba - EventuaPR - , quando forem
chamados a cRtn. Capital em objf-cto de serviço publiro, ou
qn:mdo fiParrm ú disposiç!ío deRte Ministerio.
SawlaÇÕf'S.- r ar los Jfaximiliano, ministro do Interior.

N. 41- EM 22 DE

AGO~TO

DE 1916

Estabt!lece o modo por que devem ser jf'itas as nomeações de funccionarios parn aR in~;pectorias de saúde do.q portos
Ministerio da Justiça e NPgocios Interiores - Directoria
do Interior - 1• Rer•ç:io. --- Hio df' .Janeiro, 22 dC' agosto de

1916.
A' vista do que PXJntzestes em officio n. 1.!í!i7, dP 14 do
corrente mez, resolYi autorizar-vo.'l:
Jo) a publicar Pdital de inscripção ao coneurso, nesta Capital, para as vagas de ajudantc> de inspc>ctor de saúde dos
portos nos Estados, dcelarando: que 0~1 eoncorrPntPs dassifieados terão direito á nomeação durante o prazo dP um anno,
após a terminação do dito conetll'SO, para os Jogares quP \'agarem nesse período; quP o concurso não sp referirá ~~ dctPnninado porto; que a insC'ripçllo durará 90 dias;
2") a applica.r ao quadro dos fnnceionarios das insper,torias
de saúde dos portos, divididas, r•omo rstiio, em quairo classes, -·
os dispositivos doR § § 3o e 10 do ar1. 3o do derreto n. 11.569,
de 28 de abril dP 1915, que mandam fazC't' as nomeações
por promoção, attendendo-s<', primeiro, ao mPn•f•itnento e á
capacidade moral e, depois, ú antiguidade, e pPrmit.tGm a
transferencia dos funcciunario,.; das inspPet.orinK dl' saúde
dos portos nos Est.ndo:'l, attr:udendo-~P. por{>m, ús ~uns categorias.
Nesta confonnidade, podeis propôr opportnnamrnte a~
providencias rlnhi dPPorrentrs, dt'YPnrlo ser feitas d'ora em
deante, sem <'E>perifir.at;fío dP porto, a>. HOJnPaÇÕf'<.; dos fnncciounrios das im;peetorias 11os E.'ltados, os quaes ser\'Írão naquPllas
para que fOt'em tlPsignado~ por arto dP:-:sa DirPctoria, ad
instar do que .«e obsc•n'[L f'Oill relação :w::; delegndos de
l"aúde conforme o prPePit.o do p:uagmpho uni co do art. 24
do regulamento annexo :w decreto 11. 10.821. dP 18 d<' março
de 1914.
Ficam assim mo di fit•adm; os u \"isos de .5 P 2fi de jnnho
ultimo.
Saúde e fraternidadP.- Ca;-los !l:fm:imiliano. -Sr. director
IIP!'UI de SaúdP Publica.
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N. 42- El\I 22 DF. AGOSTO DF. 19Hi
Declara q11e sr mencione nn rtl ital do concurso para tenente-medico
dn ('mpo de Bombf'il'o8 11 mlidade dn mesmo por um m1110
Ministerio da .Justiça P NPgoeios Interiores- DirPrtoria
da Justiça- 2<' SPPÇ!'ío - N. 1.2:n.- Rio df' Janf'iro, ~2
dP ngos1o de> l!llti.
Em refPrnnrin rro offit•io, n. 397, de 16 do r.orrf'nte mez,
declaro-vos que, no Pclilal do concurso quP se vac realizar,
nesse corpo, pnr:t o prPPHrhiment.o dP mna vnp;a de tenPntemedico, df'VPrá ser rneiwionndn a. v:~lid:HI(' do nwsmo roncm~;o
pelo prazo dP nm armo.
SaúdP P fndPrnidrrdP.-rarlos Maximiliano.- Sr. coronel
commandnnte do ('orpo dP BomhPiros do Districto Federal.

N. 4-3- F.:\I 22 DE AGOSTO DE HIHi
Declara ralido pnr

um

amw 11m concurso de
Brignda Policial

tenente-medico

da

l\finist~rio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
de Justiça - 2" ~ecç·iio -- N. 1.236. - Rio de Janeiro, 22 de
agosto dP 191 G.

RefpJ·indo-mP ao ofiicio n. 210, dP 22 dP julho ultimo, clPclaro-voR Plll addit:tmeuto :10 :wi~o n. l.O!í7, de 20 de julho,
que o roncmso nlt imamen t.P realizado neRRa Brigada, para o
preenchimPni.o dP nma vaga dP i-euPJÜP-nwdieo, dP\'NÚ cwr
considemdo vtdido ]Jeln pmzo dP um anno.
Saúd<' e fmJPrnidadP. -('orlo.~ J1faximiliano.- ~r. gPneml
commandnnfp da Hrigad:1 PnliPial do Distrido FedPml.
::\. 11 ---- E\f

~ ~

DE ViORTO T>E HlHi

1lfanda

rrcolhr,. no Thc.;.;mti'O N ncio11al impcctanrinn 'Índel>idal'l'fl'bidas pur funccionarios do ('ons1>/Jw 811J!I'rior dr1
Ensino e r/ri outms J!I'OI'irl;·nr·ios

mrnt,~

l\Iiuist.Prio da .JuRtiça P N egOf•ioR Interiores- Dirf'ctoria
do IntpJ·ior- 2a Secção.- Rio de .Janeiro, 24 de ngosto de 1916.
Sr. prPsidente do Com:elho Superior de Ensino- Havendo
o Mini8terio da Fazenda, em o aviso n. 87, de 21 de julho

continua aqui->

FlECTSÕRS

no

GOVERNO

proximo findo, communicado que por terem ::;ido pagos pelo
Thesouro Nacional os Yencimcntos, ua razão de 200$, correspondentes ao nwz de janeiro ultimo, a cada um dos funccionarios
da flccrctaria desse Conselho, Fernando Kauffmann,amanuense,
c Ernani Nunes Figueira, porteiro-continuo, não pódnm ficar
sem applicação, conforme solicitei, os re:=;pectivos creditos
consignados mt verba n. 22 do art. zo da lei n. 3.089 de 8 do
dito mez de janeiro, recommendo providencieis para que os
alludidos funccionario:=; recolham úquella r0partição as quantias
indevidamente recebidas.
·
Por esta oceasião, declaro-vos que os vencimentos dos dois
amanuenses, do porteiro-continuo c da dactylogmpha da men('ionada secretaria, devem ser levados á conta das percentegensde
que trata o art. 14 da citada lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916,
e pagos de accôrdo com a tabdla quP aeornpnnha o decreto
n. 11.530, de 18 de março dr; 1915.
SatídP P l'r:l1Prnirl:ldP. - Cw·log Mn:rimiliano.

N. /Ui- EM 2l IJE Af:ONTO DE 19llí

Rn!titue, apostülados, diversos titulos de nomeação, e declara que
os thesourr7·ros dos ?·nstitutos de en.~ino ntío siio funeáonario8
publicos
Ministerio da .Tustiça e Negocios Intnriores -Dirnctoria do
IntC'rior---2a Sec<;>ii.o.-- Hio de .J:uwiro, 2-t de agosto de Hllü.
Restituindo, dcvidanwntf' apo~tilludo~, os títulos dos docentes dessa Faculdade Drs. José Manoel de Azevedo 1\larques,
Haphacl Conêa de Sampaio, Theophilo Benedicto de Souza
Carvalho, 1\fnnocl Aureliano dP Gusmão e .José Augusto Ccsar,
declaro, em referCJwia no vo&so officio 11. 21, dP 27 dl~ julho proximo findo, que no profPssor eatht>c!mtico Dr. Manoel Pacheco
Pratcs, cujo titulo tambem acompanhou o alludido officio,
eumpre reqUI'rer, nos termos do parag;rupho unico do art. 150
do decreto n. 11 ..5:30, de 18 de março dP 1915, ser considerado
funccionario publiro, para que> assim ~c po~sa lavrar :t re~pP
I'ti v:t apostilla.
Quanto ao thcsnmeiro Dr. Honorio dP Castilhos, cujo titulo
Pstft junto, deixa de ser atteudido, por não poderem ser considerado::.; fnneeionarios puhlicos o:-; emprc~ado:-; adminis!.ratiVOJ4
nomeados no rPgim<'n da IPi org:1nir·:t approv:Hl:t JWI(• dPrreto
11. S.fj!í9, d1• !í dt• abril dr• 1\lll.
~aúdc C fml,crnidade. ---- e ar/os 11faXilli i/ ia !/O. -- ~r. dÍ!'f'elOr
dn Fa<:uldade de I )Ín·itu dt• S. P:liiJc..

WINISTERIO DA JUSl'!ÇA E N~GOCIO~ INTKRIORTCS

N. 41> --EM 2fl DE AGOSTO DE 1!l1 6
Declara que ao.~ alumnos que merecerem os premios concedidos
pelo Instituto Nacional de Jr! us1:ca deve ser reconhecido esse
rlireito, convindo aguardar opporf11nidade para. que se f.ornf!.
F.ffrctü·a a conce,qsfío

Ministcrio da Justiça c Negocios Interiores-- Direetoria
do Iutt>rior-2~ Secção.··-- Hio de ~Janeiro, 26 de agosto de 1916.
Em rcsposi:.t ao officio n. 110, de 8 deste mez, e de accôrdo
com o que ficou resolvido quanto á E~cola Nacional de Bellag
Arte::;, em o aviso de Hi de junho de 1915, declaro-vos, para os
fins convrmientes, que aos alumnos que merecerem os premios
Pstabelf'<~idos no regulamento desse Instituto deve ser t•c-conheciclo o seu dileito, Ufl,uardando opportunidndP para que fl('
torne cf!'t>etiva a emJccssíio.
Saúde e fraternidade.- Cm·lo.~ Jl.f aximilirmo. - f\ r. dircetor
do Instituto Nncionnl de Musien.

N. 47 --- EM 29 DE AGOSTO DE 19Hi

Sobre a permanencia. do presidente da comrnissão de alistamento
eleitoral no ed(ficio do gm•e1·rw rnunict"pal e sob1'e a expedição
de noz•ag i'Íall de I itulos aog eleitores
Ministerio da JnRti1;a e Negoeios I11ü~riores. - Rio d0
.Tmwiro, 29 de agosto tk HHG. (Tclr•granuna.)
Sr. presidente da commissão alistamento eh·itornl município lpojuca - Pernambur·o.
RP~ponclo t.clegramma 25 COJ'l'PnÜl. Conforme § 1° art. 52
dccrelo 5.391, de 12 de dP:wmbro de 1904, presidente <·ommissão :tlist.mnenl o deve permanecer eclificio governo muni<·ipa!, IJJciu dia íts trcs hora>J, attcnder eleitores solicitarem sew~
t.itulos. O art. 53 mesmo decreto nfío impede F-ejam expedida8
outra~; Yias titnloK deitorat•H, l!Ill:t VPZ provado extravio vias
anterion's. f' com isln !'~<tfl dt> :1P[·6nln n•c(•Htr lei :~.1::0, dP 2
do r:orrente llH'Z.
StmthÇ'ôl.·~. - - Cado.~ iliaúmiliu:Jo. mini~tro do Iutc!Íor.
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N. ·1S- F1\f l DE SETEMBRO DE HlHl
DPclrml que um professor

apo.~entado

por ·im•alirln niin púde

lrcrimwr rm outro rstabrlrcimrnto

Ministerio da .Justiça P Nrgoeios IntPriores- Directoria
do IntPrior- 2~ 8Peçfío. ·- Hio dP .TanPiro. 1 dP ~rjetnhro de
191G.
Em respm~ta ao vosso officio, sob n. 11)8, d0 Hl de :tgosto
proximo findo, no qual eonsultaPf\ si o profpssor Augusi o Brant
Paf's Leme, que requereu jubilação na qnalidac!P dP Jllnfcssor
da Faculdad<~ dP l\fcdieina do Hio de .Janeil'O, púd,~ !'ontinuar
Pm f!Xercicio Jp suas funcções nessa Escob f'mquanto nilo lhe
fi'Jr corwedidn a sua jubilação naquPllr• primeiro <'argo. dcda·
ro-vos que n doutrina hoj<' vencedora é a da Ítl<·ap~teidade
integrnl, eom umn sú aposeniadoria, c RPmlo as:-:illl, d<•sdP que
o alludido pmfPssot· já. foi em um Pxanw julgado inYalido para
o magistt>rio, não Í' possivPl eont.inuar a leeeiona r em nutra
e:.eola, subordinada ao mesmo Ministerio.
Saúde f' fraternidade.- Carlos llfaximiliano.-2•r. director
da Escola Nacional de Bellas-Artes.

N. 49- BM 2 DR

~ETRMBRO

DB 19lfi

8nln·r pagamento dr 1•rnrirncnfog aog prefciiM do Tn'i'iiorio do
A crr, qunndo fcím do e:rNrim do rnrgo

Minist<:>rio da .J ustir;-a <:>

N<:>gocim~

InteriorPs. -

Hio de

.Janeiro, 2 dP sch•mlli'O dP HJJ!i. (Tr-lPgrmnma.)

Sr. llPiegado fisenl do The,.,nmo N:wional no E~tado do
.M:IIlftüs.
( ~ommlmieo, tini'\ eonvf'nÍPJd.eR, qnP no suhst.i( ui o Pm
PXPreiPio eomo prefeito AHo AerP eabem doiR Jrrços rf';-;p<·•·l t\'OH
wmcinwntos, eorrespondPnt<'H ú gm.J.ifieaçã.o du Jogar, d(·\'t>!ldo
':Pr pngo :w prf'feito <'fl'eetivo, aduahuPnte nrsta Ü1pital. m•i1':1111PTl1P llllt tPn;o do \'eneiment.u, isto Í', o ordPn:H!o.
Saudações. - Carlos Jlaximiliano, mini::tro do Inlc-rior,
_:\ní:IZOil:lS --
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N. 50- Bl\1 O D.E t;ETBMBRO DE 191ll
Declara IJllC o pu(!alllcnlo do8 dcspe8u.s de lnw.sporlc do:< membros
do Conselho .Superior do Ensino deve sa lC1'fl!fo á contn da
renda do8 institutos qtw C!iles rcprclienfam, c torna. extensivo
o desconto de 1O (!lrJ ao8 vcnómentos do.s inspcclorcs c ús
la.ro::; de c.wnw dcpo.,itwla.s pelos collcf!Íoli particulares
l\linisl.nio da ,J usl i<·a ~~ Neguei os lnlm·iorm;- Dirccl,oria
do Interior- 2• :-leeç:1o.~· Hio de ~Janeiro, !l de :,;ele muro de l!Jl(j.
Sr. presidente do Comdho :-luperior do Ensino.
Em refcreueia ao oHieio n. 1-l!l, de 21 de agosto proximo
findo, deeluro-vo:,; ba l'l'r n·solvido tl pprovar :t proposta qm:
fazei:,;, não sú para S<T kYw la it eoul:1, da renda doR respeeLivos
institutos de ensino a despc~a eom o pap;amr:nl.o das diarias
c despesas dr: t.nmsporl<~ a. q11c Lcem direito os membros des"P
Conselho, JtaH stws n'll!J ÍÜ<'>' :lllllllact:, eliminando-se da ruhri<'a
22 do urçamcmto dest<~ Mini;;l.l'rio a quantia de 17:400$ a
e~se fim de::: ti nada, <·omo I am!Jem para q lH~ ant: vencimentos
do:,; inspeetorl's que furclll IHlllHmdos de aecôrdo com o dcerdo
n. 11.89.5, ch~ 1"J de ja1wiro do eorr<mte anuo, P ft::> Laxa;; de
exame dl'po:-:iktda:-: JH.:lm; <'ollegio:-~ particubres que solieit.arent
bancas examinadoras, se tonw extensivo o desconto de lO ~;~
cstat.uido no art. 14 da lei n. 0.089, de 8 de janeiro deste anu<J.

Saúde c fratemidadc. -

N. 51 -

Carlos .M.axinâlianu.

El\I 12 DE~SETEMBRO DE 1916

Sobre subslitnição do 1:ntendcntc nwnicipul 11os mum:cípios do
Tcrrilurio do Acre

Minif'ü•rio da .Justiça e Negocio::; Interiores.
Rio de
Janeiro, 12 de setembro de l(}lfi. (Telegranuua.)
Sr. prefeito do A!Lo Pnrús -- Sc·nna Madumira.
Em refermwia vosm telq,?;mmma 21 de agosto ultimo P
em additamento ao que vos dirigi em 29 dilo mez, declaro,
quanto substituição ill1Pndentc, devo ser ohservadu diHposln
arL 23 §lu deercto ~J.::)al, de 23 de ouLubro de 1912.
Saudações. - Carlo:; Maximiliano, ministro do Interior.

DEClSOES

N. 52 -

DO GOVElilNO

EM 19 DE SETEMBRO DE 1916

Prohibe a acceitação de 1Jrocurações para recebimento de vencimentos, a menos que o offiáal esteja ausente desta Capital
Ministerio cla Justiça c Negocios Interiores- Directoria
da .Justiça- 2a Secção- N. 1.3GO. - Rio de Janeiro, 19 de
Retcmbro de 1916. ·
Pam evitar cxtortões rost.umeims contm f:loldados imprudentes, determino que, HO dias após á publicação deste Aviso,
deixem de ser acccitas, na Corporaçiio soh vosRo commando,
procurações para recebe1· vencimentos, salvo se o outorgante
se achar fóm desta Capital ou fôr, por medico dessa corporação, declarado em condições de não poder rompareccr á.
1mgadoria.
Saúde c fraternidade.- Carlos Maximiliano. - Sr. general commandante da Brigada Policial do Districto .Federal.
- Identico ao coronel commandantc do Corpo de Bombeiros.

N. 83 -

EM 26 DE SETEMBRO DE

191~

Dispõe sobre exclusão de praças das .fileiras do Corpo de
Bomheiros

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
da .Justiça- 2" Secção ·-· N. 1.384. ·- Rio de Janeiro, 26 de
~etembro de 191G.
Em refcrencia ao officio n. 451, de 20 do corrente, declaro-vos que pôde ser excluído das fileiras o soldado José Maria,
desde que indemnise clle a Fazenda Nacional do que estiver
devendo.
Outrosim, convém que providencieis no sentido de não
!óer preenchida vaga alguma de praça com estrangeiro que não
Rej~ naturalizado, uma vez que o nrt.. 24 do regulamento é
omisso.
Sat'idc e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. coJOnel commandante do Corpo de Bombeiros.
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N. 54- EM 5 DE OUTUBRO DE 1916
Affecta ao Conselho Superior de Ensino questõea sobre as quaes
não se enrontram disposições na lei do ensino e que precisam
ser reguladas pelo dito Conselho

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
do Interior- 2a Secção.- Rio de Janeiro, 5 de outubro de

1916.
Sr. presidente do Conselho Superior do Ensino.
De accôrdo com o art. 28 do decreto n. 11.530, de 18 de
março de 1915, convém que esse Conselho emitta a sua opinião
quanto a duvidas suscitadas a respeito das seguintes questões,
sobre as quaes não se encontram disposições na lei do ensino:
1) a quem compete mandar cancellar o ponto, desde que
o alumno de instituto official ou equiparado prove, com attestado de autoridade militar competente, que na hor11 da aula
se achava em trabalhos como voluntario de manobras?
2) escola superior filial de outra equiparada ás officiaes,
s6mente depois de funccionar cinco annos, póde ser equipa·
rada tambem ou antes?
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.

N. 55- EM 10 DE OUTUBRO DE 1916
Declara que o prazo da inscripção ao concurso para provimento
dos lagares de professor substituto do Collegio Pedro li é
o mesmo para a apresentação dos respectivos trabalhos in~
pressos

Ministerio da Justiça e Ncgocios Interiores- Directoria
do Interior- 2a Secção.- Rio de Janeiro, 10 de outubro de

1916.
Sr. presidente do Conselho Superior do Ensino.
Em referencia ao vosso officio n. 173, de 23 de setembro
ultimo, declaro que o prazo para a inscripção ao concurso para
o provimento dos Jogares de professor substituto do Collegio
Pedro II é o mesmo para apresentação dos respectivos trabalhos impressos, devendo ser excluído quem não o fez dentro
do alludido prazo.
Cumpre, pois, quo o director daquelle instituto de ensino
providencie afim de que sejam quanto antes eleitas as mesas
examinadoras e iniciadas as provas publicas de taes concursos.
Saúde e fraternidade.- Carlos Ma:eimiliano.

3l

DECISÕES DO GOVERNO

N. 56.:: EM 10 DE OUTUBRO DE 1916

Responde a varias consultas sobre a execução do decreto n. 12.193,
de 6 de setembro de 1916, relativo ao processo do alistam,ento eleitoral, na conformidade da lei n. 3.139, de :2 de
agosto do mesmo amw
Ministerio da Justiça c Negoeios Int.eriore:; - Directoria
do Interior- 1" Secção.- Hio de Janeiro, 10 de outubro de
1916.
Sr. prcr:>idcntc do Eí:!tntlo de Mina~ Gemes.
Uc~pondcndo ás consultas, que dirigistcs a este Minist.erio;
sobre a execução do decreto n. 12.193, de 6 setembro ultimo,
relativo au procctisu do ali~t.amento eleitoral, declaro-vo3 o
s•~guinf.c:

a) deve ficar ao eritcriu do juir. a aeeeitação do:; documen~os
que comprovem a renda, sendo exccllentc ha1:1c a que se cxtge
para ser ali~J,ado como jurado, a l}tml em alguus I~stados,
como o de Minas Geraes, atLiuge, no minimo, a 600$ por anuo.
Da decisão ha recun;o para a respectiva junta;
b) 4uando o juiz preferir o arbitramento como meio de
prova da renda de inunoveÜ;, cc:t.e ~>e fará de accôrdo com a
lei proeet'sual da União;
c) qualquer meio de prova do exercicio de industria c
profissão, inclusivo o eouheeimcnto do imposto, satisfaz a conPição prevista pelo arL. 5°, § zu, ldtra b, do decreto n. 12.193,
de 6 de setembro de 1!H6;
d) quant.o aos deputados e :,senadores, magistrados e
funccionarios em geral, desde que provem que exercem o
cargo, fica ipso facto provada a renda assegurada em lei;
c) o individuo que morar a menos de doi~ mezes em predio
proprio deverá provar que pagou aluguel de outro durante
o resto do prazo legal ou que residiu gratuitamente em casa
de outrem, de accôrdo com o art. 5u, § 2°, lettra c, do alludido
decreto n. 12.193, de 6 de setembro de 1916;
.f) por meio indirceto, admittido em direito, poderá ser
feito o reconhecimento das firmas em documentos que as não
tenham nestas condições c datem de muitos annos, cabendo
ao interessado, no caso de se tornar isto impossível, recorrer
a outro meio afim de provar a authcnLicidade de tacs documentos;
g) a lei exige a idade de 21 annoH para Her eleitor, c não a
dispensa em caso algum (art. 2u da lei u. 3.139, de 2 de agosto
de 1916).
Saúde c fraternidade.- Gados Maximil?:ano.
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N. 57- EM 18 DI~ OUTUBRO DE 1916
Declara caber ao director do Instituto Nacional de Musica a
dcúgnação de umjunccionario para exercer, interinamente,
o lo.7m· de biúliothccariJ
.l\I:!Jistcrio d~ Jmtiçc o No6ocios Interiores- Directoria
do Inic•·io;·- 2a Sccç:"i'J. - Rio do Janeiro, 18 de outubro
do 19JG.
Em refcrcnci't ao VG~Tl cffieio n. 1'U, de 10 do outubro
corrc:Jt•, tL·cb;·o que, l1:1. c mfonnicbdc do pamgr:1pho uuico
do art. O') dJ r:";rd·vn qlfr, :"l:]](::w ao ckcrcto n. 11.7-18, de
13 ele ottlu'm:; d·'") Hll3. +-..-, i-3 d-J.~i~ntu um funceionario desse
I~Jsii(ul.o p.:ra cx•:rccr, interin2mJut~J, o logar de bibliothccari~,
Vl::>to qtn, só no cu-:o ]Fcvi<:to no art. 151, caberá a cr,t.c l\1tnistr•ri-J a ;n:n ::v;J:::> d, q:t;••n p:(•'l'Ç:l, intcrinarncnsc, o dito
lcgUL'".
s~víde e frn,tcrnichdc. -Carlos Maximiliano.- Sr. dircctor
do In~tituto N:teiono.l (te 1\fm;iea.

N. 58- EM 23 DE OUTUBRO DE 1916
Sobre as vantagens a que tccm direito os voluntarios de manobras
qu:cnlo forem junccio:wrios ou a!umnos de estabelecimentos
de ,,,;;i;iJ
Mini~.t..•rio da Justiça c N~;gocios Interiores. -Rio de
Janeiro, 2:3 c!.:; r;utnbro de HJ1G. (Tolcgramma.)
Sr. p·n"i(L'lltc elo Gms:;;Iw Su9crior do E:nino.
Dcn·:do G:;r inieÍD,\hsnc<r::s proximos dia'J as manobras do

Exercito, pro;-icbnci~w n:;,1_-;1. 'Jll() o·; funccion::ni::>s c alumnos
dos cct ~ h:+cim ''ttO'J (l ~ cn:·.i·Jo tksta capibl subordin~dos
v, cs·3c Co~<·lln, que se a 1 isl:tram como voluntarios, po:;sarn,
sem pr.~jui;.;:~ ele sc~Js v~·J:ei:n··nt~>s ou quacsf]uer outras vanta;rcii ·, nc':;nir C'!Hl cn e;>: p:J:; <L [;'Llrniçilo, afim de t:Jmarctn
parl,; !Ln Jnc;:;m~lS m~ulr)·rn·;.
Saud·>çücs. --- Carlos "~Jc·,ri:nilian.o, ministro do Interior.

D~ci~::c::;

-

19 Hi

3

llEU~ÕE'-' DO GOYElC'\0

N. 59- EM 28 DE OUTUBRO DE H!Hi
Sobre med1:do.s a serem adaptadas na Caixa Beneficente do Corpo
de Bomb,.íros
Ministeriu da J ustiç:t e N Pgocio.·; lnteriorPs - Directoria
da Justiça- 2' Seeçiio- N. l.G22. - Rio fi<> .hll('Íro, 28 rk
outubro de 19Hi.
Attcndendo ás ponderaçüe<:, ctn~ fizeste:::. no officio n. 500,
de 1f) do corrente mez, sobre as cémcEçõc:-; financeiraf; dtt Caixa
Beneficente dec:sc Corpo, autoriz'l-vos a adoptar as seguintes
medidas:
1". Considerar ('Olllu rcceit.a ordinaria. lclu:c terça parte
dos juros do e:.nii:\l emprep.::cdn Pm :tpoli(;es <' <'mprestimos
ao~ ~:;ocios, rfhn
d[L~: pensões;

{1 ·:'

:~ttcndt·r r~~~ dc.~;pr.z; 1 .:~

f'01 1]

o

r:l·}~fnnento

~?.". Iscnhtl' , '" lt>1u;·luado:~ , l·~• pn,g:tmé:n1" das <'flTJi.rihuições,
Jcsde que a.s quotaé,, que devem cl!cs rccobl·r < ':~ C:<t;x:1,, não
('tll)!'HJD

As

n Ín1pülta"~;.:~~~~· dtl 1nr~nna. contl'ibu]ç[L:.
p~·ovidnnc,;:F :ll'IJWJ, inch·ad:l" deverão ~·pr

nost.a:;; em

execuçfto aM ulter;éll' <h!ib<'l':_tçCb de,:;ie ;\:iaisterio, ou ate: que o
Governa se.ia f').lt.c:·;,;cl,rlo a :·evcr o :.tctual re;:;ubmento do Corpo.
Saúde c fratcm:dadc.- Cnrlor; klaximüia11n.- S!·. co-

mnd comm:mrhntp d<) Corpo de Bombeiroc:.

Sobre o l'cconhcU:mcnto de fin1w.s

IIU-':

doeu.!;;, níu.~ OJJreo:ent.ados

pu1'u. o alir;fmnC?Ito eleitoral

I\Iinist.erio ch .Jm:tiçft e N~'goeim: In~.criono~.~- Hio de .Ja-

neiro, 31 ll<, out.ubro de l!H6. (Tclcgr:mnua.)
Sr. juiz d~e din·it<} <lf' Jp:J.n•r:;'y ~-~ Estnclo ck Uuya:--:.
Conforme :•.rt.. !'í", § 3", dlwret.J 12.19:-}, de 6 ck setembro
ultimo, devem f:<~l' rseonhccidaR firnw.~-1

tPd();1

documentot;

apresentados fim alistamento eleitoral, fcrwdo <TÍt<'ria autoridade judiciaria exigcncias cumpriment.P alludida disposição.
Assim respondo vossa consulkt a tnl respeito.
Saudações. -Carlos 111aximiliano, mi.niRtro do Interior.
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N. GL- EM 7 DE NOVEMBRO DE 1916
De.da m desde quando devem ser pagos os vencimentos aos officiaes
dns com.prmhias regionaes no Territorio do Acre

Ministerio da Justiça c Negocios Interiores.- Rio de Jallf'iro, 7 de non~mbro do 1916. (Telegramma.)
8!'. prdcito Jo Alto Acrn- Rio Branco.
Em ;-c·~'l ,r:;· ~r~ ao vosso tclegramma de 17 de outubro ulJ.imo. rhcbr:> cfficiaos companhia regional toem direito pagamento de vencimentos ~1. ..:ontar data respectiva nomeação,
r·onformidHde art. 13, ~ :3", regulamento ann<~xo decreto 12.077,
<k' 25 ck ·n~1i:1 corrente :mno.
Saud:1çüt>"'· -~Carlos .ifa:àm.ilúmo, ministro do Interior.

:-~-

C2 ----EM 7 DE NOVEMBRO DE 1916

Sobre 'J focul em que se deve reunir a junta de recursos eleitoraes,
de que tratam a lei n. 8.18.9, de 2 de agosto de 1916, e o re$pecti1•o. 1·egulamenio

lVJinistc·rio da .Justiça r· N•'~D·~io~ Interiores- Din~e~mia do
lldNior--1" Srrc;~o.- Rio de Janei10, 7 de novomhru r:o 1916.
Fm re'-'postn ao vor:,:::u 'Jffi,~io n. 163, d.e ~7 (\p outubro
nliirno, de(·h1·o que 0 toe:tl ondP Re reunirá a juni:t de recursos,
dP quP t-ratam a lei. n. 3.139, ele 2 de agosto do corrente anno, e
o respr;·1·1vo regPhnwnto, ~:pprovndo pelo tkeJ·ecto n. 12.193,
de 6 d'-' dembro proximo findo, deve iWI' a Héde do juizo
Saúde P fraternidade.-- Carlos Maximiliano.-· Sr. juiz
fcderr>l na '':'r<;>ii:-o do Estndo elo Paraná.

N. 63 --EM 9 DE NOVEiVIBRO DE 1916
Declrrro r;11ul a at1foridadc a g·aem cabe asst'gnar as segundas via8
ri e t itulos de eleitor

Mi.llÍBLPI'io da Justiça e Negocios Interiorefl.- Rio de
.Janeiro, 9 de novembro de 1916. (Tclegramma.)
Sr. ajudante do procurador da Republiea, no município
dP Monte Azul -- Estarlo de S. Paulo.
ReHposta eonsulta constante officio 3 corrente, declaro que
se-gunda~ vi:J s titulos Pleitor devem ser assigna.das pela mesma

continua aqui->

,_>\)

autoridade que <'Xpediu ns primeims, visto nfio ter havido
alistamen!o nesse municipio e ainda vigorar o do antigo ele
Bebedouro, de onde foi desmembrado.
Saudnções. - Carlos Maximiliano, ::ninistro do Interior.

Dá instntcçucs JJara a 'Jrchcslm do Tnsiiiuto BenjT;!i;o

Co:<~[ant

Ministl'rio cl::t .Tcs:iç'l c Nq:,ocios Intcriorcs-Direcbria do
Secç:"b.-H!o de Jar·"Íro, 23 elo novembro de 1916.
De acc(;rdo com o qne prcpm~estes em 0fficio n. 93, de 1ü
do corrente m8z, ckcl:o.ro ter rcsolvicb que :-Jc:::~c lnctituto se
observe o seguinte:
O art. 17 do rcgul:1;ncnto, r8lati7o á orchestra, é e~:tonsivo
aos cúros ou sólos que por, dctcrminução do uircctor, houverem de ser executados n:1s s~lcmnidades, fcst.as c rcccpç5es
do Instituto, exccptu:::cdos os IT~~ctidores, mestres c contramestre que, por insufficiencia ele conhedmentos musicues,
não estejam em condições de tomar pmte em taes c~~crcicios,
c ficando obrigados aos ensaios todos aquelles que tiverem de
entrar nos córos. Estas disposições upp!icarn-se :tes [)lumnos
de :1mbos os sexos.
Os acompanh:.tmciltos dos córos serão feitos pela orchestra
regida pelo professor a quem competir, ou ao piano ou harmonium, por qualquer a~pirantc oc rPpctidor de nmsim, mediante designação do dircctor.
Saúde e fraternidade. -Carlos Maximil-iano. - Sr. clirector do Instituto Benjamin Constant.
Interior-2~

N. 65- EM lG DE DEZE.l\IDTIO DE l01G
Declc,ra que podem ser dadas as cei'lidiJes requerir(as, 7Jam fins
eleítoracs, 1JOr praças refar ma das da Brigada Tol icial
Ministerio da Judiç:J. c Nrgocios Intcriores-Diredaria do
Interior - 1 a Secção.-ltio de Janeiro, 15 de dezembro ele HllG.
Em resposta ao officio n. 414, de 29 de novembro ultimo,
declaro-vos que nada obsta a que sPjmn dadns as cntidõcs
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requerida~,

para fins e1citoracf1, por praças reformadas dessa
Brigada.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. general
commandante da Brigada Policial do Districto Federal.

N. 66 -

EM 18 DE DEZEMBRO DE 1916

Sobre o local em que se deve reunir a junta de recttrsos eleitoraes

Minir,terio da Justiç:~. c Negocios Interiores.- Rio de
Janeiro, 18 de dezembro do 1916. (Telegramma.)
Sr. juiz federal na secção elo Pará- Belém.
Em resposta telegrammrt 16 corrente, cabe-me dizer-vos
que, conforme Jccbrei juiz fc;cleral t:ccção Paraná, em avil:io
7 novembro ultimo, loc:1l cmdc 0c reunirá junta rccurws cleitoraes deve s::r a séde do respectivo juizo.
Saucbçõcs. - Carlo.~ M a.rimiliano, ministro do Interior.

Página original em branco

Ministerio das Relações Exteriores

N. 1 - EM~ DE FEVEREIRO DE 1916
Dá insirucções

.~obre

o pagamento das despezas dos Consulados

Secção de Contabilidade- N. 2 -Circular- Ministerio
das Relações ExteriorrR.- Rio dP Janeiro, R de fevereiro de

1916.
P~rr. a bôa ordem do serviço e para dar execução ás
novo.:,, disposições sobre o pagamento das despezas dos Consulado:!, de accôrdo com o art. 1~ da actual lei do orçamento
da dcspeza, communico-llw (]PP ·v. P. deverá dar facil execução
f\s ir.:Jtnwções abaixo:
1", as despezas só serão sacadas por mezes vencidos,
exceptuadas as de aluguel de chancellaria, que observarão ao
diE<posto no art. 17 da lei acima referida;
2°, nos recibos de saques, enviados á Delegacia do Thesouro <'lll Londres deverão, depois da declaração do total do
saque, ser especificach~s Pm ser.;uirln, as pareellas de cada um
dos pagamentos, eitando-sr o: nomes dos diversos auxiliares;
3c, ·os i'ceibos envi~,dos á Dclegacü deverão ser acompanhu,do· ck todos os cbcunwnt.os comprobatorios de despeza,
RPln o que' não ::-·crã.o pa:~os os saques;
-!", qurmdo qualc!lcf'l' r"u:-:ili~'r no comcç.o do mez estiver
aw•cnte da sédc c!o Ccr.suhdo, por motivo ele féria~.; ou de serviço. Loderú s::\cBr :•" ~;n:t gmtificsção do logar onde estiver din•ei:l!!!Pntr P.obc·P :1 Ddcg~H~i~,. obedecendo ás disposições em
vir~:)r ram i:d fim, mcdinntc- pdyia communicnção do ConPu:_.:_:_d.; c·u dP~ SGz·_l'CtH1~j;! <~C' 1',·~1-rHio ao f)p1e:Y:nd·) do Th8souro,
jl1.'' :tic~:ndo o motivo dr.;Pe :'D.((11C;
!;-", os recil)(Y' rp:c não tPHhmn, até::-, data do recebimento
<le~:b, ;:ido feitos ele :tc<:ônlo <'Olll as prel'!entes instrucções, devcr:'lu cel' substituidc.s por outro~;, que seriio enviados novalnrn: c· ú Dclegrcin do Ih·,ouro c n PSÜt Secretaria de Estado.
Rf'ill'ro :1 Y. ~.. ''"' P''OtPstos drt minha ..... - Lauro
J1iillcr.

DECISÕE:1 D') GOVEP.t:0

N. 2- E::\I 13 DE l\URÇO

DI·~

1!HC\

Regula os casos de íran8por:e de corresponde:1cia c volumes em
malas diplcmatic(!S
Secção de Contabilidade- N. G- Circuhr- Ministerio
das Relações Exteriores. - Rio, ele J~neiro, 13 de m2rço de
1916.
Sr .....
Além dDs mabs j:i c:-:istentes, e~tú Cf'te 1\Iinistcrio procedendo a aceôrclo para o c~;tabrlceimento de ou i ra::l cr;m diversos paizes pam. f:1cilit'lr c mrlbw a~cc,:mar o tran;;porte da
corrcsponclenci[l c de oLjcctns !lc~::fr•r.dm; c C'3b Scrrc't~'cia elo
Est::'do.
Fic'l de.-:dc j(t cní-rnclido qvc c.o::~Ds m'lbs t'"'llf'Jlorhr:lo
exc1usiv[ln:cntc, c ~~~1n e:{:__-cpç:lo c~~ r~rc~_,ie ~1~p:~:·n~1, rcl·rcspondenrin, c chjrelo:: 1lr ;e:TÍÇI ]'!Hico C(:;n r 1c·! ·,l~J a f'-;te

1':rnittcrio
volvi(ln8 [t

a o:• i ··;1~, I>;:' cn· :):; ]'I. ,·i:,!n:·, c qur
Pt:\o clel_r'f;~:_ç:J:t) rr:1~r~ tente ~-.. ec -~P:'r~)qdc-~1<'~~~ C' chjc:~·tns

üll

que !'DO c~·t ..,j.:m rnEl]'r~·hr,:cJ:c1~':' p;rn1r·ll:· rlc:,i;::r:·ç'''' r:,";• o
de l'f'"ti•u:L,," '' Pllf'.'l c1n !1i···:'(· 0 d~ "n"l"'" ·~ ,.,, ·"'ll'"l) i]J··J..,rl.r• <,lo-'fnJ,'""<'':(''l,l':,.l:,,··(!'l; ,;,.'·.t,:'l:l,·, ~~~.,·:;·.. ·~·!,:, ....... ··"

fin1

"-'-'-t,'-

~-~'L•-1•'

~t"oc>'

~-lo•~~·-••~·'•

C::d:· mdn !;n·c-rh 1 '':'('!'in i c:·!': l•::·:dc u·n:~. •·eLçfl·l r1•J :;cu
COnteúdo E\lh,cripto r; elo fnncc:i~m:: ;:i o l1lf'llE; ;_.i<tU de·: :c cCl VÍÇO.
Tenho a. honr:--. ~k rc•:tc ~'r n V ... co prr;(cd:rn rln mi1•h::1. , .

-Lauro Jlfi'ller.

N. 3- EM 13 DE I\JAHÇO DE HllG
Dispõe sobre a

0/'(iWIÍ:a(ilo

de man ;fe.c!G8 de

ft.L'1'.:'fr;

c!s r·cdra

Dircctoria Geral dos N pgceios Eccnomicos e Consubrcs-

N. 7 - Circulnr- Ministerio das Helaçcl'S ExtNiores. -Rio
de Janeiro, 18 do lll'lr~·n de 1916.
Sr.....
Communico a V. S. que o 1\fini:-;tcrio da F::zcntla resolveu
pcrmittir que na organi~.~ção <los nwnif<'Ftos do carvão de
pedra seja feita. a concc:':ilo que fo f:cz C'IP 1clnçfío ao dc:<pncho
det'sn mercncloria, isto é, lli~pell:·'l r a difTcrcnt;~l p~rn m:' is (ou
accrescimo) que não cxc~'dc•_· de 3 <;;_., no,', tci·m~l~' (1:• f:crt;ED ga
do Cupitulo 3° do Titdo 8° d::c Nov:~ Con-:-olicl::r·:\n <i: Lr'i.-: das
Albndcgns.
,
Tenho a honr::c do rcitcrnr c• Y. EL cs proic>'tos rb miui :-t •••
Lauro 1lf üllcr.
1
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N. -i- K\í 2D DE MARÇO DE 1913

Di.spõe soln·e

dcsp.~ch,;s

dr: navios e vapores brasileiros

Dircctorir" Gcrfll dm :Ncgorios Economicos e ConsubresN. 9 - Circubr- 1\Iini,terio das Helações Exteriores. -Rio
de Janeiro, 2() de ll!f'rço ele 1916.

Sr.....
No orçrmcnto vi:::;ente nfto foi revigorada a disposição do
nrt. go c seu p:uagrapho da, lei n. 2.210, de 28 de dezembro de
1909, iscnbnd•) de emo1:n~10ntos c scllos nos Consubdos todos
os docn:1>rnto;, rcbJivo:3 n cl""Pfl.chcs elo navios c vrc.pores br::tsi1eiros.
Con!':rlbdo a e,·:,c rcToib. cledaron o 1\'Iinisterio da Fazcmh nf\o echr e~~l ,.:-,.é'" WJ ::'•.ch:cl e~érrcic:o a, citada di~.p-;sicito.
,
Fie~ ror j,,;:'), l'f".-0:'r :'~, '], circnhr n. 25, clr 17 do iPlho
(1C 1U.~:3, C~>ns::Ecl~l(:!~t !l')" :_ ! te~. 3:2:~ c 32-t da I'-Jova c:onsolit1Pç~·:)
Con~·uL~1·~ ~-~r-yr'nt~r'), p<\/ ~--~: ~ · , ;_'~~' r')Lr~1dos de qu~!('::-'qlJC'r n~t•. . ic,s
c y:;rr"c' c-: é'll~G;t'·"·~: i :' ·r::,:-e·,._;f\:·1 n' re.srectivD. tabelln,
e::\ccp~i'ad:· ·, ]~'·(m, ~· : f'"l 1 ,:~ :·c:• ~;ip: ch Lbyd B:·;,sibiro, (~lW
ern virit:dc· dn dc-c!ci·.) ?1. _!!'.~_~:~i,. de 10 d0 ngo~'tr:: cl~ lSl:_~, fci
['djudie~·.<L' tto l'aüi1:wP >) l'T aci:na!.
Tenho a h::mm de r.~:: ,,·::r a V. S, os protestes chi minh:>.
Lauro ilfl'?lcr.
J

1

J>J. 5 - K\I 0

Permitte

mamJcsto.~

de

1!~3

rr·:(iC'

r,

l\.!AIO DE 1916

escriptos á machina e em papd
'r~ ~·r:-:!.

Dircctoria Gemi dos 1T q;ocics Eeonomicos e Consulares
- N. 14- Circular- l\Iinisierio das Relações Exteriores.Rio de Jfl.nciro, 8 ele n,;,:o ch 191.6.

Sr.....
Cr·mmnnico ~ V. P,. (;l!c o J\Iin;stcrio ch F:.u·encla, a1..ten(1cndo DO recliclo (b 'TI: e 1\:JJj'lllli (lil SZeam Packct Company,
feito c r'd c :r; r;pj;;tcri"', c1::-c ~::: f\ll f' c;· ftworaycl á nceoitnçf'o dos
l11[lnifc;;tcc; d0 Ct'.Tf':a csc!·::-·L ; iÍ ll'achina c em ré1pel 2C'lo::vcl,
convin<1c· ql:r' ::-,,, cmj'rc~:\:' (!" ll~~n·:·:~:çi:':~, pm ~u~ ...-cz, f::cTtcm
o cc~·viço cl.n~; ~:"_lf::Iv~c:~:~'"3,. c- -~::'i~~i~~dr;-c:~ de J"i!Oclc- . . p . . c :~s u~::;·r.:.1n
dos vnh:1 :c:3 cLcdcç ;:1 [: :..::· . 1cin ~:lrk~beticn.
1~c!Jhc' a h:;nr::, d:..' :c~~~,.:
o~ :r;rotce'tc·: (b minL:,;....
Lauro M 1'1!cr.

DECISÕES DO GOVERNO

N. ft- El\I 27 DE MAIO DE 1916
J)p,fermina que não podem ser acceitas procurações de propn:o

pl'nho de mulher casada

Directoria Geral dos N egocios Economicos c Consulares
- N. 17- Circular- Ministerio da;.~ HC'lnçõps ExtPriores.Hio rle .J:uwiro, 27 (k mnw dr HlHi.
Sr .....
Tenho ~t. honra d!' <:ommuninr :1 V. ~ .. nara o:-: devidos
fins, que o Minist.erio r!:; .J nsi içn r ~ieu;oc:io~; Interiores. tendo
sido ouvido sobre '> :~c:munp~o. decla;·;Ju quP, 0m face do art. 1o
do dl•cret.., n. 79, dP 2il de :,.goRto de 1892, a mulhe~· casada
não podt• p:w;,:::r proemnção por instrumPnto particular do
proprio punho, vi;.;to n:lo ,c;cr pPS'ir>a hahilitac\n !J:l m tnclos os
:wto~ da vida eivil.
Aproveito o ensejo p:1r:1 rrnov:il· a V. S. o,; pmtPstos da
lllinhn ... rnuro ilflil1cr.

::'\~.

'I

-~

Drí in8tmcçõcs ao

EJ\! ;)J DE .JPLHO DE 1016

r orpo Consular sobre a propaqrmda economicn do

Hm:~il

Dire!:tmia Geral dos Negocios Economicos c Consulares?\. 33- Circular - 1viiniRieJ:io rln'' Prb;õc:- f<>;tf'riorPR.- Rio
<IP .JanPiro, :n r~(' .i11llv~ flp HlHi.

Sr .....
O C:ovcrno Fc(!cnd f";;,;.: o El:tior cmprnho em o_uP os Consubdm: Bntf:ilei!·::·; rn:-:'Ul1, cpmo devem, ser um cl'"mento cfficicntf' d:1 expam:fio f'('nr:cn~ic:c do pni~, r;;n;.;it nindo um orgam
de• estud? mmtnn!c, <k J'<'~·su}.í:n eui_?nc!osa. d_e v•.1lgaris!1Qão
.':_v:,:fPJ'1atJut f' opporh; n:: ele ,r:ronnaçao 1mmrd1ata e vendwa
dos produ<:tn~ !' d:~:; rÍl[l'<':~n~. n~11 icn~lr:'· e <!n'l lllf'l'C,;dm' commnlidon"·.: ClUP nl:l"i~ eprn·Pn1:·nH :1, , ..... ,_ ,~,_: r::·:-:dnct :.;.c.: P a 0s~ns ri--

quezas.
E', porümto, indi:op 1 ~1:":1Tcl qne l'' ., Cou:-;ulado t0nha sempre em vista o dicT·::3tu nu~ nrts. :3~\;. 327, 32fl. ;)20. 330, 331,
:l32, 333, 3:H, 33.5, ;)3tl, 337, 33S, ;):30, :540. 341, :3,!2, :346 e 347
dn Nova Com:oli!bt;:'i.o dar: Leis, D0eret::.; e Dcc;tÜ':C: qnc baixon
t:'lin o decreto n. lü.3t'·~, de <i de ::~os!o de 1\Jl;), nüo deixando
d0 mandar dentro dos pr~~zo;;; fixados e na fórma e::;tabelecida,
rdaiorios eonciso~ r clnnw, es<~nlpnln:-nrnl'ntr hascndos em dados
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exactos, eolhidos em documentos officiaes ou em qualquer outm
fonte digna de confianca, sobre todos os assumptos que se refiram ou que possam interessar ao desenvolvimento agrícola,
industrial e commercid do Brasil, dados esses que V. S. irá archivando methodicamcnte para serem utilisadoP Pm quí'Jqu<'l'
momento em que delles se precise.
Como a espera da ér.oen em aue devem ser enviados esseR
Relatorios póde tornar in'opportunns algumas informações, rogo
a V. S. que, além das exposições trimem:aes ou semestraes a que
se referem os alludidos artigos, mn.nde constantemente, se necessario até diariamente, a er.ta Secretaria de Estado, afim de
que pot'sam ser com proveito transmittidas ao competente deRtino, todas c quaesqner noticü;s rlilc'uelh ml.tU"P~m, eujo eonhPcimento não deva ser adiado.
Para n obtenção dessas notieia::: <' para a mais larga divulgação r:;ossivel d:.J boa fama doe; prochwtcf; nacionaes, V. S. não
deverá poupar esforços, pondo-:::c em conrcleto com os museu::1
e outra...s instituiçõef' agriC"ob;:;, industl"iacs c eommercines existentes em seu dist.rido wmmlar P solicitando das respectivas
autoridades, fls quae:·' Y. S. offereeerá permuta, exemplares,
pelo menos, em triplicata, de todas as publicações que, de nl~a fónna, Re relaeioncm com a nm::sa. situação economica e
financeira. DP cada uma dess:u: publicações V. S. conservmú
um exemplar nf'é~f'f' Con;,nl!;do, envinndo os out.rm: a eRta Rccret:.uin.
V. S. procurará conhccpr com a maior prcci.são os diversos
ramos em que esse pai~: negocia com o Brasil, estudando os
preços c as condiçõ<'s de cada artigo c indicando os meios adequados de se cksPnvnlvcrcm os mcrcndos :1bi já existentes c de
se conseguirem novos, csrecirrlnwnte no:' portos em que não
houver eommercio direelo com o B•·asil, dando-nos immediata
communicação de tudo que po''Sa melhorar a producção nacional c expondo-no:" minucio:'amPnte todas as difficuldndes cpl<'
embaraeem o nos<.;o intPrcambio eommereial, quer quanto a
fretc:-: P imro,:tos, qlwr :1 n>.'T r;t•J ck r:<torvo•: rlP mw lqurr nnturez:~.

Logo quf' rccPbcr :':c infnra:a~;õrs dP Y. S. P:ote Ministe6o
se dará prP<"!":: rm fazrl-us c:lC'g:n, pc]o<; meio~ mais rapidob f'
eonvenif'ntcs. :w eonhceimcnto ci.as repartiçõe~" feden•,es c ec·~
tadoaes e dns associações p:ui i eu lares intero'S:,~ldas, ás quao;::,
nesta drtta, me dirijo tambom, pedindo que me forneçam com
a regularidade e constancin, nw~essarias, elementos que tornem
possível o trabalho de propaganda economiea dos Consulados,
taes como dados e;;,tatisticos, amostras dr vroclpctos commercinveis, eolleeçõPI': de vistas photographica~, tarifas, transporte
em geral, frctf's, disposições Jrgislativas c administrativas, cotação de títulos e de generos, notas sobre immigração e todos
os esclarecimentos que possam ser uteis ao trabalho de V. S. c
lmjn. vanta11:em em sC> tornmP.m conlwcidos no extPrior.

4.4

DECI3ÕES DO GOVERNO

O Governo espera que V. S. ponha patrioticamente, para.
o fiel cumprimento das incumbencias que lhe são confiadas por
esta circular, ·O maximo de sua dedicação e actividade.
Aproveito o ensejo para lhe reiterar os protestos da minha ..·;
L. M. Souza Dantas.
N. 8 -

EM 31 DE JULHO DE 1916

Dispõe sobre registro de nacionaes nos Consulados e. expedição de
passaportes

Directoria Geral dos Nego cios Economicos e Consulares ~
N. 34 - Circular - Ministerio das Relações Exteriores. - Rio
de Janeiro, 31 de julho de 1916.
Sr .....
Para facilitar o trabalho desse Consulado e evitar os
embaraços em que naturalmente se deve ver com frequencia
para attender a pedidos de protecção c expedição de passaportes a individuas cnjtt identidade lhe é inteiramente desconheeida, rccommcndo a V .... que, com a necessaria h::tbilidade
o pelos meios que julgar mais adequados, procure verificar
o numero de bmsilcjros residentes no districto sob sua jurisdicção e pcrsuadil-os de que, para que possam sem difficuldades
ter a assistencia das autoridades nacionaes nesse paiz, se devem
fazer registrar e ás pessoas de sua fumi!ia no Consulado do
lagar em que se acharem.
Para os fins de estatística V.... , além dos competentes
lançamentos nas contus de emolumentos, e sem prejuízo do
disposto no art. 468 da Nova Consolidação Consular, remetterá
a este Ministerio mensalmente uma relação dos indivíduos que
nesse período se inscreverem nesse Consulado como brasileiros.
Tenho a honra de reiterar a V ... -L. M. de Souza Dantas.

N. 9 -

EM 31 DE JULHO DE 1916

Devem os Chefes de llfüt.ão jazc1· visitas de
8Ulados

~·nspecção

aos Con·

Directoria Geral dos Ncg;oeios Economicos e ConsularesN. 3.5- Circular- Ministerio das Relnções Exteriores.- Rio
ele Janeiro, 31 de julho do 191 G.
Sr .....
Em observancia aos arts. 193 e 203 da Nova Consolidação
das Leis, l:::o8rctos c Dcé·õc;; rcfe'rc1tes :-:.o Corpo Dirlom::-,tico
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Brasileiro e arts. 178 e 179 da Nova Consolidação das Leis,
Decretos e Decisões 1:eferentes ao Corpo Consular Brasileiro,
recommendo a V ... que, havendo possibilidade, faça p~riodi
camente uma visita ás sédes dos Consulados do Brasil que
funccionem nesse paiz, para verificar o andamento do serviço
e a existencia de qualquer irregularidade, do que tudo V ... dará
circumstanciada e opportuna noticia a este Ministerio ..
De accordo com as disposições regulamentares mtadas,
V ... está investido de todos os poderes para em qudquer tempo
inspeccionar os Consulados sujeitos á jurisdicção dessa Legação,
independentemente de qualquer consulta a este Ministerio, ou
tomar as medidas ·disciplin:cres que estiverem ao seu alcance,
solicitando as da alçada deste Ministerio sempre que conhecer
ou apurar qualquer irregularidade.
Tenho a honra de reiterar a V .... - L. M. de Souza
·Dantas.

N. 10 -

EM 31 DE JULHO DE 1916

Regula os casos de expedição de passaportes pelas Legações

Directoria Geral dos Nego cios Economicos e Consulares N. 36- Circular- Ministerio das Relações Exteriores.- Rio
de Janeiro, 31 de julho de 1916.
Sr .....
Para que não seja desfalcada a renda consular, rogo a V ...
que, d'ora em deante, só faça expedir por essa Legação passaportes a funccionarios deste Ministerio ou a commissionados
do Governo.
Os demais passaportes permittidos pelo art. 202 da Nova
Consolidação das Leis, Decretos e Decisões relativas ao Corpo
Diplomatico Brasileiro deverão ser concedidos nesse paiz pelos
consules aos quaes V ... se servirá de lembrar a recommendação
que nesta data lhes faço de que não concedam aquelles documentos sinão a cidadãos reconhecida e comprovadamente brasileiros.
Tenho a honra de reiterar lt V ... -L. M. de Souza Dantas.

DECISÕJ!S DO GOVERNC•

X. 11 -

EM ::H DE ,JULHO DE HHfi

Dâ ÚMlrucçõe.s ao Corpo Diplomatico .sobre applicação rta correspondenâa telegraph1:ca
:::íecção dn Contu,bilidade - N. ;)t; - Circubr - :.Vlinio;terio das Relaçõe.s Exteriore'i. - Rio ele .Jmwirn, :~;1 de julho
de 1916.
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Para evitar a ~~l)plieaçãu nlJu~~v-~t (;ll.e ~~Jgtu.u:.;:~· 1.A.:'g~~çõe~
<'ontinuam a fazer tla eorreE:pomleucia i'('le;.;,·apbic":, não ob~tante a:,; reitemda:3 instrucções deste ivfinisterio a respeito,
vejo-me forç;;,do a lJcdir ~; y- _.. , ec·nfi;mando o telc;:-;rmnmaeircula.r n. 3 que ern 7 d(J co~·!·ente tiv0 :t hon_;-·:" d(' lhe dirigir,
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~feSIDO llCSte;3 CüMOS \F ... terÚ t~ bondade dr f~}h~;t' l•07ll que
~ejam fielmente cumpml~t::: a-; dis~osiçõec; d'J nrt\o;o n. 163
da Nova Conwlic.bçilo das Leis, Decrejo:o e Dceie:;õPs relativa~

ao Corpo Diploms.tico Bra:sileiro, que ,·rcc<nmendam o maior
laconismo possível, na ;·edacção de' teleg:·amm'-.ls officiae:o, que
só poderã0 se referir a mn.teÁ·ü, de serv;ço r:u_blieo, devendo ser
nqmerados, sem necessid~~de da inJicaçi:to do di:t ela ,.;emana c
do mez, registrados em livro especial e esel·iptus em eifn unicamente quando a materia for muito reservada, supprimindo-se
as palavras e partículas, cujo omissão niio prejudique a intelligeneia do despacho.
O Govcmo fará re;:;ponsabilis;,;.;·, 1do eu::ow dw.; palavra::;
inuteis e dos telegrammas que versarem sobre interesse particular ou sobre interesse publico que possa ~er trr.,t:1do por correspondencia postal, a todos os funccionnrios que transgredirem
estas disposições, que devem ser escrupulosamente respeitadas.
Tenho a honra ele reiterar u V ... -L. 1l<f. de So1+za

Dantas.

continua aqui->
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N. 12- EM :H DE .JULHO DE 19lti
Dá ÚJ.~(mcções ao Carpa Consular sob1·e applicação da corre·' ondencia telegraph?:ca
Secção da Contabilidade - 1'\. 38 A - Circular - Ministeria das Rdações Extf'riore~'. -Rio dP Jnneiro, 31 de julho
de 1916.

Sr .....
Pma evitar a applicação ahusiv:~ lJUP alguns Cm;~;ul:ulo~
continuam a fazer da correspondencia. telegraphica. não obstante :>.;, reitcnd'.'.s in:irw·çõc'~ deste Ministerio a respeito.
vejo-mp forçado a pedir :: V ... , confirmando o telegrammn
circular n. 3 que em 7 do t•n:Tenh· tive n. honra de lhe dirir;;r,
que se sirva providcrciar :lfilll de qH<' fiÓ f-~c·jr., ntilis~.do o telegmpho para rcspondf'r a tclPgrnmmas desta Secrdarin du
Estado ou quando se t ratm· de n·~sumpto vcnbdeiramentc
excepcional c dt> gn-..Yi(bde. eejr} r;mlwrimcnto immedinJo
sejn, indispensavel.
:Mesmo nestes c:;:;(;:-; \ ·. . . t c r[! u bo11dude tk fazer com
que :::Pjam fielmente umlpriôm; ~:t; dir::posições do nrt. 231 da
Nov.:;, Consolidação d:.;s Lei~:. Decretos e DecifJõcs rclutivaei ao
Corpo Consubr Brasileiro, qnC' rceommenrlam o m:tio~· laeenismo pcssivcl na rrd~2çfic cl 'S telegrnnunas offi:üac.c;, que só
pockr:1'> :o·e rcfe·: ,. a m:1.LrÜ1 c! c· ;:erviço rn b1ir:o, devendo ;,·c r
numen•.do". ··em Jl('~c··:icbclC' cL i;1dicf1çãu do dia du sermwa
e do mcz, regisi-rados em li...-ro espf'L'i~tl c escriptos em cifra
unicamente qunndf, a H'Utt•r!a for muito reservada, supprimindo-f'(' r.H palavms e purtieulr.::, eujn omissão não prejudique a intclligencia do despacho.
O Governo farit rcsponf-':.tbilisar, pPlu custo das palrvms
inuteis 0 dos telcgr~tmm:'~' qne ve:·sarcm :::obre intcreRse particular ou sobre intcrc:::c publieo fJ\lC poss~t fier tratado por
cmTe5pomlencia pm;tal, :• todos os funccionarios que tranRgredirem er::t!ts diRposiçüc::, que <lf'vew :"ri' e~rrupulosament c
respeitadas.

Tenho a honra de rC'itL•raJ· a V ... -L. Jl1. de Sou.za Da.nta:<.

18

DECISÕES DO GOVERNO

N. 13- EM 31 DE JULHO DE 1916
Regula os casos de correspondencia entre as Legações e os outros
}Jfinisterios
Gabinete do Ministro- N. 39 -Circular- Ministerio
das Relações Exteriores.- Rio de J~neiro, 31 de julho de 1916.
Sr .....
Para melhor reguhridade do serviço publico rogo a V ...
que, falvo o caso do cli.-;posto no artigo 140 da Nova Consolidação d::.s Lris, Dcrretn3 e Decisue.'' referentes no Corpo Diplono2tico, se dirija, d'cr:1 em. diante, a esb Secl'etaria de Est::~do quando tiver de se ocrup:1r officia1mente de qualquer
::ts"nmpb, mesmo qu3 este nffc:;te á comretc-ncia de outros
1\1inisterios, aos quf',es, qu:cndo fôr conveniente, esta Secretaria se cncc.rrcgarú de chr conhecimento <18. communicação.
Para que isso pG:::f~ ~or feito sem prejuízo do arclúvo
desta Secretaria, peço a V. . . que, sempre que enviar algum
annexo cujo [!Ssumpto interesse a mais de um l\1inisterio, remett.a tantos exemplares quantos forem os Ministerios interessados no seu conhecimento, além da duplicata exigida pelo
artigo 153 da citada Consolidação.
Tenho a honra de reiterar a V ... -L. M. de Souza Dantas.

N. 14 -EM 31 DE JULHO DE 1916
Regula os casos de correspondencia entre os Consulados e os
Govemos dos Estados da União
Gabinete do Ministro- N. 39 A- Circular- Ministeria das Relações Exteriores. - Rio de Janeiro, 31 de julho
de 191G.
Sr .....
Par1. melhor rcgularidn.de do serviço publico rogo a V...
que, salvo o caso de extrema gravidade ou urg;encia em que
Elejam inc~ispon..savcis quacsquct comuunicações directas aos
Governadora;-; e Presidentes dos Estados quo interessem á segurança ou ü saúde publica, para que essas autoridades possam
tomar com opportunidade medidas preventivas, se dirija,
d'ora em diante, a esta Secretaria de Estado quando tiver de
se occupar officialmente de qualquer assumpto, mesmo que
este a:ffecte á competencia de outros Ministerios, aos quaes,.

49

MINISTERIO DAS RELAÇÕES l>XTERIORES

quando fõr conveniente, esta Secretaria se encarregará tle dar
conhecimento da communicação.
Para que isso possa ser feito sem prejuizo do archivo
desta Secretaria, peço a V. S. que, sempre que enviar algum
annexo cujo assumpto interesse a mais de um Ministerio, remetta tantos exemplares quantos forem os Ministerios interessados no seu conhecimento, além da duplicata exigida pelo
artigo 206 da Nova Consolidação das Leis, Decretos e Decisões
referentes ao Corpo Consular.
Tenho a honra de reiterar a V ... -L. M. de Souza Dantas.

N. 15- EM 31 DE JULHO DE 1916

Devem os Consules tornar }Jtecauções na expedição de passa

4

portes
Directoria Geral elo:,; N egocios Econmnicos e Consulares
- N. 43- Circular- Ministerio das Relações Exteriores.Hio de Janeiro, 31 de julho de 1916.
Sr .....
Para evitar incommodos que poderão produzir consequencias desagradaveis para o Governo, principalmente nesta
epoca, peço a V ... que tenha o maior escrupulo e cuidado na
expedição de passaportes, só os concedendo a pessoas reconhecida e comprovadamente brasileiras e de accordo com o
art. 496 da Nova Consolidação das Leis, Decretos e Decisões
relativas ao Corpo Consular Brasileiro e com o n. 63 da tabella
estabelecida pelo Decreto n. 11.976, de 23 de Fevereiro do
corrente anno.
Tenho a honra de reiterar a V ... -L. M. de Souza
Dantas.
N. 16- EM 1° DE AGOSTO DE 1916
Cornmunica aos Governos dos Estados as instrucções dada& ao
Corpo Consular sobre propaganda economica do Brasil
(Decisão n. 7, de 1916)
Directoria Geral dos Negocios Economicos e Consulares
- Circular n. 46 - Ministerio das Relações Exteriores. Rio de Janeiro, }o de agosto de 1916.
Sr .....
Para conhecimento de Vossa Excellencia, tenho a honra
de lhe remetter os inclusos exemplares da Circular n. 33, de
Decisões -1916

'

.'ill

IILCI."lJES DU GUVEl{:iO

:{( d<' jnlho ui !in}(). qw·

(•.;(!'

i\'Iinisl('rio dirigiu :"'" ( 'ommlados

Hra~ileiros.

Como nf;s:t Cirl'ubr faíl rdenmei:t aoH n•l:dorio,; que of;
Commlados são a('tualment<' ohrig:1rlos a numdar ao Governo
t.rirnewmJ P annualmente, envio n Vossa Excellencia um
exmnplar da Nova Consolidaç:1o das LeiR, Deeretos c Decisõe:-;
referentes ao Corpo ( :onsular Brasileiro q1w contém as dispot'ições que regulam a orga nisação desses relatorios.
l\luii"o grato fic:uia a VoHf'a Exenllencia SP quir.esse ter :L
hondadn de pela impnmf'a, on pdos 11wio:.; que julg:tr ma i:.; conVPnic·ntrs, mandar dar ampla divulgação a pssa Cireular para
:.;eiencia dos intcJ cc::·::;,dos, espeeialrnente das instituições ngrieola:,;, inclnstriaes e conm1erciac:~ exi:.;tenles ne:s::x' Et'tado.
l\íuito me IJPnbomrú üunbnm Yos8a Exccllencia :oc se servir d0 providencinr afim de que sejam fornecidos a este Minísj mio, com a regularidade e eonstancia necess~nias, elementos
que tornem possível o serviço de propa;:';anda economica confiados aos Consulados, Jaes como dados estatísticos, amostras
de productos commerciavcis, eollecçõcs de vistas photographicas, tarifas, transporte crn geral, fretes, disposições legislativas e administrativas, cotações de títulos c gcneros, notas
f'obre immigração c todos os e:-;darccimentos que possam ser
uteis h propaganda economica do Brasil no estrangeiro e
hnj:t vantagem em s0 tornarem conheeiclos no exterior.
Aproveito o ensejo para rriJerar n. Vossa Excellencia os
protestos da minha alta estima c mais distinetn eonsideração.L. Jl.{. de Souza Dantas.

N. i l - El\1 lv DE ,\t:OSTO DE 19Hi
Dú conhecimento ao Corpo Diplomatico das úzstrucções expedidas ao Corpo Consular sobre prozwganda cconomica do Brasil
(Decisão n. 1', de 1.916)
Directoria Ucml dot> Negocios Economicos c Consulares
---Circular n. 47- l\Iinisterio das Relações Exteriores.--Hio de Janeiro, 1" dP :1~osto rl(• lfiHJ.

Sr .....
Para t:(Jllheeimento de Vm;;-;a J•;xePllcHr:ia tenho a hollra
lk l!H' remetter o incluso exemplar da Cire,Ilnr n. 33, de 31 d~~
julho ultimo, dirigicln por r~-.tc l\IiHi~trrio ao Corpc Con~ubr
Brasikiro.
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Pedindo a V ...
alcance, prestar aos
sario auxilio para o
lhes foram confiadas
para reiterar a V ...
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o obsequio de, por todos os meios ao seu
nosf'os Consulados nesse paiz o nccesbom desempenho das incumbencias que
pela alludida Circular, aproveito o ensejo
os protestos ... -L. M. de Souza Dantas.

N. 18 - El\'1 ,1 DE SETEMBRO DE 1916
Communica aos Governos dos Estados da União as condições de
expedição para uniformização das fórmulas de passaportes
Secção do Protocollo-Circular-N. 49- Ministerio das
Helações Exteriores. -Hio de Janeiro, 4 de setembro de 1916.
Sr .....
Para evitar difficuldades que poderão produzir consequcncias desagradavcis ao Governo Federal, principalmente
na situação anormal em que se acha o continente europeu,
rogo a V. Ex. a bondade de recommendar ás autoridades
desse Estado, incumbidas da expedição de passaportes, o maior
cuidado e escrupulo na entrega desses documentos, só os concedendo a pessoas reconhecida e provadamente brasileiras.
No intuito de uniformizar as fórmulas dos passaportes,
pondo-as de accordo com as normas estabelecidas pelos Governos europeus, actualmcntc em guerra, peço permissão para
lembrar a V. Ex. que, para a validade desses documentos, deve
conter, além da declaração elo nome, idade, profissão, estado,
nacionalidade e logar para onde se destina o portador, a data
da natmalização, quando se tratar de estrangeiros naturalizados brasileiros, designação do paiz de origem e photographias das pessoas maiores ele nove annos cujos nomes forem
inscriptos no passaporte.
Essas photographias devem ser colladas e legalizadas por
meio de um carimbo official da repartição expedidora, do documento.
Agradecendo desde jft a V. Ex. a attenção que se servir
dispensar a este meu pedido, peço-lhe o obsequio de enviar a
este Ministerio um modelo dos passaportes usados nesse Estado,
depois de introduzidas a<.< modificações indicadas no presente
aviso.
Aproveit.o a opportunidade para ter a honra de reiterar
a V. Ex. os protestos de minha alta estima e mais distincta
consideração. - L. 1.lf. de Souza Dantas.

l>EC!~ÓE~ l>U GOVER.Ml
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151'118 i{

Dircdoria t:cral do~:> Negoeios Eeonomicoc> e Consuh,re':'
-- N. 50- Cirenlar -- Ministcrio das Helações Exterior<>~.llio de .la nciro, S dn c>ctembro de· 19Hi. ·
Sr .....
Pam que o Uowruo po:;:;u e,;Lar iufonuado do modo pelo
qual o:' Con~:>ulaclos llão de~:>empeuho ús attribui~~ücs que lhes
foram wmfiacbs pela ( 'ireular n. :33, dP :n de julho ultimo,
peço a Y. S. n boudade de mamlar no fim de catb nw:r, :t esta
::-lcerdaria de I:<~~L:clo tlllW resenha dos tmlmllw.' por V. S. cll'cI'Lu:ulo,: dnr:tntc· o nwr. 1'111 pró! <la exp:msão <~conomic·a do
Bra:<il, enviando eopi:t da eonespondeneia. qne tiver lrocado
c·om as autoridnde' ou c·nm a:-; institniçõ<'s af!:rÍcolas, ill!lu::-lriae:-;
e eollllilC'tTiac-;, publicas c· p1·ivacla.-:, do :><'11 difllricto eDJt:mlar,
para a divui~:'-Ç~l" do:; nossos prnduct.os e fazendo aeom-panhar t•s::;a re:<enlu dl• todas a,: pnblirações ahi feit:ts para
propa~.;nndn do HOsso paiz, íc•nlwm ,-:ido ellas ou uüo promovidas por e~.-'<' ( 'cmc<ulado.
Fica <·ntpndido qw• e:,;sm: pulliieu~'õe:,; de\'ctu ~l'r n~mel1ida c: dP a<'('Ordo l'Ullt o disposto ua Circular n. :3!) A, da!wh
UunlH'tll de :H d<· julho do <'OJTC!lll' anuo.
Aproveito o eusPjo para rPitenu· a V. S. W' protc::;t"~ tb
minha ..... --L Jf. de 8ou.za Duntus.

N. 20 -EM 20 DE SKl'E.MBHO DE 19lü
Neya oo.-;

Bncarregado~;

de Negocio~; competcncia J!W'a in::;peccioJwrem Con:Jalados

Directoria Ueral dm; Negocio:,; Economicos e Consulares N. 58- Circular- Ministerio das Hclaçõcs Exteriores.- Hio
de Janeiro, H de outubro de 19Hi.

8r .....
Para evitar posníveis mal entenJidos na interpretação da
Circular n. :35, de :31 de julho ultimo, apresso-me em communicar a V ..... que, ~ó aos funccionarios que tiverem carad<~r
permanente na diroeçüo daH Legaçõe:; e não aos que exercerem
interinamente as funcçõ<~s de eneanegado de ncgoeioR, Rão eollferidus as attribnições da alludida cireular.
Tenho a hourn de renovar a V ... - L. JJ. de 8uuw ]Juntas.
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21- El\T 20 DE RETEl\IBRO DE 19Hi

J)ispíir sobre o

remes~<(:

r71' rP/oforins

ron.~11l(71'f8

Dirrrtoria Gernl dos Negoeios Emnomicos c Co11sularps
- N. Ií4- Circubr -lHinistcrio das RPl:lÇõ!'s l•~xtNiorrs. -Hio dr' .Jan!'iro, 20 d!' s!'tcmhro rl!' 191G.

Sr .....
Por interrnedio da J ,cgaqão do Brasil acreditada nes~e
paiz, Y. R. ter[t recebido o pec1ido feito na Circular tclegra.phi!':t
dP 28 ck agosto ultimo sobre• a rPmrsf'a. dns rrlntoriol' ronsular!'!".
Muitos Commlarlo'i l!'<'lll 1nandado os rdatorios quer üimcns:H'S, qpcr nnmt::c:-, f{H·a dos pm::<w; cstahcleciclos Nt Collsolidação approvacb pelo Drndo n. lO.:~R~í, fk G de ;:.gosto
de 101:3, c outros tr·em llWf'lllO deixado int <'Ír:mlPntc de ÚlZP!'
PSS<' ~erviço, <·onf•<;r!·rnrlo :lf':'Ílll p:~ru a !'alta ele- informaçt,r·s
<' dado~: Pstati:'il Íl'os f!\H' R<' i<'Pm notado c·on' relnc;ão :1, algl'ns
pair.es <'dando Jogar u jnl"l:!s rPcl:nnaçü<'~' dr;.;; in(f'i'('~."i'do:-;.
Para quP não !'OlltimH'lll <'C<:,ns in·pgultuidadr•c:, rog•' a V.~.
(·nvid<' os m:linrC'~' PFJ'orc;us par~t que os n'lnt.orios dcssP Con."-'ulado d'ora Pll! diantP sejam Pnviaclos PH·rupnlosanwnt!' de ar:c·ordo com as determinações eonst:mtes do~ mtigos :i2ü-:~4-0 dn
rcfPridn Consolidação ( :ommlnr.
TPnho a homa clr reiternr a V. S. os ]WO(P:=::tm: dn minha ...
- D. JI. rir 8rmm Drmtas.

N. 22- El\1 2S DE SETKMBHO DE 19Hi

Detrrminn que se communiqnem os
('rmsulndos

endarçn.~

dns Leaaçõeg r

Protorollo c DirP<'1 o ria GPra 1 dos N cgo('ios Eronomicos e
Commlarcs- N. :)I)--- Ci1'<'\lbr -lVT:nistprio (bs HPh<;>õPs Ex1!'l'Íorc~. -- H i o rlP .h llPÍJ'O. 2R dr• ~'Pi "111 h !'O d!• HlHi.
( 'om·indo quP ,.,,.!:1 :--~<'!'!'<' 1 :~· :~1 r~<' E . ;(ado r·fdcjn f:Pm]W<' ao
pnr do,.: Pnder<'ços d:t:< LP)!::;çi'í<'S (' ComTladm: p::1·a qn<' possa
indir·al-os aos ini·PrPssadm: Pm ('O!lhrrPl-os, JW<;o a V ..... que,
!'0111 n. pos:=::ivd 11rgpnc·in, lhe PnYiP o dcss ..... communicanrlo
oppor1uwltn<'llic toei:\,.; :ts mud:tHç·ns qn<' i"<' cffPrtun.rPm cl'ora
em diante.
Tenho a honra dP r!'itnnr :t V ..... - L. Jlf. de Smu:a
Danfm::
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N. 23
J)j,,pí'ír 8obrr

-~-

El\I 2\1 DE ::"HWF;\THHO DE

snrrmTo~

das autoridades
no rslmn{láro

con.~ularcs

I~W

a

rlrP!'alido.~

Directori::t Geral dos Negocios Economicos e ConsularesN. 59- Circular- Ministerio das RPlaçõr.s Exteriort's.- Rio
de Janeiro, 29 de novr>mhro de 19W.
Sr .....

Com relação á repatrinção de brasileiros desvalidos, alguns
funccionarios consulares não querendo asfJumir a responsabilidade das repntriaçõPs, teem sohre cllas ultimamente consultado este Ministcrio, com freqnencia, deixando soffrer, ou
ficar no ahnmlono dmante longo prnw. os indiyidno" qne aR
soliritam.
Tal modo de procodr,r nfio deve continuar a ser posto em
pratica, pmqnanto nos nrh -l-H, 446, 4:!-7, 451, 452 e 4fí4 a 4.57
da nova Consolidação Conc:ubr oCJ Consulr'' Pnront ram as regra"
para reé;olver os ca:,os que se apresPntam.
Principalmente, trat.ando-,·c de sr.nhoms ou menores, provaclamente brasilcirm:, que t:c VPClll por qualquer motivo em
prcc:ui:1, situaçilo, a rm~pectiva rrp:üriaç:lo se impõe immedia1nmcntc, porque silo ressoa" que devem merecer a maior F;oli('it.ude e protccção dos funccionario" consulares.
Peço, portanto, a V. S. que só em casos extraordinnrios,
não prcvistm na supradita Com:olidnção, faça a rec'pr.ctiva consulta a este l\1inistcrio.
Tenho a honra de reiterar n V. S. os protestos .. . -T~aurn
lt!iillcr.

Ministerio da Marinha

N. 1 -- El\( 12 DE JANEIRO DE 1916
Manda qve os termos de impecções de saúde sejam transrm'ttido.q
ris autoridades que as tenham solicitado

Ministc>rio dos Ncgoeios da Marinha --- N. 7R. - Hio de
.Janeiro, 1O de janeiro de l!JlG.
Sr. lnspector ele Saúde Naval -- No intuito de obviar qur~
cheguem ft Direc1 oria do Expediente duplicatas de termos de
inspecção de srrúdc> qnN pam ronecssão de licenças, quer para
outro qualquer fim, rc>rommciHlo-vos sejam os resultados daH
referidas insperçõcs c>nviados por essa Inspectoria ás autoridades que solicitarem aquella providencia, a quem compete o
encaminhamento a este Gn binete.
Saúde e fra temidacle. - A le:randrino Faria de Alencar.

N. 2 --

T~M

l!í DE .JANEIRO DE 19Hi

Rer.om menda que mio sr trate de mais de

Wll

asswnpto rm nm

.~!Í

o.fficio
MiniRterio dos NPgoeios da l\Iarinhn --- Cirenlar n. ]!í,L-Hio dP .fmwiro, lií de jarwiro de l9Hi.
Rrs. Chefps elas HC'partiç0<'S da Marinha - Em bem d:t
hoa marcha <' divisiio do é:erviço, l'C'eommmendo-vos a fiel observancia das ordens t'lll vi~or qtw pruhihPm i rat:u dP lll:Ü~< de
nm :té'HIIllpto em nm FÓ (lffif'io.
~:túd<' P fr:t!Pmi<l:~d('. ···- :tln:andrino Paria dr Alencar.

N. 8 Drí

EM 21 Tm .JXl\'TmW DE 19HI

in.<dmrçiJr.~ ]!ara

sy.slemoli8w· a rlistribu.içtlo rio
srn·ir:o-'

])('.~soa!

de

l)()rdo prlo., di.i'f'l".~os

MinistPrio dos NP!!:Orios da lVIa.rinh:1 -- N. 2:H-.- Rio dP
JnnPiro, 21 dP janeiro ck 1910.

Sr. Chefe' do Estado Maior da Armada, - Sendo conveniente s~·stNnatisar a distribuição do pcRsoal de bordo dos
navioR da Armada pelos diverf:os ~erviçof' qne cxij:un cap::widadP
eomprovnda, ohrdPcendo ao critPrio do apmvPit.amPntn das hnbilitaçõrs tcrhnico-profis:=üonnps cspPeiacs. dP e[lcln, um, rceornmcndo-n;~: qm• ~c·j:11n oh,.,PrY::l<h,:. :1 rcsp<'iio, n~ dPic•rmimtÇ'Õf'S
sPgnintr•;:
o) q1w os off-iciacs !' praç:ts C'c;pPcialis(:L~, ('Om cur"o dP p::; ..
rola profissional, sc•jnm ~PlllJm' dP prPfNPIH'in ch•,;igrwdos p:u·a
o dcsPmpPnho dos cargos c·mTc::;pondf'nif's;
l1) qw~ f:f'jmn i Pmpor:1l'iamcni <' ';usp<'Ilsos os <'Xamrs
pcriodicos a quP têm sido suhnwttidns as praças sPm curso,
com fmJl'Çâo de· csJ)('eialista:-:. n. qu<' P-<' mfprpJn os Avisos
nR. 4.4í2, de 2() dP :-;!'tPnthro <· ;).ORI\. dP {() df' novembro.
ambos ri<~ 1!)14;
r) qtw tPrminados o;;; <'Xanw;:: das eseolns profissionnrs
sejam :1s praças cl<•!"t:H·ndns p:n·a os lo!}:nrf's dP rsp<'cin listns a
bordo dns na vi os;
d) que não existindo praças diplomadas, sejam as qne
presentemente Pxen·em ineuml)('neim; •mbmetticlas a exame c
c~onservr.clas em RetiR logarr:::, com dirPito ás gratificações,
quando approvadas, f' com a metade rkssas grat.ifiraçõ<'l', 8111l>om rPprovadas, nn falta nb;olnt.a das primeiras;
r) que o exame acima rPfcriclo só f'<' rPalise, no começo elo
:mno, depois c-k effertnados os clns <'"colas profissionaes, c não
h a wndo diplomados;
.f) qn<' as praças já approvadas, nPsie anno, nos alludidos
PxamrR pPriodicos sejam matriculadn~ na;:; rrspPrt.ivas PRrolns
profi;.:sionaPR.
Suúd<' c f'rni Prnidacle.-

A lrxrmdn'no Faria de Alencar.

continua aqui->

N. 4 -

EM 2'1

DT 1~

.JANETHO DE 10Hi

ConsPlho do Almitantado - N. Clé\R. - Sab df1s f'f'f:Rõrs,
C"m 24 de janf'iro dr Hll G.
Sr. Ministro - Ao Cousrlho do AlmirantaJo, para dar
parecer, foi presente o requerimento f'm que o amanuensP
<la Directoria de Machimu; do Arl'lenal de Marinha desta Capital, Cid Homero de Miranda pede que lhe sejam conferidas
as honras de 2° tenrntP.- As disposições Pxistentcs rclativnmente ao uso dn farda C' conrecsiio de honras militares a empn·gados civis, no 1\'Iinistrrio da Marinha. são as seguint0s:- O
Decreto do Govemo Provisorio n. 276 A, rll' 1!) de março dP
1890, que deu no.-a organisnção ú SPcrctm·in de Estado e NPgoC"ios da l\Iarinha, esta lwkce :-O clireetor gcn-al com honras dt•
Capitão de Mar<' Guena, dircetores dr Seeção com honras dP
Capitão-Tenente (hoj<' Capit:'o de Corvet:1) e as:-;im gradaiivatn<'llÍP em eRcab Hos demais funeeionarios. Posterimmrnlf', o
DN·reto n. 277- ( \ do Co vemo Provisorio, qur elevou os V!'tt<'imentoR dos <'mprcgado:-; da então Contadmin <la .Marinha <'
rrformou o l<'S]wefivo regukmrulu, delrnninou qm• o <'<mtudür
ll'rin as honras d(• C:1piU'io dr Tvfrtr P Guena, de CapitãP:-:tenentes (hoj<' CapiUk:-; dP ( 'orvrta) o:-; elwfrs daR secções f'
assim gradativamente, <·mno fôra f0iío para a Secretaria da
lVfarinha. O Decreto do CoY<'mo Provisorio, >'oh n. 745, de 12
de setemhm dt' 1890, <'lll R<'U art. 341), diíl qu<' os empregados
dos ArRcnnes devem t0r o uso dos mrRmoR uniformes concedidos
ú Contadoria dP Mnrinhn. s!'ndo para o.~ drsta Capital, o almoxarife, ·"f'CI'Phlrio o OI' 1" t<'ll!'JÜr (hoj!' ( ;apitão-tnnentP),
os offiriaes da Srerct a ria -- <'S<'ript.marios n apontadores o
de 2o t0ncntc (hoje 1o tmwntP). os nmamwns!'s, o de guardamarinha (hojf' 2" t0ncnte), d!'. Tendo o Supremo Tribunal
Militar RP recusado a rxpedir patentes aos funccionarioR da
Secretaria e Contadoria, o Pod0r Exeeutivo expediu, sem autorização l<'gislativa, o DPcrdo n. 2.iJ32, de 2:~ de junho de
1~97, mnndando confirmar por earta patente ns honras dos
postos que <'Pmpetiam aos hmrrionnrioR civiH do lVIinistrrio
dn, 1\hrinha. qur fo:-~~em vitalicios, e a:-;sim tiveram patcntrs
varios rrnprcg·::,flo,, da Hrt'retaria e Contadoria ('Ommais de der.
annos rk serviço. Com a rrorganisnção mwnl, lrvada a effeito
r.m 1!'107, srndo ministn> o Sl' .• \.!mirante r\lrxamlrino de ;\lenenr,
no regulamento appnwado pm:1. a Dirl'rtoritt do Expediente
]Jrlo Decrnto n. (iJí02, dP ] ] dn junho do m!':-~mo anno, o art. 4."í
determinou: Fieam supprimidas aR honraH militarrs aos emJll'<'gados da Srrretnria da J.Vfarinha, que na data da publicação
do present<' regulamento nilo estiverem <·omprehemli<las nas
disposições do DE'crcto n. 2Ji~{2, de 23 dP junho d0 1897.
Identieo dispositivo teve logar em relação á Contabilidade,
como ronsta do Decreto n. ti.fi08, de 11 de junho de 1907.-

ii~m laes <'OIHliçõ1 .'' ~e :q·J,.!Y:l I' l'llll{'{'ionalic:nw ('i vil llo 1\Iinisi l'l'Ío da l\Iarinha, quando o I ;t'lTd o Lcg:isln1 ivo 11. 2.370, de 4
de j:-nwiro de 1011, adorizon a remodelação qtw foi feita pelo
Ahnimntc Lc:1o, pelo Del~n~to 11. H. l69 A, do ao clt' llOVPJTlhro
d<• HlJl, rpw instituiu o "\.lmirantado 13msilciro.
Ess:1. n•nwdelaçflo não deu honras militares a ninguem c
adquiriu força de lei pdo art. (iJ ch Lei n. 2.719, dP 31 de dezembro de 1912, qu0 approvnn os r0gubnwntos expedidos
pPin Poder Executivo.
O a do, portanl o, do GovNno Provi~:orio, q no tinha forç~t
de lei, foi por m'ta l'onnn l'C'Vog:Jdo pnr out1·n nf'lo. tamlJC'Ill
<'Oill forç:-t d<• lr•i.
A:::sitn e !'lll <'nnclu::[[n, a p:11tir de :u de <kzcmbro de 1912,
l'css:uam, juridieamente, as hom·ns militrxcs na. :Marinha pma.
todof' :t.qncllc.s que uh~ Pnhtn não a:s tinham ('Ouquislado, c ig:wlln_l~'!l1r' n~ nH•lhoria-: dt' IH' nn'" JHY< 1':1 ~(\f' dr :H'I'P''''O" r•tn ftnwçõr·s
1'1\'lf'.

Niio pro,·crlr', pui:~ ... nrgwnt'nto do illw~trP Consultor
.JnridiC'n th J\lilti:<fr'I'Ío da l\farinh:,, bast•ado na, resolução plP~'idenC'ial, f nlllada ~o], r·,•nc:ulf n do t.;upn'mo Tr!lnmal Militar.
a l'f'S]Wiio do rcqu!'rÍlrll'n to r•m que o l" Offil'i:tl d~t Seen-tari:t
d:1 l\Inrinha AVPliuo HabP]]o dt• Ml'!Hlonçn. Jwcle a conlirnwção por (':\ria patr'~l (t• rbs honras d" C:q•iUio-tcnentc ela
An>tad~', inhen'!tU>:i ~\U l'nr;~o t(tW oer·up:\ na dita. Sflcrrktria
~' :1 IJl!P RI' rd<'rr• o Aviso n. (i::l7. dn Ia de março de 1912.
Com 0ffeitn, e;-:<n rr'solnçilo foi tomnda soh o fumlamPt1lo
de fJIH' tendo ::irlo i:H\i honr:tH r'C'tll'l'did:1s ao~ cmptTg:ados <!:L
St'el·daria do~ l'\l'gnl'ios da l\farinlm pelo UoYemo Provisorio,
qnP t :unlwm exercia fum·çüt~~: kgi:,btiv~~s, no rep~ulamento nnncx'> no Deereio 11. 2(i A, dr lii dP março de 1S90. c, mantidas pelo regulmnl'uto approvado prlo Decreto n. 1.1!)5 A,
dP :30 r! c rlPzembm dn 1Sfl2, não pot!i:nn Sf'l' ns mc:::mas aholidns pelo r0g:ulamcnto qw' baixou com o DPercto n. tU'í02, de
11 de junho de 1\107. -- Quer isto dizer quc sóm0nte um ado
do Congrcs,;o poderia <IProgar a citada disposição. Como acima
já foi Pxposto, tal derogação tPw logar por dfcito da Lei n. 2.719,
de :n de r1P7.emhro dP 1912.--- Ora, lendo :::i1lo o poticionario
nomPa do :nmtn tH'nsr n 20 dt• novt·m hro dt' 1O[.1, 6 claro que
niio llw rJP~Í~'tf', ]Wio que \'l'lll dr~ ;'l'l" t'xplanado, direito algum
a honrnc: !tlÍiil:ll'f'S. Por(m, ainda IlWSHlO qlll' \H)l'Vf'HtnnL tiveSSI' o requn!'P!tle din·ito a honraf4 militarc,;, nunr·a a htta grndunçilo por!1•rin ~wr ~~ d<' C:unnla-1\Inrinhn, <·mno n ]H'I'põe em
snn p~P'Pf'C'I' o illi!c'ln• lJr. OliYr'irn l\T~lt·h::do. 0:, Dcn(•(o:i numeros ~~(i:i i\, dl' l!í d1~ março c!l' lf'.[}O f' l.ln!í ;\, <le :m tk <kznmhro de lR\12, quand1• eonfr·rirnm nm: amn.mwn~0s da antiga
Secretaria rk Ef4bdo a gradnaçfto dP Guarda-lVIarinhn, refPrimn-:';n no posto de "Ciu~.rrla-1\Iarinha. confirmado'' que então
exi,;t.ia e a que eorre<>ponde o at·iunl posto de 2u Tcnent.P.

A promoçiio do

:tlt!lllll<l 11:1 Ef'I'Oia

Naval a nuanln-1\Iarinha,
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e que cnf fío tinhn n. (knominação tk Ct•nnla-?>. brinhn. Alnmno,
constitue ap•nns nm prrmio P~(·olnr r não propriamente um
dos po~toR r grac!nnçõc.·-; Pstnhelrcidas pPla hicrarchia militar
entre Of' officiaeR; tanto asRim qm• siio praçaR dr prct.. A sua
situação r, na 1\Inrinha, mnis ou lllf'l!OS a do"' A~pirantcs a
Officiaes no Excreito. E uingurm se lembraria de dar honraR
de "Aspirantes a Offieial". 'faf's são apenas os alumnos que
hajam terminado o curso das respectivas escolas. Estudado
assim o nssumpto sob o seu aspecto legal, passemos a considerai-o sob o ponto de vista moral: Que necessidade tem um modesto mnanuense da Sf'crC'iarin, do Arsenal de Marinha de honras
militmes para exercer as stws funcções? Qual a vantagem de
lhe serem concedida:' tarí' homao:? Sem provrito algum para o
serviço, a concessão virá apenaR lisonjenr uma vnidade, com
prejuízo para o prestigio dos gnlõPs, que deixarão de representar
o remltn1lo de um esforço continuo feito para conquistai-os, ao
galardão dos serviços pÚ,stndos na vida militar, deixando assim
de Pxprimir a succc:=miTo indispem;avrl dos gráos na hiernrehia
militar, base da diE'eiplinn, para ser arenas o attributo de um
Pmprcgo. Não ha razão que jtwtifique a concessão de honras
militares n quem clcllas nii.o i em nPcP:'sitlade c que com certeza
não quererá sujeitar-se ~10'·: onus inhNentes, o que servirá
appnas para minor:u-llv's o vnlor ::.op, olhos de todos pela sua
vulgaridade e pelo seu h~nTteamento.- A facilidade em conceder uoo ele galões, com :tf' ecn~~equcntcs honrns militares e os
direitos(' isenções que (hbi deconcm, crê~t uma situação falsa,
que, sem nugmeEtrrr u imporianeia de tlm:, diminue a de outros.
- Além de não apoiado Pll1 di:"positivo de lei o pedido do amanucn8e C'id Homero de :Minm1la, as razões de ordem moral que
:t cllc se oppõem são vnliosa~:, como nenhamm; de vêr.- A respeito de homas militares eis como se expressa Ed. Loekrey,
parlamentar distincto c notavcl ex-ministro da Marinha fran·ceza :- "Muitas mcdidns q11e não chamam a attenção do
publico nem do Congresso, tanto elhs pareeem pueris, tomam
nos meios militares uma importaneia excepcional e causam
uma impressão moral profunda., da qual as pesRoas C'xt.ranhas
á Marinha não podem fazer id1~a.- Dir-~c-ha que são velcidadc's
e que uma dmgona a Jn:lis on a. menoR, a pr<"eeclencia ou a.
igualdade de eollocaÇ'iio mnn:ct c:erimonia ou na mesa do almoço
não têm reperntss:ío i-iohrc o estado moral de uma for<;a firmada? Como? Os sign:ws e~~~ eriores não valerão nada ? Perguntae ao grnndc dÍanceller da J,egião de Roma o que ellP.
JlPnsa n rr:-peito. Af; prcePdencias não preoeeupam a ningucm?
rcrp:untac ao dircetor do prot ol'ollo a sua opinião sobre es!':e
ponio. E elleR vos dirão: um. qtw as condecorações são objecto
de furiosas ambições; o outro, que as precedencias são thcmas de
intcrminaveis disputas; si, pois, na sociedade civil, taes questões
tomnm uma excepcional gravidade, devem tornar-se ainda
mais geradoras de desordem na sociedade militar, onde as dis-

t inrçõe.~ lwno;·ifi<'n.-:

i-':in :ilp;lllll:\s H'Z<''-' o IIIIJC'o fito e :1 unwrr

rer·ompemm da vida.''
ARsim. poi ..;;, Í', PRt<' Conselho de: Parcc•pr -

Que o rpqucrimento de Cid Homero de l\1iranda, nmanuensc cl:l Dircrtorin
de Maehinas do Arsenal de l\{arinhn d<'Rtn Capital, não cst.ft
nos;caf'of'SdP ~-:cr dPfcrido, por não lhe URSÍRtir, em virtude do
Dcr•rpt.oJn. 9.Hi9 A, d<'
ck nnvemhro d0 1\lll, p<'lo qual foi
feita, pelo Almirant<' L0i'io, a J'rmodrlaç-ão autori:r.adn. pelo
Dectdo1LPgiRlat.ivo n. 2.:no, dP -~de j:uwiro dP lflll, rc·model:tção esf-:n qnc não dPll honrus miliittl'<'~' a llf'nhnm fl!lweionnrio
(•ivil do~Minist.C'rio P qm• adouirin força dP ki pelo art. 64 da
L<'i n. 2.71!}, dP :~1 dP dPzemhro c!P I\H2. quP ap]H'OYOll os re!.!;lllnmNtlo~ c•xp(•.dido~' pelo Poder )i;xc·c·ntivo, íieando a~'<sim,
pois, rrvogadof', tambf'lll por rlisposiç:io lq;islativa, os Dreretos
do Ckn•rrno P;·ovi~orio, r(·l'prrni ('' ao pi'('~Plltc• m:sumpto. Hc,;oh·erPÍH, pon:m. t:omo mrlll!lr t·ntrn(!cordcs.- (A"signndoR)
Duarll' lh•l't Rncrllar Pinto (;!wlrs. YirP-:\!mirnntP.- Hs!CI'i'ín
.ldf'lino Mai'tius. Yit·(•-.\lmirant<' gmdnndn.-· Dr . .Tnt1o Frnnci.'m l.~oJH's Rorüirntrs.- /(r/l!(mlo .Íii(JIIsio f"Nisshno de J[nlto.~.
- ..1. C. Gomes Fo·c/}'(1.--· .'lmc;ir:o Ri·aúlio Sill'llrlo.- Fmntisco de :1/rtflos.- l'mnci.'Co R. Castcllo !1mncr;, Hdatot·.Joar;lli/11 rll' 0/irrim !li nl'hrulo. YPneidn r·om yofos !;lll <:P]l:ll'Hdo.

:w

Jndr.fnc o pcd ido de wn ammwcnsc ]Jm'n usar .farda de :?" tenente
honnmrio da Armada. por rsfnrem extindas as hnnros mihftn·rs aos 1'1117J1'P(JI!rlns ciris da Jf arinhn
1\IiniRterio dos NrgocioR ela l\brinhn.- N. ~49. -- Rio dP
.T:uwim, fi dr fpvp;·riro dr Hll O.
Sr. TIISJlf'<'Ínr do Arsenal dr l\1a1·inhn do Ilio dn .Jnnciror~m .~olnçfío a \'()S>:O ílf!i('ÍO 11. !iR!), dP I I dC' rkzrmhro nlt.imo.
dPclarn-vo.-:, pnra w hn,; r·onvPnir•ni rs <' dr :wrtn·do í'Oill a
opini:lo do ( 'oli"Piho d'' Almiranf.:ldo. rm p:tl'l'('l'l' n. ();)R, de 24
d<' jar1Piro (ksl <' :ti! IH>, apenas l'O!lt um voto divergenl o, quP
r·r:.~oh·i ind<•f,•rir o l'f'(jiH'i'inwnto d<' Cid Homrro dr :\Iiranda.
:un:ll1111'11SC' da Di !'O('f o ria rir' :\I:whin:ts dPf\:'r <•st;llwk:·im<'nto,
prdinrlo pNmÍs:-<:io pn r:t !li" ar a. f:ll'd:t r! r :!." 1enrnt n hmwl·ario
dn .\nnada.
SaúdP P f'l'f!f('rnidadl'.- Ale;randl'l'no Faria dr AlNtCar.
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Toma extensiva á ill arinlw, provúoriamcnte, a disposição da
Guerra que fixa v ralor do adiantamento para fardanwulu
dos ojficiaes /lOS CWiO.~ de ]JI"0/1/0ÇclO Oll ftraduação

Minisicrio dos Negoeio.-; da Marinha-- N. ü95 A.- Hio
Je Janeiro, 18 de fevereiro de HHü.
~r. Direct.ot· Geral ele Contabilidade da Marinha - Dispondo o art. 54 da lei da. despeza do act.ual exercício, sob
n. 3.089, de 8 de jnrwiro do c·orrcntl' anuo, relativamente ao
Ministerio da GllPtTa, o abono, mediante requerimento, da:::
importancias <'Spc•eificad:t~, no0 c·nsos de promoção ou graduação de~ offiei:.ws quites eotu a Fazenda Nacional, P atteudcndo it t•,;f.ricta distribnic;fto do dnodecimo mensal para pagamento geral da Armada, deelaro-vos, para os devidos effeitos,
que resolvi, d'ora em cli:wle, tornar extensiva á :Marinha,
provisorimnentc, a seguinte tabclla, enjo ckseonto :-;crú feito
na fôrma do aviso n. 5:31, dP 10 do <"otTente, a :-;abcr:
De

Segundos knL·ntes a CapiL'tcos.
. ................. .
De Capitiics de Corveta a Capitães
de .Mar e Guerra ............... .

800$000

Otliciacs Gcncracs .................... .

I :200$000

tencntc~.

~aúdc

(>00$000

c fmtcmidadc. --- Ale;rundrlnu Faria de Alencar.

N. 7 -

EM tu DE .MAHÇO DE 1!Jlü

ilfanda q-ue w; repartições de Marinha no.s Estados env-iem dircctam.ente á Contabilidade as dcrnonstmções das despesas

mensaes acom]Janhadas das ;g•' 1•ias das folha::;
.i'diuisterio do:-; Negocio:' da Ma.riuha- N. 941-: - Circular.--- Rio de .Jmwiro, 10 de nmrço de 1910.
~rs. Chefes das Hepart.içóes da Marinha -- HeitemwJo
u::; determinações tontidas na. eireular 11. 4.-!49, de 25 de setembro de 191"1, reconuuendo que, eom urgencia, todas as
repartições da l\1ariuha, um; Estado:;, remettam directamente
á Directoria Geral de Contabilidade deste Ministerio as demonstrações dns despc:;a:s memmc~, acompanhadas das segunda~

tlECISÓ!õ~ DO GO \ ERI>:l J

via~; daH respectiva., folhas, pam ;;ermut·xamiuadas o conferidas
na rPfcrida cont :t!,ilid:trk, clt~ aecôrdo com o orçamento do
I'Xcrcicio vigcn! e e demais dispofÜÇ'õcs de lei em vigor.
SaúdP ~~ fr:ttPrnidadr>. -- J lcxanrlrino Faria de Alencar.

N.

s --

El\[ 10 DE 1\L\H<)O DE J9flj

,:I ppror·a tabrl!a8 riu :;upprimcnto:; ao:; navios da esquadra c dá
ins(nrrç-Des

]Him 8lW

cxccuçi'io

l\finisieri~> de•,-; Negot?iot: da Marinha --- N. !102- Cirl't!lar. -- Hio de .Janeiro, 10 de• murÇ'O de HlJ 1\.
8rs. Chefe~: das Repart~çõcs da l\Iarinha - Decbro, para
o,; dcvidoR fim:, que rP:·,olvi approvar e nwudar adoptur para
m navim; da esquadm nos tabellas de supprimcnt.os aprcscntadn:c: pcb eonJin;sRIT'J nomead.t para organizai-as, pelo avi~:o
11. Uiflü A, de 17 dl' outnhro de 1014.
P:tn~ Pxcenç:in d:t prpsenle cirr·nhir 1kver:i•l ::<•r ob:wr1 :u i>y a.-; :'eg:uintPs di:;po:<içüP:':
L A; ial,cJh, entrarão 1'111 vi;~or ttO dia 1 dP junh.u
)JJ'(lXimfl, dev01Hlo, pol'i :ud o, a:-·. :mloridades de !Jordo providl'nci:u·, em fin;; d•• m:1io, para quo os pedido;; manuscriptos
sejom feitos de atTÔrdo com o que ci:ltalwlc'r'l'lll as ins!rneçõcs
qul' n f'ompanham as lllCc·mns b!Jella~.
li. Fiea PXPt'<"i~:uncntl' prnl1ibido faz<•r pPdido de artigo
qu<' não faça parte d:l'> e•.J!lel'çüe,': otl typns adoptados uo 1\'Iost rwuio K a vai.
III. A Impre11sa Naval farú, l'Olll :1. maxima urgencia,
a impres:;:ão das t n ])('lia:;, :::rgnndo o modr'lo :1prcsentado pela
r•om mi,.,c:ão.

Os r·xt•mpl:u t';:i i1u prc•s:::u:-: snilo di::;t.ribuido.'i:
dois a ead:t ua\·io, mediante pedido e earga ao respectivo
responsuvel parn que os mesmos pertençam ao archivo do navio;
dois a r~da repu ri ÍÇ'ãn qne tr•nhn lip.::tção ('Olll o ~erviço
(k f omeei meu Lo;
i'tllCo ao D('posit.o Naval;
mn a cDda C~1pit:mia do.Porto para qne pussa. ter conhccilllcllfo llfH ]<}:~tado-: dm; artigos de consumo da 1\Iarinha.
IV. O diredor do D<~po~~to Naval devcrú providenciar
pura qm• seja adqnirido o sfock neccssario, ele modo a não
haver interrupção ou perturbação no supprimento.

V. Fica designado o Capitão de Corveta Henrique
Aristides Guilht•m, Yice-Dirertor do Depol'lito Naval c Prc•

\I!SISTP.RitJ DA MARINHA

~ideute da eomrnissão aeima referida, para aeompanlmr os
supprimento", observtmcln as falhas que possam existir naH
bbcllas, quer quanto ás ncccs:-úchHlcs por defieicneia ou excr:":;o, quer quanto a art igof; não consignados ou superfluos.
Dcyerá o mesmo official fiear igunlmente encarregado da
organização d0 estatistieas dos fornecimentos feitos. Servirit
como auxiliar do offi(·ial rdPrido o Capitão-tcmmtc Evanclro
Aantos.
VI. Os eommandautes das divisões, flotilhas n navios
soltos deverão enviar direetamcutn ao primeiro dos officiacs
acima dPsignados tod:\S n,s ohscrvações que elles ou scud suborclinadm: julgarem conv(•tÜC'ntC' fm~er sobre as tabellas, indicando a:.; eorrecçõcs quC' lhes parecerem necessarias, as quaf's
deverão ser devida e minuciosamente justificadas.
Snúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

J1! onda que a8 Inspeclorias transcrevam annualmente 7H1ra O~>
respectivos assentamentos todas as notas de debito e credito
referentes ao pessoal 8o/1 suo .furisdicção
1\Iinisterio dos Ncgot·ioc; cb lVbrinha- N. 1.0·11 - Cir-- Hio de Janeiro, Hi tk março de 1910.
E:\rs. Chefes das H0partiçõcs dn 1\'Iarinha- No intuito
de evitar que por dolo, incendio ou outro qualquer uecidcntl~
desappareçam os livros de so<~COlTos pertencentes ás diversas
dasses da Armada, determino que cada uma das Inspectorias
transcrevit annualruentc todas as notas 0xplicativas de debito
c credito, nos respectivos a!"c:cntamentos.
Snúck e fraternidade.- Alc:rondrino Faria de Alencar.
~:ulnr.

N. lO--- El\1 21 DE 1\lAH<;ü DE 19Hi

11I anda que não se abone aJ"' 'a r! c cu:< to ao ojficial que não tivéi'
completado mn annn no t:0/1/IIIissc/o para que haja sido nomcarl o

l\Iinis1crio dos Negm·ius da Marii!Im - N. 1.10~. --- Hio
dl' .Janeiro, 21 de março do 1916.
Sr. Dircctor Geral de Contabilidade da Marinha- De
aecôrclo com n doutrina c~tabelecidr:t pelo aviso n. 1.546, de

6t

;m

de abril de l!llií, dl~daro-vo:::, para o~ devido::; elleiio~,, que
ufio deve :::n aboilad:t ajuda de eusto ao offieial que nàu ti ver
t'Oluplctado um auno na eoumüssão para que foi nomeado.'
~núdl' l' fratc·rnidade.- Ale:rwndt'ilw Faria de Alencur.

~.
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lflllllidadt· c a re8punsubi!úlode de quem deve oubslituir
o COIIIIIÚ8.'<1TI'io no se11 impedimento

.:Vlini:::tl'rio do~ :\('go('io:-; da l\briJJ!t:t- N. 1. UH>.-- Hio
d1• .latwiro, 2S dt• ItWr«:o de l9Hi.
Sr. Lnsp('l'!or de Fazenda <' Fisl'aliznr;:Io - He:::olveudo
o a:-;,;wnp1.o da con:::ult:t que motivou o vos~o oflicio 11. 07!),
de I (i do 1'nrrcn11•, d<'<'hro-vos, para os dc,·idos effcit.o;.:,. q tH',
d<~ aecôrdo <'otn o a ri. l·Hi,
1",do regnlam<'!lto em vigor para
o :-:<·rvi~·o de FazPnd;t. de v<~ Sf'l' obRervado o seguinte:
que, (':J t•endo ao offieial do Corpo da A.rmadn, ou ao sub<~otnmi::;::mrio, su Lst i i 11i r o eom1u ic<sario, no ~cu impedimento,
cnearregundn-s<' da l'scriptur:t~·ão t'PSJlt'<'iiYa, deve· igualmente
far.l'l' :t~ folhas <' pn~:tr o pe;.o::;oal.
Os dinheiro::> do Esi a do, em ÜlPS ewsos, deven1o I' L~!' l'<'q ui:-;itados por qll<'lll tiver a seu <'tll'/!:O a eseripturação, que :-;er(t
tmnbem davicnhrio do <·ofrr·, l'l'f'JlO!Hkndo peJa,_ qwmtin~
ncll(~ a IT<~eadada;-;.
O fiel tcrú a l'ar~a e respousabilidad<', não só do::: ~euems
alimentícios, emuo L:uubem das demaif> espccics de sobmi>alcntcs qnc constituem o inventario do eouHni:-lsario do:-l mwio~,
corpos e cstabeleeimentos uavaes.
8aúde c fmternidade. - Ale:wndrinu Faria de Alencar.

*
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~\BHIL

DE l!H(\

})ec:laru que durante o pcriodu escolar 11r!o iêm diráLo á (II'OÚji.cação de 'incum.úencia os 1mrgcntos c pru.ças nw!ric1dadoo
nas J:':<cotn~ de (~{/l1·ioc., ln,(rTiores c Prr~/issionocs
:\llinist <·rio dos N l'goeio:' du í\bri nh:t ·-- N. I Ai.). ---· li i o
dl' .l:tnl'iro, lI d<~ ahril dc· UH ti.
8r. Chefe do l•~stado Maior da Armada - Em solução
tto

ofli<::io do

Coq~o

de Mnrinheiro:> Nacionaes, sJb u. 957, de
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21 de março ultimo, que me rcmettestcs na mesma data, declaro-vos, para os devidos cffcitos, que, durante o período escolar, as praças c sargentos matriculados nas Escolas Profissionacs e os sargentos pertencentes á de Officiaes Inferiores,
não têm direito de perceber gratificação de incumbencia,
qualquer que clla seja, considerando-se como aprendizagem
os diversos trabalhos que desempenhem ll[tS referidas escolas.
Saúde c fraternidade. - Alexandrino Faria de Alencar.

N. 13 -

EM 18 DE ABRIL DE 1916

Manda que a taxa de 2%, como aluguel de casa, sô seja cobrada
dos offieiaes que, por força dos regulamentos, devam residir
nas proprias repartições

Ministcrio dos Ncgocios da Marinha - N. 1.535.- Rio
de Janeiro, 18 de abril de 1916.
Sr. Director Geral de Contabilidade da Marinha- Tendo
resolvido que, a contar de 1o de janeiro do corrente anno, sómente seja cobrada, como aluguel de casa, a taxa de 2% aos
officiaes que, por força dos respectivos regulamentos, residam
no recinto dos estabelecimentos na vaes; assim vos declaro
para os devidos effeitos.
Saúde c fraternidade. - Alexandrino Faria de Alencw·.

N. 14 -EM 28 DE ABRIL DE 1916
Dá inslrucções para os exames de JJilotos da

j);[ arinha

111ercante

Ministcrio dos Negocios da :Marinha- N. 1.677.-Rio de
Janeiro, 28 de abril de 1916.
Sr. Dircctor da Escola Naval - Declaro-vos, para os
devidos cffeitos, que resolvi [tpprovar as inclusas instrucções
para os exames de pilotos da Marinha Mercante, nos termos
do Hegula.mento annexo ao Decreto n. 11.505, de 4 de março
de 1915, alterado pelo de n. 11.623, de 7 de julho do mesmo
anuo.
Saúde c fraternidade. - Alexandrino Faria de Alencar.
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Instrucções para os exames de pilotos da Marinha Mercante
NOS TERMOS DO REGULAMENTO A.NNEXO AO DECRETO N.
DE 4 DE MARÇO DE 1915, ALTERADO PELO DE N.
DE 7 DE JULHO DO MESMO ANNO

11.505,
11.623,

I

Os exames serão feitos em grupos: 1°, portuguez; zo, arithmetica, algcbra c desenho; 3°, geographia c cosmographia;
4°, geometria c trigonometria; 5o, navegação, apparelho c
manobra do navio; üo, geometria, trigonometria, astronomia,
nautica e navegação; 7u, noções elementares de machinas, policia, noções de direito.

li
O exame de cada grupo constará de duas provas, escripta
c oral; no de desenho, porém, só haverá prova oral com a parte
graphica ncccssaria, por occa.F>ião do exame oral.

III
O papel para cacb uma das provas escriptas será legivelmente rubricado por todos os membros da commissão examinadora.

IV
Os pontos de exame serão organisados pela commrssao
examinadora e extrahidos totalmente da materia contida nos
respectivos programmas.

v
As provas escriptas c oral terão logar no mesmo dia ou em
dias diffcrcntcs, conforme o numero de examinandos.

VI
A prova cscripta precederá á respectiva oral, sendo a de
cada grupo feita em commum para todos os inscriptos.
VII
O tempo concedido para a prova escripta variará de uma
a tres horas, conforme o grupo.

continua aqui->
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VIII
Os examinandos deverão deixar em cada lauda uma margem de largura correspondente ao terço da respectiva lauda.

IX
As provas constarão de duas partes, theorica e pratica ou
applicada, versando &obre o ponto tirado á sorte pelo primeiro
examinando, na escripta, c, individualmente, na oral.

X
Terminada a prova c&cripta, serão as provas entregues
ao secretario, afim de, em presença da commissão, encerrai-as
em uma urna propria, sendo as chaves convenientemente distribuídas c confiadas á gu~Lrda dos membros da mesma, os
quaes por graphia legitinm rubricarão 9,S tiras circumvolutorias ela urna, depois de lacrada.

XI
Cada examinador reechcrá, antes do inicio de eacb prova,
uma lista, rubricada pelo sccrcbrio, contendo os nomes dos
examinandos, afim ele consignar o seu voto ou juizo; essa lista
será assignada pelo recipiendario após o seu juizo cmittido
sobre o exame do ultimo examinando da turma.

XII
O julgamento das provas escriptas, que antecederá sempre
á realização da prova oral, poderá ser feito em dia especial ou
no das respectivas provas oracs.

XIII
As provas escriptas scrilo analysa.das c julgadas por todos
os membros da commissão, os quaes pol' graphia legitima annotarão os erros e omissões, fazendo-os acompanhar das nocessarias observações, seguindo-os das respectivas assignaturas
após o lançamento do voto, juizo ou parecer cmitt.iclo a esse
respeito.

XIV
O juizo ou voto singular elos examinadores será consignado em cada uma da:> listas c expresso pela convenção: Opt..

(optima), B (bo:1), ~ (soJJrivd), M (má); na'l provas cscriptas
votos :;crão consignados iguahnentc uas m~trgeus deixadas
uo papel.
XV
tac:~

;\:-; pmvas oraes serão fcit.ac; por ün·mas.

XVI
Tcnuiuado o exame de cada p;ru po, proecdrr-sc-h:t ao
julg:uncato firml, que :-:erft feito por vota~·ffo franca ou por cscrut.inio sccrPto.

XVII
Para .i ulgmncnto fillal do exame de c:tda grupo tomarse-hão em consideraçfio os julgamentos purcellados de todas
as provas que lhe coneernirem, as qwtes deverão influir decisivamcntP sobre pssc julgamento.

XVIII
~t·rú immcdiakmwnt.e finspcwm de exame o oxa.minanrlo
que f or encontrado em uso de anxilios não pcrmittidos peb
eonunissão; esse facto f:lerú levado ao conhecimento da autoridadP. superior, h:.zcnrlo-se aeomp:mhar das peças comprobat orias.

XIX
No <:aso d<: julgamento final JHH' votação franen, o S(:nctario n•<:r•h\:rii ac; n•speetivas li;;! as da eommissão e em Rua
presença pmccderh [t devida :-tpmaçito por votos consignados.
Tal apuração snrú feita tamhcm pela cmiflc;ão seguida c proprin
do juizo d<: eadn <•xaminadn:· :1pós a prommcitt do nome de
ca(b Pxaminando.

XX
Fiwht a ~qmraçiio de votm;, ecmsidcmr-sc-lm reprovado
o qw: obtiv<:r maimia o:t to!:tlidade dP notas l\1 - approvado
sirllpk::imcni<: o qne tiver m:tioria on totalidatle de notas tl
- approvndo plemtltlPnü~ o que tiver m:tioria ou totalidade
de notas n - approvach eom di:ltilleçfío o que obtiver maioria
ou to! alidacl<· c!c· nol a'~ ( )pt.
XXI

No c·a~:o de: intpu:;:;ibilirladl: material do verificação da
maimia de no(.as :-~ingularcs, a nota fin:tl scrú conferida pela
médi:t; pnxa esse effeito <:onsidcrar-:;c-hão o:-J votos com os seguintc.s valorc0: M igual a O; S igu~tl n 1; B ignal a 2 c Opt.
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igual a 3. A fmcção do valor igual ou superior a cinco <lccimos
será convertida em unidade c adclicionada h parte inteira.
Por tal processo será reprovado o candidato qtw obtiver média
inferior a 1; approvado Rimplesmcnt.e, o que obtiver média
igual a 1; approvado plcnam€'Jltc, quando a média for igual
a 2; approvado com dist.incção, quanrlo a mérlia for i!l;ual a 3.

XXII
O julgamento por Pserutinio secreto só tcrú logar por
deliberação da maioria da eommissão; nesse caso, a maioria
ou totrrlidadc de csphrms pr<>t as reprovará; a maioria de Psphcras brancas approyarú simplesmente; a totalidade ele Psphcras brancas approvarit plPnt1mPnte P, por proposta de um
ou mais mcrnbroR da eomtnÜ-isão, scrf-t approvado com distineção o que já tendo obtido approvação plena ainda obtiwr
em segundo escrutínio a t otdiclaclc de csphcra~~ brancas; cssP
sPgundo cserutinio, porém, não poderá diminuir ou enfraquecer
a approvação plena já concedicb, mesmo no caso de appariçiío
dn nma, da maioria 011 d:t tnl alidark dP Pspheras preta~.
~.'\Jil

Terminada a apmação final, seri't lavrado o competentn
termo Pm livro proprio, spndo o rrsultado immcdiatamrntn
lançado c em sPguida asc:ignaclo pela commissão, que não podPrá recusar 011 retnnbr n sua a::>signatma nrm nltPrar a sua
essencia.
Scrú IWrmittido a qualqu<>r membro fazer expressa df'daração elo seu voto, logo !'111 srguida ao acto de cneerrament.o do termo lavrado c assignado pela commissão; isso
porém em prrscnça do :-;e<Teütrio, dos mnrnbros restantes da
commissão c por termo pspc'cinl, soh a rc.-:ponsnbilid:1dc da
assignatura elo propmwntt'.

:XXY
As prov~s só poclrrão contribuir para a npprovação ou
rnprovnr:ão; nunca porém para a cl!minar:ão ou inhihiçfío da>~
dcnw is prova:=; :tindn n'st ant l'S.

X :XVI
A ordem dos Pxamrs ohcclcccrft a uma Arriaçfío on gra,cltmçfío c·ompa.t.Í\'rl f'Olll a. Jwdagogia ra,f'ional.
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N. 15 -

EM 29 DE ABRIL DE 1916

Manda que os apparelhos e accesssorios das estações radiographicas fiquem sob a guarda e responsabilidade dos respectivos encarregados, quaesquer que sejam
Minis~rio dos Negocios da Marinha - N. 1.700. - Rio
de Janeiro, 29 de abril de 1916.
Sr. Inspector de Fazenda e Fiscalização - Resolvendo
a consulta que motivou o vosso officio n. 1.051, de 24 do corrente,
declaro-vos, para os devidos effeitos, que os apparelhos e accessorios do serviço radio-telegraphieo existentes nas diversas
estações deverão ficar sob a guarda c responsabilidade dos
respectivos encarregados, quer sejam officiaes, sub-offieiaes
ou sargentos-telegraphistas.
Os invcntmios de taes objectos deverão ser feitos pelo
modo indicado nos § § 4" e 5° - art. 18.5 - do aetual regulamento para o serviço de Fazenda da Armada.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. IG- E1VI 12 DE MAIO DE 19lü
Dedara que as copias ou certidões dos termos de vistoria só estão
isentas de sello fixo tratando-se de embarcações de pequena
cabotagem

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 1.864.- Rio
de Janeiro, 12 de maio de 1916.
Sr. Inspector de Portos e Costas __:_ Em solução ao vosso
officio n. 563, de 1 do corrente, relativo á interpretação do artigo
506 do Regulamento das Capitanias de Portos, autorizo-vos,
de accordo com o parecer n. 1.006, de 8 deste mez, do consultor
jurídico do Ministerio, a declarar aos capitães de portos que
as copias ou certidões dos termos de vistoria só estão isentas
de sello fixo quando se referirem a embarcações de pequena
cabotagem, devendo continuar a pagnr taxa de rasa quando
se tratar de embarcações de grande cabotagem ou longo curso.
Saúde c fraternidade. - Alexandrino Faria de Alencar.
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N. 17- EM 6 DE .JUNHO DE 1916
Determina que cada saveiro-barca no rio Parnahyba tenha u~
patrão e indica as provas de habilitações a que este deve satisfazer

Ministerio dos Negocios da Marinha - N. 2.132.- Rio
de Janeiro, 6 de junho de 1916.
Sr. Inspector de Portos e Costas - Em solução a vosso
officio n. 673, de 23 do corrente, com o qual me enviastes o do
capitão do Porto do Estado do Piauhy, tratando da navegação
do rio Parnahyba, resolvi, de aecôrdo com o que suggeristes,
que cada saveiro-barca que trafega naquelle rio disponha de
um patrão, já attendendo á exigencia, muito razoavel, prevista no regulamento geral, já porque é inadmissível que uma
embarcação, qualquer que seja, possa navegar sem um responsavel immediato pela sua direcção.
Attendendo, porém, a que nem sempre poderão ser cumpridos rigorosamente os preceitos constantes dos arts. 637 e
638 do regulamento, referentes aos exames para patrões,
determino que a esses servidores seja applicada a disposição
contida na 2" parte do § 2o do art. 498.
Habilitados que sejam, receberão do capitão do Porto a
devida licença e respectivo titulo,assignado por essa autoridade,
com a declaração de ter unicamente vaJor p::tra o rio Parn::thyba
e seus affiuentes, ficando obrigados a apresentar o rol da equipagem, embora os contractos sejmn celebrados pelos proprietarios e agentes e exhibindo as listas a conferir por occasião dos
despachos.
Saúde e fraternidade. - Alexandrino Faria de Alencar.

N. 18 -

EM 8 DE JUNHO DE 1916

Manda que apresentem provas de identidade na Directoria Geral
de Saude Publica os funcdonarios que tiverem de ser inspeccionados

Circular- Ministerio dosNegocios da Marinha-N. 2.163.
Rio de janeiro, 8 de junho de 1916.
Srs. Chefes das Repartições da Marinha - De accordo
com o que solicitou o Ministerio da Justiça e Negocioslnteriores,
declaro-vos, para os fim1 convenientes, que os funccionarios
pertencentes a essa repartição que solicitarem inspecção de

-
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saudc, para os cffeitos de aposentadoria, devem apresentar
na Dircctoria Geral de Saude Publica prova de identidade,
conforme estipula o avi~o junto por cópia, daqucllc Ministerio,
:dlm de evitar possíveis fraudes de substituição.
Raúdc c frntcmidadc. - Alexandrino Fan:a de Alencar.

N. Hl -

EM 9 DE .JUNHO DE 1910

Declara que a Companhia de N avegar;ão Costeira gosa dos mesmos
favores e regalias concedidos ao Lloyd Brasileiro

Ministcrio dos Negocios da 1\Tarinha- N. 2.167. - Rio
de Janeiro, 9 de junho de 1916.
Sr. Inspector de Portos c Costas- Recommcndo-vos,
para os devidos effeitos, que deveis scientificar ás repartições
1mbordinadas a essa Inspectoria que a Companhia Nacional
de Navegação Costeira, ex-vi do seu contracto de 24 de março
ultimo, registrado pelo Tribunal de Contas em 5 de abril deste
anuo, gosa dos mesmos favores e regalias concedidos ao Lloyd
Brasileiro.
Saúde c fraternidade. -Alexandrino Faria de Alencar.

N. 20 -

EM 21 DE SETEMBRO DE 1916

Manda carregar aos comrnissarios a irnportancia das gratificações indevidamente abonadas ás praças, desde que não
apresentem ordem escripta de autoridade superior

Ministerio dos Ncgocios da Marinha- N. 3.372.- Rio
de Janeiro, 21 de setembro de 1916.
Sr. Inspector de Fazenda e Fiscalização- Declaro-vos,
para os devidos effcitos c em solução a vosso officio n. 2.124,
de 11 do corrente, que ora resolvo mandar carregar aos commissarios que houverem cffectuado o pagamento a importancia
das gratificações que forem indevidamente abonadas íts praças,
salvo a hypothese de o terem feito me(liante ordem escripta de
autoridade superior competente, caso em que a este caberá a
nlludida responsabilidade.
Saúde c fraternidade. - Alexandrino Faria de Alencar.
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N. 21 - EM 30 DE SETEMBRO DE 1910
Permitte que residam na ilha das Cobras sómente os funccionm·ios
civis e militares que a tal forem obrigados por força de regulamentos

Circular - Ministro dos Nego cios da Marinha- N. 3 .493.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1916.
Srs. Chefes das Repartições da Marinha - Tendo rC'solvido permittir que RÓmente residam na ilha das Cobras os
funccionarios militares e civis que a tal forem obrigados por
força de disposições rC'gulamentares, recommendo-vos que providencieis no sent.ido de ser esta resolução observada rigorosamente.
Saúde c fraternidade. -Alexandrino Faria de Alencar.

-

N.

~2

-

EM 13 DE OUTUBRO DE 19Hi

Manda que nas remessas de dinheiro aos commandantes dos
navios se mencione expressamente seu destino, para que
não se attribua a pessoal despesa de material ou vice-versa

Ministerio dos Negocias da Marinha- N. 3.608.Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1916.
Sr. Director Geral de Contabilidade da Marinha Recommendo-vos, para os fins convenientes, que, nas remessas
de quaesquer quantias aos commandantes dos navios, corpos e
estabelecimentos de Marinha, se declarem expressamente os
fins a que as mesmas se destinam, de modo a ter exacto cumprimento a regra constante da ordem do dia n. 122, de 30 de
maio deste anno, do Estado Maior da Armada, e rigorosa
obediencia, no autorizar despesas, á sua especificação, sendo
expressamente vedado attribuir á verba - Pessoal - o pagamento de material ou vice-versa.
Saúde e fraternidade. - Alexandrino Farz:a de Alencar.
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N. 23 -

EM 13 DE OUTUBRO DE 1916

Prohibe expressamente que se attribua a pessoal pagamento de
material ou vice-versa
Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 3.615.- Rio
de Janeiro, 13 de outubro de 1916.
Sr. Inspector de Fazenda e Fiscalização- Recommendovos, em solução a vosso officio n. 2.276, de 30 de setembro
ultimo, adequadas providencias afim de que este gabinete
tenha conhecimento de toda e qualquer infracção de regra
constante da ordem do dia 11. 122, de 30 de maio deste anno,
do Estado Maior da Armada, de rigorosa obediencia, no autorizar despezas, á sua especificação, sendo expressamente
vedado attribuir á verba - Pessoal - o pagamento de material ou vice-versa.
Saúde e fraternidade. -Alexandrino Faria de Alencar.

Ministerio da Guerra

N. 1 -

DE 4 DE JANEIRO DE 1916

Manda-se recolher a seus quarteis a tropa que estava no Contestado. Reduz-se a circumscripção do Paraná e Santa Catharhw ao primeiro dos ditos Estados

Ministerio da Guerra- N. G.- Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1916.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que,
achando-se ultimadaR as operações complementares para a pacificação dos fanaticos no Contestado, mando nesta data recolh~r
a tropa a seus quarteis, sendo o do 4° regimento de infantana
em Curityba e o do 5° em Ponta Grossa, deixando os destacamentos necessarios para consolidação da ordem em Canoinhas
e Porto União.
O 57° batalhão de caçadores tambem se recolherá a Florianopolis, deixando destacamentos onde forem precisos.
Por esses motivos, fica a circumscripção do Paraná e Santa
Catharina reduzida ao primeiro desses Estados, devendo a
guarnição de Santa Catharina corresponder-se directamente
com o commando da região.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 2- DE 8 DE JANEIRO DE 1916
Manda-se chamar a altenção das autoridades militares para o
disposto nos arts. 3°, 5° e 6° da lei n. 3.088, de 5 de janeiro de 1916

Ministerio da Guerra- N. 22. -Rio de Janeiro, 8 de
janeiro de 1916.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Ao publicardes
em boletim do i:xercito a lei n. 3.088, de 5 de janeiro corrente,

76

nECISÕES DO GOVERNO

que fixa as forças ele torra para o exNeicio de 191G, rhmnae a
espreinl ai.tonçtío d:1s antoridtlclos militares para as di:::posiçõrs
dos :ut:>. ;;n, S" e Ü", cujn falia (lo cumprinwnto r1u nenhum
(':1:-;o podPrh encontrar justificativa plausivd.
8núdo c fr::ttemidadc. -José Caetano de Faria.

N. 3- .EM 11 DE .JANEIRO DE HHG
Resolve sobre a harmonização do art. 69 da lei n. 3.089, de 8 de
janeiro de 1916 com as exigencias do capitulo IY do regulamento apprrmado por decreto n. 10.832, de 28 de março

de 1914
Ministerio fb C:uerra ·-- N. 2!1. -- Hio ele .la1wiro, 11 df'
j:moiro de 1916.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O art. 69 da lei
n. 3.089, de 8 do concntc, manda valer para a matricula na Escola Militar os exames dc preparatorios considerados validos
pelo Governo para matricula nas escolas civis de ensino superior
da Republica, excepto os de mathematica que serão prestados
perante mesas examinadoras naquf'lla escola, ficando isentos
desta ultima exigencb os candidatos que tiverem já sido admitlidos á matricula no curso superior da Escola Polytechnica.
Esta disposição altera diversas dos regulamentos em vigor
c que portanto foram revogadas pelo art. 140 da citada lei; declaro-vos que nesta data providencio para que sejam tomadas
as necessarias providencias de modo a se harmonizar o referido
art. ü9 com as exigcncins do capitulo IV do rcgulamcnt:o approvado pelo decreto n. 10.832, de 28 de março ele 1914.
Saúde c fraternidade.- Jo.or C'artano de Paria.

N. 4- El\f 11 DE .JANEIRO DE HHG
llf andmn.-se entregar aos prefeitos do Territon'o do Acre as companhias regionars c iltío-sr: outras providencias

Ministerio da Gucna- N. 3'1. - Rio de .Janeiro, 11 de
de 1916.
Sr. chefe do Departamento da Guerra. - A' vista do disposto no art. 55 da lei n. 3.089, de 8 do corrente, são transferidas para o Ministerio da Justiça c Negocias Interiores e por

jam~iro
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cxeluidas do quadro do Exercito a~:~ companhias rcgionacs
do Acre.
Deveis, portanto, providenciar junto ao connnandantc
da 13 H.egião afim de que sejam pelos respectivos commandantcs entregues aos prefeitos uquellas companhias com o material nellas existente, devendo, porém, os saldos dos conselho~:~
administrativos ser recolhidos ao commando da região.
Nesta data solicito do Sr. ministro de Estado da Justiça
c Negocios Interiores providencias afim de que os prefeito~,
ouvidos os interessados, indiquem quacs os officiaes dos que alli
servem cuja pcrmanencia comvém áquellas autoridades, para
que sejam postos á disposição daquelle ministerio em commissão
militar, conforme o citado artigo da lei, recolhendo-se á s6de da
região as praças que preferirem continuar no serviço do Exercito.
Os commandantes elas referidas companhias organizarão
um mappa de todo o material, inclusive armamentos que entregarão ás prefeituras, encerrarão a escripturação e suas unidades
e recolherão os archivos ao commando da região.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 5 - EM 11 DE JANEIIW DE 1916

Providencia sobre a installaçilo da Commissilo de Promoções, em
vista do art. 73 da lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916
Ministerio da Guerra- N. 4.- Rio de .Janeiro, 11 de
janeiro de 1916.
Sr. chefe do Estado l\iuior do Exercito- O art. 73 da lei
n. 3.089, de 8 do cmT0ntc, determina que a commissão de promoções se eomponlm do chefe do estado maior, como presidente
ehcfc do Departamento da Gncrru, commandantc da sa Região
Militar c mais quatro gcnerac~ escolhidos, para servirem por um
anno, dentre os combatentes que exercerem eommissão nesta
capital, devendo ainda nelh tomar parte o general inspector
do serviço de saucle, quando se tratar de vaga naquclle corpo.
Deveis, pois, instullar a nova commissão, da qual farão
parte este anno os g;enerncs Fernando Sctembrino de Carvalho,
Celestino Alvrs Bastos, Lni;1 AntmlÍo Cardoso c Manuel Lopes
Carneiro da Fontoma.
A eommissão eontinuarú a funccionar no Departmuenl o
Central, cujo chefe é o seu secretario.
Deveis dar conhecimcn to dessas nomeações aos interessados.
Saúdc e fraternidade. - José Caetano de Faria.
(Comnmnicou-se ao Departamento da Guerra.)
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N.

o-

EM 11 DE JANEIRO DE HHli

Providencia sobre o cumprimento do art. 59 da lei n. 3.089, de 8
de janeiro de 1916, relativo á suppressão do Arsenal de
Guerra de .Matto Grosso

Ministerio da Guerra- N. 4.- Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1916.
Sr. commandante da 63 Região Militar - O art. 59 da lei
n. 3.089, de 8 do corrente, supprinúu o Arsenal de Guerra de
Matto Grosso, respeitados os direitos dos actuaes funccionarios
c incluídos nesse numero os operarios que tiverem mais de 10
annos de serviço, sem que isto lhes assegure direitos de funccionarios publicas.
Mandao, pois, cessar desde já o funccionamento desse
arsenal.
Enviae uma relação dos funccionarios comprehendidos no
citado artigo com a discriminação dos seus vencimentos.
Outrosim mandac encerrar a cscripturação daquelle estabelecimento e recolher o archivo á séde da circumscripção militar de Matto Grosso.
Nesta data determino ao inspector do serviço de material
bellico que faça seguir para Cuyabá dous officiaes para examinarem o material existente no dito arsenal e o melhor meio de
aproveitai-o; com essa commissão deve se entender o director
do referido estabelecimento, prestando as necessarias informações.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 7 -

EM 11 DE JANEIRO DE 1916

Resolve sobre a venda de publicações da Repartição do Estado
Maior do Exercito, em vista do disposto no art. 42, n. 4, da
lei da despesa para 1915

Ministerio da Guerra - N. 32. -Rio de Janeiro, 11 de
janeiro de 1916.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Transmitto-vos,
para ser publicado em boletim do Exercito, o incluso aviso n. 6,
por cópia, que nesta data envio ao chefe do Estado Maior do
Exercito, declarando que, nos termos da autorização contida no
n. IV do art. 42 da lei da despesa para o corrente anno, as
publicações da mesma repartição que não constituírem segredo
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profissional poderão ser vendidas, ficando o Departamento
Central encarregado desse serviço, sendo o producto da venda
empregado na melhoria dos recursos da Imprensa Militar.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 8 -

EM 11 DE JANEIRO DE 1916

Os que se engajarem ou assentarem praça no 1o semestre contarão
o tempo de serviço de 1 o de janeiro do mesmo anno e os engajados ou alistados no 2° semestre o contarão de 1 o de
janeiro do anno seguinte

Ministerio da Guerra- N. 35.- Rio de Janeiro, 11 de
janeiro de 1916.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Sendo da maior
conveniencia para o serviço dos corpos uniformizar-se a contagem do tempo de serviço de suas praças, conforme já foi reconhecido no regulamento para a execução do alistamento e sorteio militar (cap. 2°, art. 13), devem os que de hoje em deante
assentarem praça ou se engajarem no 1o semestre contar aquelle
tempo do dia 1 de janeiro do mesmo anno e os que o fizerem no
2° semestre o contarão do mesmo dia 1 de janeiro, mas do anno
seguinte o que vos declaro para os fins convenientes.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.

N. 9 -

EM 11 DE JANEIRO DE 1916

Incumbe o chefe do Departamento Central do serviço relativo á
venda de publicações do Estado Maior do Exercito, attento
o disposto no art. 42, n. 14, da lei da despesa para 1915

Ministerio da Guerra- N. 1. -Rio de Janeiro, 11 de
janeiro de 1916.
Sr. chefe do Departamento Central- Tendo o n. IV do
art. 42 da lei da despesa para o corrente anno concedido autorização para vender as publicações do Estado Maior do Exercito
que não constituem segredo profissional, ficaes incumbido da
execução desse serviço para o que recebereis daquella repartição
as mesmas publicações, acompanhadas dos respectivos preços,
a ella fazendo entrega das quantias correspondentes aos exemplares vendidos.
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Afun dcfacilit:tr o recebimento das imporlanl'ias, os pedidos
podrrão ser feitos, J.anto nesta corno nas domai::; regiões, por
iuternwdio doR commandantes do corpos c dircctores de
PSI.abnlccimcntos, OR qu:ws procederão ao desconto em folha,
remeLtendo-os a esHe departamento, ou directamente pelos interessados mediante p::tg:unento adeanüulo em especie ou em
vale postal.
Deveis ainda fornecer ao Departamento da Guerra, para
serem publicadas em boletim do Exercito, as lishts das obras
recellidas c mais instnwções relativas ao funccionamento desse
serviço.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 10- EM 11 DE JANEIRO DE l!HG
Extingue a commi.ssào de promoçõe.s de o.:Oiciaes do Exercito, que
funccionava sob a presidencia do general de Divisão Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, 1JOr haver o art. 73 da lei
n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916 alterado a composição da
dita commissão

Ministerio da Guerra- N. 9.- Ilio de Janeiro, 11 de
janeiro de 191G.
Sr. general de Divisão Grcgorio Thaumaturgo de Azevedo,
presidente da commissão de promoções de officiaes do Exercito
-Havendo o art. 73 da lei n. 3.089, de 8 do corrente mez, alterado a composição da commissão de promoções, fica extincta a
que funccionava sob vossa presidencia, Cftbendo-mc agradecerYOS c a todos os officiaes gencraes que della faziam parte a
eoadjuvação que prestastes á minha administração, não só
procurando com o maior cscrupulo organizar as listas de prollloção, como cmittindo pareceres sobre questões relativas a
direitos de officiaes, sempre de accôrdo com os preceitos legaes
e o estudo acurado de cada caso.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. t 1 - EM 13 DE JANEIIlO DE 191G
'Pendo sido os ponchos substituídos por capotes, as divisas das
praças graduadas serão usadas como nas armas a pé

Ministerio da Gucna- N. 12.- Hio de Janeiro, 13 de
janeiro de 1916.
Sr. commandante da 5a Região Militar- Tendo o commandante do 1° Hegiment.o de Cavallaria consultado em offi-
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cio n. 15, de 3 do corrente, submettido á consideração d'estc
Ministerio se nos capotes de panno kaki, distribuídos recentemente em substituição dos ponchos, devem ser usadas as
divisas das praças graduadas o, no caso affirmativo, qual a especie d'cllas e qual o logar em que serão collocadas, declaro-vos,
para os fins convenientes, que, desde que os ponchos foram
substituídos por capotes, as divisas serão usadas como nas
armas a pé.
Saúdo c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 12- El\I 14 DE JANEIRO DE HHG
Considera como sm·viço de guerra para engajamento e reengajamento a suffocação da revolta dos marinheiros em 1910

Ministerio da Guerra- N. 14.- Hio de Janeiro, 14 de
janeiro de 1916.
Sr. commandantc dn 5• Hcgião Militnr- Em solução ao
officio n. 9 de 10 do corrente, que vos dirigiu o commandantc
da 5" brigada de infantaria e no qual consulta si pódc ser considerado como serviço de guerra para engajamento c reengajamento como exige a lei n. 3.088, de 5 deste mez, a suffocação da revolta dos marinheiros, em 1910, declaro-vos para
os fins convenientes, que tal serviço deve ser assim considerado,
visto ter havido acções de guerra dando Jogar a mortes c ferimentos c até promoções por bravura.
Saúdo c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 13- EM 15 DE JANEIRO DE l!HG
Declara quaes as autoridades que podem reqnisita1· passagens e
transportes de bagagem na Estrada de Ferro Itapura a Corumbd

Ministerio da Guena- N. M.- Hio de Janeiro, 15 de
janeiro de 1916.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos para
a publicação em Boletim do Exercito, que nesta data scientifico
ao Ministerio da Viação o Obras Publicas que em 1916 podem
Decisões -
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requisitar, por conta deste ministerio, passagem; e transportes
de bagagem na Estrada de Ferro Itapura a Corumbá, as seguintes autoridades constantes dn relação que se lhe envia:
Chefe do meu gabinete, em meu nome;
Director da Directoria de Expediente, em meu nome;
Chefe do Estado Maior do Exercito;
Chefe do Departamento do Pessoal da Guerra;
Intendente da Guerra;
Director do Material Bellico:
Director de Administração; ·
Director de Saudc;
Commandante da 5" região militar;
Commandante da 6" r0gião militar;
Commandantc do rlcstaeamcnto de Tres Lagoas (em Matto
Grosso);
Commandant.c da circumscripção de Matto Grosso.
Saúde c fraternidade.- .José Caetano de Fan:a.

Apprvva-se a talJclla de distribuição de parte da eo/18Ígnação votada para a 1!erl!f1 nza do ai'!. 41 da lei n. 3.08.9, de 8 de ,janm:ro de UJ16

Ministcrio da G'Wi'l'é1- N. :)7. --Rio ele .J:wcirn, 1.5 de
janeiro dC' 19Ei.
Sr. ehcf<~ do Dql:trtn,mcnLo da Guerra·- Deela.ro-vos que
apwovo a iadw<:t \.:1h~lla de dis!.eilwição, 1m importancia de
520:149$18:~, de p:::,1:tc da com;ignnção voiacb pam a verba 12s
-Obras militares, do art. 41 da lei n. :~.089, dn R do enrreute.
8:-J,úck r, fmtcrnidade. - .Jos~ Caetano de Faria.

T'lbolla a que se rafer3 o avho acim:J. d<J distribuição de parte da consignação votada para a. verba 12'' - Ohm:> mill~are:~ -·- do art. 41
d!!. lei n. 3.0S9, de 8 do corrente:

Conclusão das obras do forte de 8. Luiz .... .
Continuação das obra:-> do fort.e elo Vigia ... .
Continuação das obras do forte de Iütipús .. .
Continuação das obras do Quartel General. ..
Obras de esgoto na Villa Militar........... .
Concertos nas cavallariçnR do 1o regimento de
cavallaria ............................. .

150:000$000
100:000$000
40:000$000
80:000$000
29:730$096
8:419$087
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Conclusão do quartel do 3" regimento, para deposito de armamento .................. .
Reparos urgentes nos quarteis da 5~ região ..
Reparos no quartel general da 7n região .....
Reparos em q•_tarteis da 7a rPgião (sencb para
os prlÍoes das ilha~: do Paiva e Pedras
Brancas 2 :737$.500) ................... .
Custeio das linhaf' telegraphieas e tdephonicas.
Obras m1 {ja regiã.o ........................ .
Obras no hospital Cent rrtl ................. .

30:000$000
12:000$000
5:000$000
10:000$000
15:000$000
20:000$000
20:000$000
520:149$183

Direcção de Expediente da Secretaria de Estado da Guerra,

15 de j;meiro de IPW. --O dirPctor, F. J. Alvares da Fonseca.

N. 10- El\I IR DE JANEIRO DE 19Hi
111anda cumprir e.scrupu!osamente as disposições sobre premio
de honra do Regnlamcnto de tiro para infantaria e declara que
os commandantes de bn:rtada devem assistir pessoalmente ao
concm·so de seus 1"C(limcnlos, fazendo-se substituir pelo assistrntl' em caso de força maior

Ministerio da Gurrm -- N. 68. - Rio de Janeiro, 18 de
janeiro de 1916.
Sr. chefe do DcparbtmPnt.o da Guerra- Tornae publico
em boletim do Exercito que no C'orrente anno devem ser escrupulosamente cumpridar. as disposições sobre premio de honra
eont.idng no:'; arts. 202 a. 209 do regulamento de tiro pa,ra infnntaria, <lc fôrma qnc o resultado do concurso chegue n. este
ministPrio :1JP o dia ] tk novt'mhro, o o.s premios possrm1 ser
entregues aos venrcclnn·.; no :l~mivcrsnrio d:1 Republica; c bem
assim qtw os conme~Hbntcs ele brigad:ts devem assistir pessoalmcnic no eon~ur<;o de spus ref.!;Íment.os, fazendo-se reprn<1cntar
pelo assistente quando pnr forç:;, maior estPj:un impossibilitados
de comparecer á sessão de t.iro, ~~sc;ip:na.ndo, porém, mn qwdqupr
caso a acto do certamen.
Saúde c fraternidade. --- J os{; Caetano de Faria.
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l'or

~~DE .JANJ•~IHO

DE lDH\

scn1o preenchidas, entre os officiae~; do E:rcrcitv,
as !'a(Jas !]IIC rlqH·nrlerem dos 11rindpios de antiguidade
c de cst11do.~

CIIIIJltanlo .'IÍ

MinistPrio da ( :ncna -- N. 21. -- Hio rl<' .Janeiro, 21
janeiro de 191G.

8r. prcsidC'ni c da Commis:-:;fio de Promoções li.

A lei

3.089, de R do corTentC', detC'rrnÍim uo art. G3 que nenhum

official do Excreito podcrh ser promovido por merecimento sem
que ús outras condiçõf's legacs rcun:t a do ter, pelo menos, no
posto f'Jn qne <';.;tiveJ", :-;eis mczC's de effcctivo snrviço militar
em um dos Estados do Parú, Amazonas, J\'Iatto-Grosso, Paranú.
e Uio Gramlt~ do Nul.
Não man·ando pr:ti:o pura o inieio da sua exceução, cssn
di:-:;posição clen' vigorar desde jú.
1\cont cet>, porém, que os offieiaes em condições do entrarem
para a lista dr~ mC'rer·imcnto, nilo eontando com essa nova
exip;cncia, uão podPm :1r.>;ora <~oncmTPr fls promoções por esse
principio.
Dm•id:ts surgem lHe.-mw sobre a applicaç·fio tlc.-;sc novo
pn•ceito a offiei~ws em ecrü1," COJHliçõ(>;;.
Com o intuito, portanto, de evitar os ineouvenicntcs que
resultmiam da applieaçilo immcdirrta do citado art. ô3, declaro-vos quo, por cmquanlo, HÓ Hcrão preenchidas as vagas que
dependerem 1micamentc dos princípios d<~ antiguidade e de
estudos; logo porém que o prineipio do merecimento possa
influir direct.a ou indircctamcnte, a promoção será adiada até
setembro proximo, ficando entendido quo, quando fôr recebida,
se attcndcr(t ao:~ direitos adquiridos, de :wcônlo com as resohH;õe::; de 23 de dezembro fk 18G5 c de 8 do janeiro de 1894.
Será facilitado ao;; offieiaes quo pedirem a satisfação da
exigcneia da lei, desde que tenham o::; domais requisitos.
Saüde e fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. 17- El\1 :!S DE .JANEIHO DE
Adopla-~c

no KrNciio

11111

lf)l{)

eu/i ide Jmru fuzis a ouurdur em deposito

1\'l.inisterio ,!·1 (hu·rra- N. 123.- nio <ll~ .J~tnPiro, 28 de
j<Ul<'iro t{p 191G.
Sr. chefe d" Dcparbmcnio da Gucnn - Declaro-vos,
para os tlcvidoí) f; r>~, qw~ é ~vJopbdo no Exercito o cabido para
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fuzis a guardar em deposito, cujo modelo organizado pela
inspecção do serviço do material bellico é nesta data approvado.
Saúde c fraternidade. -.José Caetano de Fart"a.

N. 1R- EM 29 DE .JANEIRO DE HHG
Declara, rm rectijicação a urna relação anterior, quaes as autoridadrs que podem fazc1' uso o.flicial do telegrapho em 191G

Ministerio da Guerra- N. 142.- Rio de .Jnnciro, 29 de
janeiro de 191G.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Em additamento
ao meu aviso n. 5, de 4 do corrente, declaro-vos, para ser publicado em boletim do Exercito, que podem fazer uso official do
tclcgrapho em 1916 sohre serviço pnblico, rectificando-se assim
a relação :mnexa ao citado officio, as seguintes autoridades:
Chefe do Estado-Maior do Exercito, presidente do Supremo
Tribunal Militar, commandantes das Escolas de Estado-Maior
c Militar, chefes de gabinete deste ministerio, do Departamento
do Pessoal da Guerra, do Departamento Central, directorcs
de engenharia, do material bellico, da administração da Guerra,
<lc Saude da Guerra, intendente da Guerra, directores dos collegios militare,; do Rio dn JanPiro, Barbacena e Porto AlegrP,
d.irectores do Expediente da Guerra, de Contabilidade, dos Arsenaes de Guerra do Hio elo .Janeiro e Rio Grande do Sul, dirt"ctores das Fabricns de C:~rtuchos c Artcfactos ele Guerra, dn
Polvora sem Fumaç~t e de Polvora da Estrella, directores do
Labor:1l orio Chimico Pharmaecutico Militar c da Confederação

de Tiro Brasile-iro; eommancl:;,ntPs: das regiões militares, das
circmns<Tipçõcs do P:mmrt c da de Mntto-Grosso, inspcctorcs da
arma dP artilharia, da de cnvtdbria, da de infantr~ria, do ensino
militar; ('Olllmandnnl es ! h fi", (\", \J" C 10" brigadas ele infantal'ia,
da 2", 3" c 4" de l'nvnJhri~t c 'h;)" c ri" de arlillvwia, todas orgn.niza(bs; f'(JllllllnJHhl'll <>:' d~~s re~iml'ntm;, batalhões, eomr:.mhi;t~

iso hd:t,': c dC' mnlrnlh!ldon'''· <·orpnH de trem, grupos c (ksta!'aBlPHto~; n chc\fcs dn:..; ,'-;erviç·~}~·i no~

q uart ni~; gc:nPrr_e•.; dor; <·onHnnn-

dantns d:ls rPgiões militano.;, l'ireumseripçõo" o hrigndac:.
R:1ú<!c c fmtC'rnid~~th·. --José Caetano de Faria.
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Declara quaes a.~ grotzjicaçõcs que competem. ao o.ffiâal que estivel'
no exercicio da funcção de commandante de um grupo de
artilharia e a um 2° tenente intendrnte IJIU'. sen•e no dito
grupo

Ministerio <b Cncna -- N. J. - Rio dn .Janeiro, 29 de
janeiro de 1916.
Tendo o delegado fiscal do Thf·sonro K:tcionnl em Curytiba
consultado, em telop;mmm:; do 5 d·1 c;)JTOllto, si é regular tir:J.r
o capitão que commandu. o 2" grupo de artiUmr:n :1, gmtifienção
de tonenü,-coroncl e da mcstnf\, fónn:t o 2" tenente intendente a
do posto immediato, qt~;::,ndo o grnpo é do ('Omnw,ndo do major
e as funcções do 2" tenente siio idcnt.ie::ts ús de 1 o tenente, mrmfh
o Sr. Presidente dn Hcpublict',, por e;;t:t Sec-retaria do Esb:tdo,
declarar :'.o mesmo Sr. delegn<lo fi>T:J quP o eomm:wdo da ditn
unidade, sendo priv~ttivn de nucjm, no offiàd que estiver no
exereieio dessn fnneçfiü enbw·(t ~1 gr~Ji Gc:tção inhercnte u este
posto f' que n. ~~r:üificnçii0 do JYtf'll_(·ionn(tn intendente (· u <l<~ seu
posto por ~·or n fnneç:!o do uffici:•l de~:s:~ c~:,.i ~~p;ori:t :t mesma de
2° tenente g e:.tpitão no : erviço i\l'n)gimé';;to,do oa eqaivnlentc,
como já ficou resolvido p(•lo :wi:oo 11. fll5,dé~ 11 (~~~junho do t>.nno
findo, ao DPparUtmPnio da Gw·nn.- Josf Caelano rle Faria.

N. 20-- RM :n

DI~

.JANEIHO DE HWi

Aclara duvidas sobre o engajamento on reengajom.enio de aprend?:zes de rnnsica e de cornetr: qll(~ rrindn nfin pa.c.~nmm a effectivos por falia de

110flrt

Minir-<terio da Ouerm- N. :37.- Hio df' .1nw•iro, :~1 d(~
janeiro de 19HS.
Sr. commandnnte da 5a RegiãoMilitar-Emoflicio n.103,
de 18 do corrente, que suhmf'ttcs1t:•P. ú minha eonsideração, o
eommnndante do 2° roginwnio de infnnt:-:~·:~~ consulta, em vista
do disposto na lei 11. 3.0R8, de ;-; do ,.,,, i'l':l~c, m·t:·:. ti", § 2o, e (io,
alínea c, si, existindo no dito eorrJ'• apl'C'ndizc:,; de mu0ica c de
corneta, que ainda. não p~ssrrmm :1 offC'r!.ivo'' pnr f:dh de vaga,
deverá aquellc eommanoante ellgP,jill-~)'; e rcrmg;ajal-os ou si
deverá excluil-os ú medida que cmwlnirem sun praça.
Em solução vos Jcebro, p~mt O!i fins eonvrmientcs, que
o~ lllll''iew~, nrtific(:s, ('Oilclndon"~ n co!·nch•iros a qnn se rf'i'Ne a

continua aqui->

MINISTERIO DA GUERRA

87

lei são os dos quadros dessas especialidades; quanto aos tambores, estes fazem parte da b3.wla de rorr.ctr.s c devem saber
tocar os dous instrumentos.
Saúde e fratPrnidade.- .José Caetano de Faria.

N. 21- EM ;)1 DE JANEIRO DE 1916
Resolve sobre o pedido que apresenta o director do Deposito do
Maten·az Sanitan:o do Exercito para que o fornecimento de
artigos de expediente e de escripturação seja feito pelas unidades sanitarias directamente, por conta dos saldos dos respectÜ,o8 conselhos economicos
Ministorio da Gnerm -- N. 145.- Rio do .Janeiro, 31 de
ele 1916.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Em solução ao
officio n. 155, de 27 dP dczcm bro findo, do dirPctor do deposito
do m:tteri~1l snnit'trio <h Exercito no ehofc dn. 6a divisão desse
dep~:·tamento, pedindo que o fornecimento de artigos de expediente e de e:script.uração seja. feito pcbs unidades sanitarias
dirortamcnte, por !"onta doR snldos dos respectivos conselhos
economicos, attenta a cxignith:de cln verba votada pelo Congresso
Nacional pnm as dcspezns do dito estabelecimento, declaro-vos
que o as~umpto fie~~. resolvido eom a :1pplicaçüo do art. 73 do
reguhmcnto [l.pprovaclo por clr.cn•to n. ::1.943, ele J de março
de 1901, ntkndendo-::0 as~;im ú oeonomia eum a:1 compras feitas
J'f'lo referido !l<:j):J.rt:lmento Pá fiscalização do material fornecido.
R:•(tdP c [;·:i!c•;·ni(:,lík.-./o.·/ Carlono de Faria.
jam~iro

A to:; a a coiJI·m· pelo u!u(fiJCl do8 prcdins habitados por o.fficiacs
do 1" 1·rgimrnío fir arf?"lhmia moníadrr /; rr de 2%

Ministerio da CPC'T:l -- N. 4-J.- Rio de Janeiro, 1 de
fPYPlCÍro de 19Hi.
Sr. commandaEtc tk ;;~ Região Milit:tr- Em solução ao
offieio por vós fmhn:cttido ú minha consiclemção, n. 115, de 16
ele janeiro findo, do comm:~ntlnnte do 1o regimento de artilharia
montacb r.o tb 3~ hrig~:d:t lb dita arma, consultando si a taxa
a eohr:1r pelo nlll!l:llcl do~ prcclios lnbiü:dos por offieiacs do dito
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regimento é a mesmn de 2% ou si vigoram os dispositivos consignados na nova lei de receita, declaro-vos, para os fins convenientes, que a taxa ele que se trata é a mesma, de accôrdo com
o aviso circular de 22 de janeiro de 1915 e em vistn do art. 58
da lei n. 3.0R!l, de 8 tambem do janeiro findo.
Saúde c fraternidade.- .José Caetano de Faria.

N. 23- EM 3 DE FEVEREIRO DE 1916

A nm alumno da Escola Militar reprovado no exame de que tmta
a alinea a da 5a secçiio não deverá applicar-se o disposto no
mt . .167 do respecfi/I(J regulamento
Ministerio ela GuNra- N. 12.- Rio de Janeiro, 3 de
fevereiro de 19H3.
Sr. coumuuHbnte da Escola Militar - Tendo esse commando consultado, em officio n. 271, de 2G do mez findo, si a
um alumno reprovado no exame de que trata a alinea a ela 5a
secção dessa Eseoh deve applicnr-se o disposto 110 art. 167 do
respectivo regulamcmto, cleel:lro-vos qtw ao caso figurado não
eleve applicar-se o citado, vist.o referir-se c:Jtc a algumas ou
todas as materias dnquclla secção e da üa.
Saúde c fraternicbc!P.- .José Caetano de Faria.

N. 21:- El\1

:~

DE FEVEHBJIW DE 1916

As wrgas de a7wnno8 gmtuüos dos eollegios mil itarcs dtl'l'l'âo
.~el'

]JI'f'I'I/Chidaí!

])I)!'

orphrir'.~

Minist.crio tb C:twrr:t- C:irenbr.- Hio do .Janeiro, 3
de 1!l1H.
Rr. director do CoiiPgio Militnr do Tiio do Jam·.iro- Deelaro-voR que as vaga'; dn ~tlumnof' gratuitos de,1sc Collegio
devem ser preenchidas por orphãos, pmfer·indo-sr~ os que, por
t>Xf~cder do numero, pas:mram a contrilminfps em l!HG.
Haúdc~ e fratemithdc. - .Josr Caetano de Faria.
do

fevt~reiro

(Expediu-se identiea eirenlar nos collcr.;io,q milit.arcs de
Barbacena c Porto Alegre.)
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N. 25- EM 4 DE FEVEREIRO DE 1916
Dd nova redacção ao art. 19 do regulamento interno da Commissão
de Promoções de officiaes do Exercito

Ministerio da Guerra- N. 178.- Rio de Janeiro, 4 de
fevereiro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pesson.l da Guerra- Declaro-vos, para que o mandeis publicar em boletim do Exercito,
que, conformo propõe o chefe da Commissão de Promoções
de officiaes do Exereito om offieio n. 13, do 29 de janeiro findo,
o art. 19 do regulamento interno da dita Commissão passa a
ser redigido nos seguintes termos: "Official que obtiver maioria
absoluta elo votos dos mrmbros presentes {t sesRão serft o escolhido".
Smíde c fmJernidade. - José Caetano de Faria.

N. 26- El\1 fi DE FEVETmiiW DE lDHi
Só deverão ser acceitos voluntarios tendo menos de 21 annos de

edade, se apresentarem licença ou permissão de snu representante legal

Ministerio da GnPJTn- N. 180.- Rio de .hneiro, 5 <l<'
fevereiro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - Declaro-vos qne, para cvik1r ddongas na marcha dos processos
crimimws c impossibilitar a annullação dos mef:'mos processos,
quando os réos forem uwnm·ps o houverem verificado praça
sem as formalidades lcgac~:l, deveis rccouunendar aos commnndantPs de unidades que só ncf'nitcm voluntarios tendo menm;
do 21 annos, Hi apresentarem licença ou permissão de seu
repre~entantc lc>g;rtl, c q nc faç:un eonstar dos assentamrmtos
dessas praças não HÓ <':·i:i:t rwrmissão como a natnrn:w da pes~;o:J,
que a coneedcn.
f:\:nídc P fm1c>midadc. - .José Caetano de Faria.
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N. 27--- ElH 7 DE FEVEREIRO DE Hll6

Nfío podem passar para a 1tJ. clas.wc: de atiradores as praças que
não .satisfizerem as condições dos exercícios principaes de
ns. 12 e 13 dos atiradores de 2n classe do regulamento do tiro
]>ara infantan:a
Ministerio da Guerra- N. 48. - Hio de .Janeiro, 7 de
fevereiro de 1916.
Sr. commandante da 5a Regifio Militar- O commandante
do 9" batalhão do 3° regimento de infantaria consultou em
officio de 4 do mez findo, que submettestes á minha consideJ'D,ção, si, attentD,s m; considerações que apresenta, podem ser
dassifi<~atlas nn 1a elasse de :J,tiradorcs as pmças do dito batalhão que só deixaram de satisfazer as duns ultimas condições
dos tiro.~ de 3" rlr1s,;;e do rq!;ulamento <k tiro para arma df' infantaria.
Em solução, dPebro-vos, para os fins convenientes, que
nii.o podem passar pm:t. nqueHa d:J.SR<' cs q11t: nã!, satisfizerem
a:,; condiçõc~; doR exerl'icios priucipues de 11:'. 12 P 1:~ dos atimdor('s de 2" <'hs"(' <b ('itado ;·pgubmcnto.
S[níd<' f' fmtPrni< bde. - .Josr ('octono de Fw·ia.

N. 28- EM S DE FEVEHEIHO DE I!JHi

A pprovrt··Se a tabella de adea nta111cntos mcnsae8 ])(Ira despesag
miuda8 e de prom.pto pagamento âs rc]JOJ"/iç{íe.'; rio lfinisterio
da Ouerm em 1.916
Ministerio dn Cnnrra - N. Hl2. ·- Hio d0 .Jmwiro, 8 de
f Pvc-reim de HlHi.
Sr. ehefe do Departamento do Pessoal da Cuerm- Deelai·o-vos, para a devida publieação em boletim do Exercito,
que approvo a inclm::t t.ab0lh dos adeantamentos mensaes
para despet<as miudas e de prompto pagamento ás diversaii
repm'tiçõeR do lVTinistcrio da Guerra no <'OlT<'n1e anno.
Sa.(tde e fratl'rnidadf'. - .lo.w~ Caetano de Pnria.

Tabella a. que se refere o aviso supra

Gabinete do ministro. . . . . . . .
. ...... .
Direetoria do Expedient<:' ........ .
Dita de Contabilidade ................. .
Departamento do Pcs~oul da n1H~rm .......... .

100$000
150$000
150$000
60$000
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Dito Central ............................... .
Intendencia da Guerra ...................... .
Estado-Maior do Exercito ................... .
Supremo Tribunal Militar ................... .
Escoht de Estado-Maior ..................... .
Bibliotheca do Exerci to ...................... .
Arsenal de Guerra .......................... .
Fortaleza da Lagc .......................... .
Fabrica de polvora da Estrella ............... .
Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra.
Fabric:t de Polvora ;<em Fumaça ............. .
Hospital Central do Exercito ................. .
Laborutrwio Chimico Phmm:tccutieo lviilit~•,r ... .
Dito de Baeteriologiu, ....................... .
Deposito do Ma i erinl S:u~itario ............ .
Conferll.'mção do Tiro Br:,~ilcirc .............. .
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50$000
150$000
50$000
25$000
25$000
10$000
50$000
15$000
120$000
120$000
120$000
150$000
100$000
30$000
50$000
20$000

N. 2D- KM !l Di<; FEVEREIRO DB HHG
Os S((l'(lcntos estão ÚlclEidos na. nhnea b do n-rt. 5° e no mt. 6° da
lei de .fi:.raçüo dr forças 1mm 1916

Ministeric da Cncrr:~ - N. GO. - Hio de .Jnneiro, !) de
fevereiro de 1916.
Sr. commnnd:mtc ela 5~ Região Militnr- Estando exceptuados do limite da idade ('st.u.belecido no art. 6° da lei n. 3.088,
de 5 ele janeiro findo, pelo parngmpho unico do mPsmo artigo,
os inferiores que eontarem mait: de 10 annos de serviço nas
fileiras, o commandante elo 1o batalhão de engenharia, presumindo ser pensamento do legislador permittir que as prnças
em tnes condições po"'smn continuar a engajar-se, e tendo
duvidas si estão ellns inc!Pidas n:t alínea b do mesmo artigo,
consulta si as que não snt.isfizerem a,; eondiçõPs dn~; aliJH~as
a e c podem, sendo infl'riorm', eugajar-se.
Em solução a cssn consulta, eonst.ante do officio daqnelle
commandant.f', n. 5(}, de 2!) elo referido mez, dirigido a Pssc
commanrlo e por vós snbmettido á minha ('.onsieleração, declaro-vos. pam os fins conveniente,;, que os sargentos estão
incluídos na n linea b do art. !ío e no ar L o" da lei de fixação de
forçac: para o emTcnt(' ~·rmo, pcis taes disposições, estnbelecendo eomo condições n grnrlnação de caho e o concurso pnra
sargentos, essas devem F~er COJJF:ideradns como mininws. rle
accôrdo com n alinea antPrior.
flnúdc P fratnnidadc.- Josf' Caetano de Faria.
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N. 30- EM !l DE FEVEREIRO DE Hllo
As praças que servem como operarias militares deverão ser consideradas artijices, para os effeitos do disposto no art. 5o da
lei 11. 3.088, de;; de .faneiro de 1.916
Ministerio da Guerra- N. 196. -Rio de .Janeiro, 9 de
fevereiro de 191G.
Ar. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - Declaro-vos que para os effeitos do disposto no art. 5° da lei
n. 3.0R8, de !5 do janeiro ultimo, ns praças que servem como
operarios nn Imprwsa lVTilitnr devcri\o Rcr eonsidcradas artífices.
Raúdc c fmtPrnidadc.- .José Caetano de Faria.

N. 31- EJ\1 !l DE FEVEREITIO DE 191G
Drrlara que fica a cargo da Directoria de Engenharia a direcção
tcclmicll c supcrintcndencia do scn•iço mdio-telcgm.phico
das cstaçiics c:ri8fcntes, fixa o 1/Umcro de radio-tclcgrazJhistas
da companhia de tclcgraphi . .das do 1" batalhiio de cnacnharia,
c drí outms providencias
Minist<'rio da GuPna- N. 1!JS. - Ui o de .Jam,iro, 9 flp
fcVC"reiro de HHG.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Dcdaro-vos, para a devida publie::u;ilo em boletim do Exereito
o consequent.c excençiio, que a direcção technica e HllpPrintcndencin geral do serviço radio-td(~gmphico das Pstações existentes e das que porvcntnm venham a ser estabelecidas ficam
ú cnrgo da Dircetoria de Engenharia que as;;im passará a ter
i o das as at! ribuições até agora tonfericbs á 5" divisão do departamento a vosso (:argo, nos termos das instnH'ÇÕPS qun
baixaram eom o aviso n. l.24:l, dn 2:3 de agosto do anno findo.
Determinando o :t' t. (i" de<:sas instrueçõcs que o'; radiotekgraphistas para a;; ostaçõe,, e:;tabclceidas sc•jam tirados
da companhia dn tdq~raphiHtas do ]o batalhão de engnnharia,
resolvo htmhmn fixar em 21 o nmnero de radio-tPlt'graphisbl!~
dessa companhia, sendo Rct.e de 1" dasse e 14 de 2".
Os r:êdio-t<•lq;,rapli\!:la:; dP 1" eh,.:::e Í<'!'ilo \'C'ncimentos
dn 1" sargc•n(o e u:,ariio como disl indivo es;wei:tl unn ('(·ntelha
dourada no braço m;qucnlo; os de 2" cb:;se, veH<·immltoR de
2" smgentm:, sendo o distinet.ivu prateado; uns e outros gosarão
das regalias geraes eonfNidas aos inferiores, não lhes cabendo,
rmt.rctanto, funeçõcs de commnndo ou outras de c~mwter pro-
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priamentc militar sinão dentro dos preceitos estabelecidos pelas
leis c regulamentos em vigor.
Os candidatos que satisfizerem as preseripções dos arts. so,
go c 10 das instrucçõcs jft referidas, além de exemplar comportamento, irão sendo aproveitados pelo eommandante do corpo
segundo proposta do commandantc cl::t. companhia de tclegraphistas, á qual deverão pertencer para preenchimento das
vagas de mdio-telcgraphistas de 2a classe; o accesso á P classe,
porém, terá lagar mediante concurso aberto para o preenchimento exclusivo das vagas existentes na occasião c realizado
no proprio corpo, segundo instrucções que o respectivo commandante fará organizar de cada vez; nesse concurso só se
poderão inscrever os radio-telegraphistas de 2" classe, tornando-se obrigatoria a observancia da ordem de classificação final
para as elevações de classe que o commando do corpo houver
de fazer.
As praças actualmcntc empregadas nos serviços das estações radio-tclegraphieac; serão de prcferencia aproveitadas,
uma vez que Hatisfaçam as disposições em vigor c o peçam
em rcqul'rimcnto, devidamente instruido, dirigido a este ministerio, ficando entendido que o~ inferiores c gracluados, uma
vez incluidos como radio-tclcgraphistas, soffrcrão immcdiato
rebaixamento de posto, pnnlcndo assim, definitivamente, todas
as vantagem; c iscnçõ<~s a que tinham direito por cffeito do
mesmo posto.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.

N. :32 -

El\1 11 DE FEVEHEilW DE HIHi

A bem da educação moral do soldado, recomnwnda-se a execução
do estabelecido nas guias de instrucção de cada arma, no capitulo- Da educação moral

Ministerio da Guerra - N. 221. - Rio de Janeiro, 14 de
fevereiro de 1915.
8r. chefe do Departamento do Pessoal cb Guerra Publicao em boletim do Exercito o seguinte:
Os incidentes que toem occorrido ultimamente no Excreito mostram que a educação moral da tropa é ainda insuffieiente.
Estando em inicio o período de instrucção do corrente
anno, chamo a attcnção dos comm::mdantcs de unidades, para
aquclle acto, afim de que prestem toda a attenção ao desenvolvimento daquella educação.

DtcCJc:êíl':'i
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Nosso Excreito atravessa um período de transição; ellc
tende a perder o caracter de Exercito de officio pn,rn tomar o
de Exercito Nacional; os offici:ws estão em sua grande maioria
preparado~ par;1 e~sa soluçilo; é rororiso, pois, qnc elles se dediquem á nducação moral de sen-; r>oldados, augmentando assim
a força da disciplina necessrtrin parn. reagir contra as correntes
do meio social que procuram envolver o Exercito em :wontecimentos n,os quaes clle deve ser estranho.
Para esse fim rer~ommendo a execução do que está estabelecido nas g;uias de inst.rneção d_p eadn arma, no e~ntit.ulo Dn educnçiio moral.
Não é sómentP durante as horas nml·r,ac!as par<1 a instrueção que a acção mora.! do official se dovc fazer sentir; ella se
<leve estrmdcr mai:;;, por meio dP consPlhos, explicações e mesmo
palavras de ~wima.ção P conforto, todas m; vezes que houver
opportnnidadc, eaptn.rl'lo assim a confiança de sens homens,
sohrc os q<mes poneo a poueo exrrecrú uma bcnefica acção
moral c intdlectual.
SmídP e frai('t'nid:JdP.- .Tos( Caetano de Faria.

N.

;);~

---- ]>;.1\T lfi DE

Fl~VEREIHO

DE 1\lW

Ao Departamento Centml cabem os serviços sobre reformados,
1:nclusúJe o calculo dos vencimeutos c o qne se rrfc;-e a medalhas mildare.~
Ministel'i.o dn GUPl'l'a -- N. nr;.- Rio ck .J:uwiro, 16
de fevereiro de 1916.
Sr. chefe do Depmtamento do Pcs;;od da Guerra - Em
officio IJ. "t, do 10 de l'OI'!'CílÍc, O dwfc da 1" diVÜ':'iO df.'''~C departamento vo:,; consultou si, em vista do dispcnb n:t alinea d,
§ 3", art. ~1" do nc1 ual rcguhmento <h Direct.ori~>, dP ContabilidadP da Gncrm 0 da dinc:1 a, at't. to do rcg;ulam<mto em vigor
para o Dr>pnrLam(:nio Cc'ltrnl, o <·denln dos vcneiwentos de
offiei:ws <' p1açaH ··pformacbs, bem eomo ') recc:b;mento e eneaminh:mwn to go Hupremn Trihun~J l\liliü1 ,. rk p:t]leiR n~la
livos n, medalh~1s milii;1n':;, :1il:o serviço:: Cll!!' dnvmn c:;j;•:· :1ffcetos [L dit:t divis:io.
·
Em solução :1 1":11 l'On:-mlt.a dedm·t~-vo>~, pgrp_. os fins ronvenicntcs, qu<', nos tPrmos do tt'·j. 1", ;~.linear; a <' c do regulamento approvado por dPcrPto u. Ll.85~3 A, de 31 de dezembro
de 1915, eabcm ao dii.o Departamento Central todos OR serviços rofereJltcs a reformados, officiaPs C' praç:u;, inelusive,
portanto, o calculo dos vencimentos, que só posteriormente
são liquidados pC'b 3s secção da Dircetoria de Contabilidade
da Guerm, ex-vi da alínea d, § 3°, art. 3° de seu regulamento,
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e bem assim, os que se relacionam com a concessão de medalhas
militares, attendendo a qne predominou, sempre que possível,
o espírito de centralização na feitura dos regulamentos para
vantagem dos respectivos sc~rviços.
Saúde e fraternidade.- .To8é Caetano de Faria.

N. 34 -

EM 18 DE FEVEREIRO DE 1916

0& cabos corneteú·os c seus assimilados devertio trazer s1ws divisas
no braço esquerdo

Ministerio ela GueJTa- N. 248. - Rio de .Janeiro, 18 de
fevereiro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - Em
solução á consulta junta, feita pelo capitão ajudante do 1o regimento de infantaria em officio de 26 de janeiro findo e na qual
o referido official, allegando que os sargentos artífices, corneteiros e musicos já usam as divisas no braço esquerdo, como
os demais sargentos, propõe que os cabos corneteiros e seus assimilados tragam as insígnias do posto tambem nesse braçoresolvo acceitar o alvitre suscitado nessa consulta, determi,
nando que os cabos não combatentes tragam suas divisas no
braço esquerdo, o que vos declaro j)ara os fins convenientes.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 35 -

EM 22 DE FEVEREIRO DE 1910

Transfere-se o polygvno de tiro do Realenyo Jlora a Directoria do

Afaterial Bell1"co
Ministerio da Utwrm --- N. 26\l. --Rio de Janeiro, 22 de
fevereiro de 1916.
Sr. chefe de DepmtamenLo do Pes~Soal da Guerra-- Deeb.ro-vos que é transferido pam a. Din:c!oria do Matr;ri:~l Bellico,
com t.odo o material qu8 lhn pertence, o polygono ck: tiro do Re[•.lcngo, em vista das att.ribuições technica.s da mesma dircctoria.
Outrosim vos declaro quo a instrucção dot-J alumnos das
escolas militares c pratica do Exercito será feita de accordo
com aquella directoria, ele modo a evitar atrazo ou prejuízo,
quer de uma parte quer de outra.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Fan:a.
(Fizeram-se atJ devidas communicações.)
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N. :.:lü -

EM 22 DE FEVEHEIHO DE 1916

As graduações militares na Intendencia da Guerra serão mantidas apenas para os funccionarios que já gosavam dessa
regalia

Ministerio da Gucrm - N. :32.- Hio de .Janeiro, 22 dó
fevereiro de 1916.
Sr. dircetor da Administração da Guerra -Tendo o art. 7",
parap;mpho unico, lcttms a, b c c do regulamento da Intendeneia da Guerra, a que se refere o decreto n. 11.583 A, de 31
do clozcmbro findo, deixado de fazer monção das graduações
militares que competem aos 1°", 2"• c 3"" officiaeR dlJ, dita Intcndcneia, em virtude elo regulamento approvado pelo decreto
n. 8.816, ele 5 do julho do 1911, ronsultou o intendente da guerra
si foi apenas por omic>são que deixaram de figurar graduações
naquelle regularrwni o ou si o Governo resolveu rmpprimil-as,
mant('llclo-as, oni rot:~nto, para os funccionarios que já se
:: chavam no p;oso dessa regalia.
Em solução :1, cskt commlta, quo submcttestes ft minlut
eonsideração em officio n. 30, de 15 deste mez, declaro-vos,
para os fins eonvcnientcs, que essas graduações serão mantidas
apenas para os funccionarios que já gosav::un dessa regalia.
Saúde c fraternidade.- Jo::;é Caetano de Faria.

N. 37 -

EM 22 DE FEVEREIRO DE 191G

LÍJ!prom-sc a proposta do Grande Estado kfm:or sobre prourammas nos institutos militares de ensino, numeração dos
bancos nas aulas e de relações de alwnnos, entrada destes nas
aulas c verificação da presença dos mesmos em cada aula

Ministerio da Guerra- N. 272.- Rio de Janeiro, 22 de
fevereiro de Hll6.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - Declaro-vos que nesta data approvo a proposta organizada pelo
Grande Estado Maior e baseada em indicações do general in"peetor do Ensino Militar c que é a seguinte:
a.) os professores dos institutos militares de ensino submettcrão ft approvação do conselho de instrucção, 30 dias
antes de iniciarem os trabalhos lectivos de cada anno, os
programmas das disciplinas que leccionam parcclladas em
~O licções de uma hora exacta cada uma c cxpungidos de
tudo que constituir simples decoração ou não for essencial
ao ensino;

continua aqui->
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b) o parcellamento das matcrias em oitenta lições não será
feito naquellas, cuja fJequcua extensão o tornar inconveniente
ao ensino;
c) comportando o período lectivo 104 c 105 lições, terão
os p1ofessores o dc;sconto de 24 e 25 dias de lição para attender
aos dias feriados, de sabbat.inas, de reunião do conselho escolar,
fll1tas, etc.;
d) será prorogado o período lectivo para o professor que,
por qualquer motivo, não cumprir as prescripções do programma, até completar o numero exacto de lições nelle fixado;
c) os programmas approvados pelo conselho de instrucção
::;erão submettidos á apreciação do chefe do estado-maior do
Exercito quinze dias antes de iniciados os trabalhos lectivos;
f) não serão permitt.idas férias graciosas dentro do período lectivo, sem autorização do Governo;
g) nas aulas os bancos ou mesas de trabalho terão nume·
ração seguida e as relações dos nomes dos alumnos, organizadas
alphabcticamente na secretaria, tambem terão essa numeração
para que as faltas de comparecimento sejam annotadas pela
observação dos numeros correspondentes aos Jogares vagos;
h) os alumnos só C'ntrarão para as aulas na hora regulamentar;
i) a verificação do comparecimento dos alumnos em cada
aula será fiscalizada pelo respectivo professor que assignará a
parte apresentada pelo encarregado desse serviço.
Essa approvação tem caracter provisorio para que a experbncia mostre os seus resultados.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

(Fizeram-se as devidas communicações.)

N. 38 - EM 23 DE FEVEREIRO

Dl~

1916

Deveri'ío fazer-se ]J01' inlennedio da Directoria do Material Bellico
o recolhimento de armas e munições ao Arsenal de Guerra
desta Capital e da Diredor1:a da Administração da Guerra
os pedidos de taes artigos d Intendencia da Guerra

l\linisterio da Ouerm - N. 279.- Rio de Janeiro, 23
de fevereiro ele 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - Declaro-vos, para o~ íi·'3 convenientes, que o recolhimento de
armas e muniçõP · ' .\rsenal de Guerra desta Capital, deve ser
feito por in tem ' • 'ht Dircctoria do Material Bellico e que
Decisões -

19lli
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os pedidos de armas e munições da mesma dircdoria á Intendencia da Guerra devem ser effectuados por intermedio da
Directoria da Administração da Guerra.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 39- EM 26 DE FEVEREIRO DE 1916

O certificado da Faculdade de Medicina, em nome da CO?l{Jregaç&J, provando ter o interessado concluído o cnrso nwd1:co,
tem o valor do antigo d1:ploma.
.Ministerio da Guerra - N. 18.- Rio de Janeiro, 26 de
fevereiro de 1916.
Sr. director de Saúde da Guerra- Tendo o Ministerio da
Guerra em aviso que dirigiu ao da Justiça e Negocias Interiores
em 19 do corrente, fiOb n. 9, consultado si a exhibição do certificado passado pelo director da Faculdade de .Medicina em nome
da respectiva congregação e do qual consta ter o interessado
concluído com aproveitamento o curso medico,suppre o diploma
de doutor em medicina, para todos os effeitos, inclusive para a
inscripção ao coneumo para provimento de Jogares de medicos
do Exercito, deelaro-vos que, segundo communica este ultimo
.Ministerio, no de n. 217, de 21 deste mez, junto por cópia, o certificado revestido daquellas formaliclades tem o valor do antigo
diploma, eonferinclo :t seu portador o direito de exercer a profissão de medico.
Saúde e fraternidnde.- José Caetano de Faria.

N. 40 -

EM 2R DlG FEVEREIRO DE 1916

J!anda-1w adaptar 110 3° e 5° coTpos de trem o Tegulament.o de
manobras do exeTcito fmncez
MinistPrio d:t Guerrn - N. 299. -Rio dP .Janeiro, 28 de
fevemiro de 19lü.
Sr. ehefe do Departamento do Pessoal da Guerra Approvando, nos termos do incluso parecer, por cópia, da ta
secção do Grande Estado-Maior, a adopção no 3° corpo de
trem, '1, qual deve ser extensiva ao 5°, do regulamento de manobraH •h exercito francez para os serviços de trem, publicado em
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1913, visto ainda não existir um regulamento para esse serviço
no Exercito nacional, adopção cuja permissão pede o conunandante daquella unidade, disso vos dou conhecimento, para que
o torneis publico em boletim do Exercito.
Saúde e fraternidade. - José Caeta;1o de Faria.

N. 41 -EM 29 DE FEVEREIRO DE 1916
Declara como deverão ser encaminhados os pedidos ás fabricas
e arsenaes

Ministerio da Guerra- N. :301.- Hio de Janeiro, 29 de
fevereiro de 1916.
Sr. chefe do Depart.amento do Pessoal da Guerra - Declaro-vos que todos os pedidos feitos ás fabricas e arsenaes
devem ser encaminhados, nesta Capital, ao director do Material Bellico c nas outras regiões ao chefe daquelle serviço.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 42- EM 29 DE FEVEREIRO DE 1916
Pede-se a intervenção dos presidentes e governadores dos Estados
para que se.fa regulan"zcldo o serviço de alistamento milita:·
a encetar-se em setembro de 1.916

Ministerio da Guerra. - Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de
1916.- Circular aos pn'sidentPS e governadores dos Estados.
Sr .... - Estando o Governo resolvido a preencher os claros
do Exercito para os quae:-; não haste o voluntariado, recorrendo
aoH cidadão:::; alistados para o flcrviço militar, de accôrdo com
a lei n. 1.860. de 4 ele janeiro de 1908, peço a valiosa intervenção de V. Ex. pa.m que seja rogularüoado o serviço do alistamento
a Pneot.ar-r-:e em setembro proximo.
Appellando para o patriotismo P oselarccida acção de
V. Ex .. confio na bcncfica influeneia que della resultará não só
para o alistamento como para a realização do sorteio, que trará
ás fileiras do Exercito o primeiro nontingente de eonscriptos
com que gra.dualmcntc >,p;·h constitnicln a reserva da defesa
naeional.
Prevaleço-me do enst-jo pam reiterar a V. Ex. os m0us protestos de subida consideração e pc;pecial a preço. -José Caetano
de Faria.
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As IIOJIIcoçiics r! c 1:nst.ructm·cs para os linhas de tiro co111pcicm an8
commondanfcs dm: rcgir)c8 müitarc.~
Mini~t.crio

d:t ( itwna -

N. :312.- Hio <le Janeiro, 3 do

JU:trço de 191G.

St. chefe do ])ppartament.o do Pessoal da ( }ncrm -Em
solnção á r.onsuHa constante do vosso officio sob n. 33G, de 28
de fevereiro ultimo, rkrlnro-vo:~ quo as nomeações de instrudmes para aR linhas do tiro eompckm aetuahnente n.os commandantes chs rf'giões militares, devendo esses commandantes
requisit.m·-vos os officiaes ou aspirantes a nomear, sempre que
f'stes ou aquclles não pertencerem ás suas regiões.
Saúclr. c fm tcrnidndc. --~ .J n8é Caetano de Faria.

!'\. H -- Rl\I :{

DI~

1\L\JU)O DE HHG

Nos concursos a cf.(cctuar no Jlf.inislcriu rla Gnerm dcven'lo em-

pregar-se, no julgamento das provas, numeras fraccionarios
d'•mtre os limites esfalJclccirlos nas in.~trur:ç1Ics para aquellcs
actns
Ministerio dn, Guerra - N. :HJ. - Hio do Janeiro, 3 de
março de HllG.
Br. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - De·
claro-vos, para a respectiva publicação em boletim do Exercito,
que expeço nesta data aviso no director de Sa(tde da Guerrn.,
nos seguintes termos:
<< Para facilitar o julgamento Jo concurso a realizar-se
pam mc<licos do Exercito, cloelarae [t commissão examinadora
que nlla pódc emprpgn,r, no julgamento das provaR, numeros
fraccionarios dentre o~ limiiPs cst.ahelccillos nn,s im;trucçõcs
para a.qtwlles actos.
Esta providencia fica extensiva a iodos os concursos que
:;c effcctuarem ncst.c l\1inist.crio. >>
Haú<lc c fmt.emidndc.- Josr Caetano de Faria.
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N. Mi-EM 4 DE MARÇO DE 19Hi
O pagamento ao porteiro c servente do Laboratorio de Bacteriologia e llficroscopia Chnica c o de fornecimentos devem
ser feitos pela receita resultante dos exames e analysc.~
feitos ali; a importancia das analyses será recebida pelo
respectivo director e rerneltida á Directoria de Contabilidade da Guerra, mod1jicado assim o art. 7° das respectivas lnstrucções

Ministcrio ela Gl!PlTa- N. 22.- Rio de .Janeiro, 4 dP
março <lc 191(3.
Rr. director de Sa(Hlc da Gucrm.- Em solução á consulta
feita pelo director do Lahoratorio de Bacteriologia e Microscopia dinica em officio 11. 18, de 15 de janeiro findo, submettido á consideração <l'Pste Ministcrio pelo ch0fc do extincto
DPpartanwnto da Guerra, d<~claro-vos:
que o aviso de 2() de fevereiro de 1915, reconhecendo
11 necessidade da conservação de um porteiro e um servente
no dito Laboratorio, pcrmittiu, na falta da respectiva verba
no orçamento, então em vigor, que os mesmos passassem
a ser pagos pela rPrPit:t l'Pfmltantc dos exames c analysn~
feitos ali;
que approvo a indicação que faz o respectivo director
<le effedtmr-sc o pagamento de fornecimentos pela mencionada
receitrt., <kf'<lP quP <- in~ufTieirntP a v<•rh:1 votada para mufnial;
que não pôde ser acceito o alvit-re apresentado pelo director d'aqucllc cstabdccinwnto, de erear-sc um conselho
administratrivo, porque essa ercação viria contrariar o modo
estabelecido em lei para a arrecadação d'essa renda- de ser
passada guia de entrega pelo estabelecimento e feita a cobrança pela Directoria de Contabilidade da Guerra;
que o dircctor alludido deverá receber as importanciafl
das analyses, cuja entrega, cm muitos casos, é ele grande
urgeneia, c remPttel-ns, d<widamente relacionadas, semanalmente:, á referida Dircctoria, fteando assim modificado o art. í
das Instrucções approvacl:ts por avisos n. 106 A, de 21 de janeiro
dP 1915 c n. 1.084, de 21 dn julho seguinte.
Sa(tdP P fratcrnitb(k.- - José Caeta11o de Faria.
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N. 1G- EM

+ DE

lVfAR(~O

DE l9Hi

E' extensiva aos funccionarios civú; do M inisterio da Guerra
a doutrina firmada para os rnüitares, que não permitte a
posse c exercício de cargos de eleição municipal .~em prévia
licença do dito JMim"süm:o
Minist.erio de Guerm- N. 25.- Rio de .TanPiro, 4 de
março de 19H:i.
Sr. director do Material Bcllico. - Tendo o director da.
Fabrica de Polvom sem fumaça consultado, em officio que
vos endereçou a 11 de fevereiro findo, sob u. 7G c que submettestcs á minha consideração, se o mestre do 2° grupo, Kantionilho Caramurú Pauferro, pode exercer ou não as funcções
do cargo de prefeito do município do Piquete, para o qual
fôra eleito, sem uma licença para tal fim concedida pela autoridade competente, déclaro-vos, em solução, que a natureza
especial d'aquelle estabelecimento c a circumstancia de ser
todo o pessoal que nellP serve sujeito ao regimen militar disciplinar, como preceitúa o art. 51 do regulamento respectivo,
justificam tornar-se Pxtensiva aos civis a doutrina, já firmada
para os militares, que não permitte a posse e exercício de cargos
de eleição municipal Rem previa licença d'este MinistPrio.
S~túde e frat.ernidade.- José Caetano de Paria.

N. 47- EM 4 DE MARÇO DE 1916

A11 e11tações radiotelegraphicas estão subordinadas aos commandantes das regiões müitares ou chefes dos estabelecimentos
onde estiverem montadas, cabendo á Directoria de Engenhan:a a fiscalisação na parte technica
Ministerio da Guerra- N. 13.- Rio de .JanE'iro, 4 de
março de 1916.
Sr. commandante da 4a Região Militar.- Por officio n. 61,
de 23 do mez findo, consultaes a este Ministerio; qual a verdadeira intelligencia das instrucçõcs pam o serviço de radiotelegraphia, approvaclas por aviso n. 1.243, de 23 de agosto
ultimo, especialmente quanto ás attribuições que vos cumpre
como commandante da 4n Região Militar, exercer nas estações
radiotelegraphicas desta, por intermedio dos commanuantes
Je fortalezas e estabelecimentos c com o concurso do chefe
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e auxiliar do serviço de engenharia e communicações do vosso
quartel general.
Ponderaes que em face do art. 12 das referidas instrucções
as estações radiotelegraphicas não podem escapar á jurisdicção
dos commandos das regiões militares em que estão estabelelecidas, ao regimen interno das quaes ficam sujeitas quanto
á disciplina e no que concerne á administração, sem prejuízo,
comtudo, da fiscalisação commettida á Direcção de Engenharia
do extincto Departamento da Guerra, no tocante á parte technica e á parte administrativa; ao passo que os arts. 2<> e 11°
invalidam, por assim dizer, aquella disposição, não só incluindo
na fiscalisação exercida por esta divisão, todo o serviço sob
o ponto de vista administractivo e militar, inclusive o supprimento de recursos materiaes, até agora feito pelas regiões, como
tambem estabelecendo que o pessoal civil e militar fica directamente subordinado á mesma divisão, que tem competencia
para impôr correctivos ao dito pessoal pelas faltas e irregularidades commettidafl no exercício de suas funcções. Em solução vos declaro que aquellas estações estão directamente subordinadas aos cornmandantes das regiões ou chefes dos estabelecimentos ondG estiverem montn,daH, em todos os asfmmptos
de diReiplirm e administmeção, eabendo ii Dircctmia ele Engenharia n fiRcalisação na parte technica e as correcções das
faltas que sob esse ponto de vista commetterem os empregados,
devendo qualquer providctH"ia a tomar ser communieada ao
commandante da região.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 48- EM 6 DF. MARÇO DE 1916
Declara quaes os instit1ttos ern que são mb:dos os exame8 pam
as matriculas nos cursos snpen:ores
Ministerio da Guerra - N . .52. - Rio de Janeiro, 6 de
março de 1916.
Sr. inspector do Ensino Militar. - Em solução ao vosso
officio n. 5, de 18 de janeiro ultimo, reiterado pelo de n. 16, de 21
de fevereiro findo, dcclm·o-vos que, &egundo nornmunica o Ministerio da Justiça f•. Ncgocios Interiores no de n. 244, de 29
tambem de fevereiro findo, são validos, nn conformidade do
aviso daquelle Ministerio, de 26 de novembro de 1915, para a
matricula nos cursos superiores, os exames feitos na Faculdade Livre de Direito do Recife e nos gymnasios mantidos
pelos governos dos Estados, julgados idoneos pelo Conselho
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Superior do Ensino c já fiscalizados por um funccionario da
confiança do Governo c bem assim os exames prestados no
Gymnasio .Julio de Castilhos, anncxo á Escola do Engenharia
do Porto Alc~rc, cquipamdo:c; aos officiacs pelo decreto n. 727,
de 8 de dezembro de 1900, e resalvado pelo art. 3°, § 3° da lei
n. 2.924, de 5 de janeiro do anno proximo passado, conforme o
o parecer unaninw da Commissfio de Inst.rucção da Camam
dos Deputados.
f\a(Idc c fratC'rniclndc. - .Tosé f!aelano de Faria.

N. 40- EM R DE l\L\HÇO DE 1916
Deixa-se ao criterio dos commandantes das regiões militares
decidir quaes as praças que devem comparecer equiparadas
aos artzjices para os casos de engajamento

Ministcrio ela Guerra - N. 332.- Rio de .Janeiro, 8 de
março de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal ela GuerraA lei n. 3.088, de 5 de janeiro do corrente anno, estabelecendo
condições pma o engajamento de praças, pcrmitt.e em todoR os
casos (arts. 5° c 6°) o ele artífices; ora, sob essa denominação
não se deve entender exclusivamente os que professam artes
civis, como pedreiros, carpinteros, etc., c sim tambem os que
adquirirem conhecimentos espcciacs de ordem militar.
A razão evidente da excepção em favor dos artífices é a difficuldade de seu preparo e a falta que fnzem ft vida dos corpos;
<'ssa mesma razão milita em favor das praças que se dedicam
a serviços especiaes, tacs como os apontados de artilharia, os
atiradores de classe, chauffeurs e cyclistas dos batalhões de enp;enharia e dos corpos do trem, etc.
Deixo, portanto, ao criterio dos commanclantes de região
decidir quacs as praças que pela especialidade do serviço-a
que se dedicaram, devam ser equiparadas aos artifiees e conceder-lhes engajamento mediante informações do respectivo
commandante, sendo porém eondição impreseindivel a do
bôa conducta.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria,
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N. 50- DE 9 DE MARÇO DE 1916
Declara como se deverá 1n·oceder quanto ds peças de fardamento
vencidas em 31 de dezembro c não distribuidas na 1·ejerida
data c como se deverá considerar a época dessa distribuição
e bem assim que as praças JH'io 7Jerdem gratificações por motivo de dispen.~a de serviço

Ministerio da C:urrra - N. 47. - Hio de .Jn.nriro, 9 de
março de 191ü.
Sr. commanclante da Escola Militar.- O rommandantr
da 4" companhia de infantaria consulta:
1°, de aecôrdo com a 3• observação da tabella de fardamento, como se devcrft pro:·eder em relação ás peças vencidas
em 31 de dezembro o que, por falta do existencia em arrert'.rlação, não sejam distribuídas nessa data;
2°, si se deve espemr nova época de vencimento ou fazer-se
a. distribuição, apenaB cesso o motivo que a impedira, e, em um::\
ou outra hypothese, corno devem taes peças ser consideradas
no ajuste de contas do anno em que for feita a distribuição;
3°, não existindo em arrecadação, nas épocas de distribuição, as alludidas peç:ts e si posteriormente for effectuado
o pagamento das mesma:J, decorrida mais de inetade do tempo
de duração, corno deve considerar-se a época desta distribuição, si da data do pagamento ou da data do vencimento;
4°, si são applicaveifl ás praças as disposições do aviso
n. 852, de 29 de maio de 1915, em additamento ao de n. 32,
de 10 de janeiro de 1912, c si, no caso rJfurnativo, perdem
aquellas, para effeit.os de baixa e reforma, o tempo em que eRtiverem no goso de di~:;pcnsn fóm de suas guarniçõofl.
Em srJlução a essa conflultn. a que vos rcferis em offieio
n. 330, de 31 de janeiro findo, declaro-vos:
que a observação 3a d:t referida tabclla define perfeitamente o caso em questão;
que não existindo em arrecadação peças vencidas em 31
de dezembro, far-se-ha a distribuição respectiva, assim que ellafl
vierem a existir, inserindo-se fl,S observações necessarias na
casa competente no ajuRte de contas;
que o vencimento das peças distribuídas, depois de decorrida mai'l de metade do tempo de duração só se effectuará
na nova data de distribuição posterior ú em que clb devia ter
Rido vencida;
que os avisos citadofl só se referem a officiaes e, portanto,
as praças não devem perder gratificações, por motivo de diHpensa do serviço.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 51 - EM 9 DE MARÇO DE 1916
Faz altf>raçiies no § 1" do art. 206 do regulamento de tiro para
infantm·ia
Ministerio da GttPrm- N. ~46.- Rio de Janeiro, 9 de
março de 1916.
Sr. chefe do Departamnnto do Pessoal da Guerra. Mandue publicar em bolet·im do Exercito que, em !'lolução a
uma consulta do commandant.c da (ia brigada d!' infantaria,
relativa á extem;ão do espelho nos alvos de 24 zonaR a QUe
se refere o art. 20!\ do regulamento de tiro para a infantaria,
me conformei com o parecer emittido pelo Estado Maior,
devendo-se accrcsecntar ao § 1o do eit.ado artigo a seguinte
phrase: e o espelho abrangerá as .mnas :?.'l, ."!.''3, e 22, sendo as
duas ultimas pintadas de preto.
SaúdP e frntPrnidndP. -- .J osú Caetano de Faria.

?\. rí2 -- El\I 9 DF. MAUÇO DE HHíi

AR praças dos corpos de trem. dez1erâo ser consideradas como conductoreR, ]Jn'/'0 os effeitos de enaajamento, excepto as que são
arti.fices

Ministerio da Guerra- N. 40.- Rio de .Janeiro, 9 de
março de 1916.
Sr. commandante da 78 Região Militar.- Em solução ao
officio n. 59, que o director da Coudelaria e Fazenda Nacional
de Saycan dirigiu a esse commando em 8 de fevereiro findo,
e submettido á minha consideração pelo chefe do Departamento
do Pessoal da Guerra, referente h perturbação que produzirá
na marcha dos tr~Jmlhos daquelle Pstaheleeimento a eoncessão
da baixa do serviço, por conclusão de tempo, a 90 praças do
1° esquadrão do 1o corpo de trem que ali t>e acha á disposição
do referido dircctor, dcclaro-vof', para oR fins convenientes,
que, tendo em vista a especialidade dos serviços dos corpos
de trem, devem as suas praças l'er consideradas, para os fins
de engajamento, como conductores, Pxcepto as que são artífices,
Saúde e fmt.m·nidade. -.Tos~ Caetano de Fan:a.
(Cmnmunirou-se ao Departamento do Pessoal da Guerra.)

continua aqui->
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N. 53- EM 14 DE MARÇO DE 1916
As praças, ao serem excluirias ]JO'I' conclusão de tempo, devem ficar
inclm'das como reservistas em seus corpos

Ministerio da Guerra- N. 36(}.- Rio de Janeiro, 14 de
março de 1916.
Sr. ehPfe do Departamento do Pessoal da Guerra.-Muitas
praças, ao serem excluídas clo serviço do Exercito, declaram
ir fixar residencia fóra doR Estados onde estão os corpos em que
serviam c por esfie motivo não ficam ali reln.cionadas como
reservistas; alguma:-1 dellas, porém, desistem da viagem, e assim
escapam das obrigaçõPs de reservistas, por não ficarem relacionadas em nenhuma unidade.
Para corrigir tal abuso devem todas as praças, ao serem
excluídas, por conclusão do tempo, ficar incluídas como reservistas em sem; Cl>rpos, nos limites da lei; quando pedirem passagem para outros Estados, a autoridade que isso conceder,
depois de verificado o embn.rque, communicará ao corpo, para
a devid:t exclusão, e á regií'lo parct onde seguirem, para a inclusão.
Saúde e fnt1ernidade.- .José C'aeiano de Faria.

K. 5-t- El\I W DE l\IARÇO DE 1916

Nas

regiões militares, repm·tições ou estabelecimentos em que
servem amanuenses, ficarão affectas a ttma de suas secções as
partes sobre conclusão de tempo de serviço destes

Ministerio da Guerra- N. 377.- Rio de Janeirc·, 16 de
março de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra.- Em
solução ao vosso offic~io n. 439, de 13 do corrente, declaro-vos,
para que se publique em boletim do Exercito, que, de accôrdo
com a proposta que faz a 2" secção da 1a divisão do Departamento a vosso cnrgo, nas regiões militares, repartições ou
estabelecimentos em que servem amanuenses, deverão ficar
affectas a uma de stws secçõe;; a exemplo do que se faz na~ companhias dos corpos de tropa, as partes sobre conclusão de tempo
de serviço dos mesmos amamwnses, afim de obrigai-os a fazer
as respectivas declaraçõeR de engajamento, communicando-se
ao dito departamento não só o:-; mencionados engajamentos,
como tambmn todas as transferencias que se derem com esse~
inferiores, clPntm daR clqxiHlencias em que se acham.
SnúdP e fraternidade.- .JosÍ! Caetano de FaTia.
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N. 55- EM 18 DE MARÇO DE 1916
ns

aspirantrs o nffidal de C01pos da 5 .. Região Militar devenin ser!li1'
710r rscala na .fortaleza da Lage

Ministerio dn <lncrrn.- N. 3~7. -- Tiio ele .bneiro, 18 dc
março do 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra. - Em
Rolução ao officio n. 71, que o command::mto da fortaleza da Lago
dirigiu ao da 5 3 Hegião Militar em 17 do fevereiro findo, e por
vós submcttido ft minha consideração, fmhre a designação do
aspirantes a official para substituírem naquella fortaleza os
quatro que serão mandados apresentar ao commando da Escola
Militar, dc>claro-vos que, de accôrdo com a informação da 2•
Rccção da 1" divisão do departamc>nto a vosso cargo, todos os
aspirantes a offieial, cla:ssificndos nos corpos da dita região,
devem servir por oReala por 90 dias naquella fortaleza, sondo
PRcalado::; t.n\'l pc>l:t proprin região parrt rndn. período de igual
prazo.
Raúdt'

P

fratc>rnidadt'. -.José Caetano de Farüt.

N. fi()- BJ\T 22 DE MARÇO DE 191G

Nas guias de soccmTimento das prar;as, deverão informar-se a
idade, conducta, serv1·ço de (IW'JTa e 8e srio ari1Jicrs
Ministorio da GuPJTa- N. 397.- Hio ck .Janeiro, 22 de
·
março de 1916.
Sr. chefe elo Departamento do Pessoal da Gucrm.-Decláro-vos que, em vista do dispo:sto na lei de fixação do forças pam
o corrente anno, se deverá d1~ ora em deante informar nas guia~
de soccorrimonto das praças, com a mais oscrupulo:sa oxactidão,
a idade, conduct:>, serviço do guerra, f' si ~fio artificc>s, condiçõrs
c>xigidas para o engajamento.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.
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N. 57- EM 22 DE MAHÇO DE 191G
Os guardas, feitor, fieis, continuas e roupeiro8 do Collegio Militar
de Barbacena, que, em virtude de lei de orçamento, percebem
pelo cofre d' e8te, continuam snjeito8 a desconto para montepio e pagamento de 8ello po1· sua8 nomeações

Ministerio da Guerra- N. 11.- Rio de Janeiro, 22 de
março de 1916.
Sr. director do Collegio Militar de Barbacena.- Em officio
u. 466, de 11 de fevereiro findo, tratando dos guardas, feitor,
fieis, continuoseroupeiros desse collegio, que passaram a receber
vencimentos pelo cofre desse instituto em virtude do lei do
orçamento e a respeito dos quaes se tinham resolvido ficarem
sujeitos a desconto em seus vencimentos para o montepio c para
sello de nomeação, consultaes si deve continuar a· ser feito o
desconto em questão, porquanto o despacho publicado no Diario
Official de 8 de junho de 1915, declara não ser o enfermeiro
João Pereira Neves funccionario publico e sim empregado do
collcgio, pago pelo cofre deste.
Em solução, vos declaro que o acto do Congresso Nacional,
do que se trata, não autoriza a conclusão de ter este pretendido
extinguir os direitos de funccionarios federaes aos citados empregados e que assim a consulta se resolve affirmativamente,
isto é, os ditos empregados continuam sujeitos á contribuição
para o montepio c ao pagamento do sello por suas nomeações.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.

N. 58- EM 23 DE MARÇO DE 1916
Revoga-se a circular de 18 de fevereiro de 1915 prohibindo Osca1'
Taves & Ca, de vender aos corpos e estabelecimentos do
Exercito

Ministerio da Guerra - Circular ás repartições c estabelecimentos.- Rio de Janeiro, 23 de março de 1916.
Sr .... - Em vista da circular do Ministerio da Fazenda
u. 18, de 8 do corrente, aos directorcs do Thesouro Nacional c
procurador da Fazenda Publica, tornando sem effeito a que
expediu a 20 de fevereiro de 1915, sob n. 5, visto haver sido
provado não ser mais empregado de Oscar Taves & C. a
pessoa que praticára os actos delictuosos, que motivaram a ex-
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pediçãoTdessa circular, vos declaro, para os devidos fins, que
fica tambem Rem effeito a deste Ministerio de 18 do mesmo
mez de fevereiro e anuo, na parte referente á mencionada firma
oommercial.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 59 - EM 24 DE MARÇO DE 1916
Manda-se dar conhecirnenlo a varias enferrnarias militares do
estabelecido no aviso n. 815, de 22 de maio de 1915, segundo o qual nas guarnições de urn só corpo a enfermaria
será regimental e suas despesa.s correrão pelo conselho administrativo

Ministerio da Guerra- N. 28.- Rio de Janeiro, 24 de
março de 1916.
Sr. director de Saúde da Guerra- Tendo o aviso n. 815,
de 22 de maio de 1915, declarado que na guarnição em que
houver um corpo a enfermaria respectiva será transformada
em regimental c que as despesas correrão pelo conselho administrativo da mesma, providenciao para que tenham conhecicimento do estabelecido no citado aviso as enfermarias militares de Obidos, S. Luiz do Maranhão, Fortaleza, Matt.osinhos,
Florianopolis, Bella Vista, S. Luiz de Caceres, Rio Grande,
Sant' Anna do Livramento, Uruguayana, S. Borja, Itaquy,
S. Gabriel, Margem do Taquary e S. Luiz Gonzaga, no intuito de evitar que estas apresentem continuamente pedidos
sobre quantitativos para utensílios, roupa, a~ua, asseio <' limpeza, verba n. 1:~, material n. 17, do orçamento deste Ministerio,
para o exercício actual, sendo que. CJUanto h enfermaria militar
do S. João d'El-Rey, opportunamcnt.e S(~ resolverá, attentas
as ponderações feitns pPio commandante do 5Jo batalhão de
caçadores.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. 60- EM 24 DE MARÇO DE 1916

Com a terminação das operações de guerra no Contestado cessaram as vantagens de carnpanha

MiniRterio <la Guerra- N. 37.- Rio (k Janeiro, 24 de
março de 1916.
Sr. commandante da ()a Região Militar- Tendo o commandante do 4° regimento de infantaria consultado no officio
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n. 413, de 14 do corrente, que submettestes á minha consideração, si, permanecendo força do dito corpo no Contestado
e não tendo havido ordem para suspensão de abono de terça
parte de campanha, deve continuar o dito abono, declaro-vos
para os fins convenientes, que as vantagens de campanha cessaram naturalmente com a terminação das operações de guerra.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. 61- EM 24 DE MARÇO DE 1916

O ensúw nos collegios militares será regulado pelo programma
organizado no do Rio de Janeiro
Ministerio da Guerra - N. 63. - Rio de Janeiro, 24 de
março de 1916.
Sr. inspector do Ensino Militar- Declaro-vos que, de
accôrdo com a proposta constante de vosso officio n. 27, de 8 do
corrente, nesta data determino que o ensino nos collegios militares de Barbacena e Porto Alegre seja regulado pelo programma
que fôr organizado pelo Collegio Militar do Rio de Janeiro.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediram-se avisos aos collegios de Barbacena e Porto
Alegre.)

N. 62- EM 28 DE MARÇO DE 1916

As diarias aos inspectores de armas, serviços administrativos e
seus auxiliares estão isentas do imposto sobre vencimentos
Ministerio da Guerra- N. 174.- Rio de Janeiro, 28 de
março de 1916.
Sr. director de Contabilidade da Guerra-O 3u official dessa
directoria José Basilio Pyrrho consulta se as diarias mandadas
abonar pelo aviso n. 230, de 23 de junho de 1915, aos inspectores de armas, serviços administrativos e seus auxiliares, estão
ou não sujeitos ao imposto que pesa sobre os vencimentos dos
empregados publicos civis e militares, e, no caso affirmativo, se
deverá ser applicada ás mesmas a taxa correspondente ás van•
tagens integraes dos postos.
Em solução a essa consulta declaro-vos, para os fins convenientes, que nos termos do n. 3 do art. 2° do regulamento
approvado por decreto n. 11.914, de 26 de janeiro findo, as
diarias de que se trata estão isentas do imposto, visto serem
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ellas abonadas s6mente nos dias de effectivo serviço fóra das
respectivas sédes, condição essa essencial e que acarreta a
indemnização de despesas extraordinarias, prevista no artigo
supracitado.
Saúde c fmtcrnidaJc.- Jooé Caetano de Faria.

N. li3- EM 28 DE

MAH.~~O

DE 19tn

Os termos de consumo c exame de objectos sem serventia, mio
deverão ser escriptos á machina

Ministerio da Guerra- N. 57.- H.io de Janeiro, 28 de
março de 1916.
Sr. director da Administração da Guerra.- Tendo o chefe
da 2a divisão dessa directoria, em officio que vos dirigiu em 21
do corrente, consultado si é admissivel a dactylographia nos
termos de consumo e exame de objectos inscrviveis c bem assim
das respectivas cópias, declaro-vos para os fins convenientes,
que taes documentos não devem ser escriptos á machina em
face das instrucções de 14 de agosto de 1890, que mandam ser
os mesmos cscriptos pelo proprio punho do official mais moderno.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria ..

N. 64- EM 28 DE MARÇO DE 1916
Em face das disposições vigentes o commandante do Asulo de
Invalidas da Patria é subordinado ao chefe do Departamento
Central

Ministcrio da Guerra - N. 428. - Rio de Janeiro, 28 de
março de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra.- Dcprehendendo-se da consulta feita pelo commandante do Asylo
Invalidas da Patria, que o mesmo tem duvidas sobre si pôde
ficar subordinado á autoridade do chefe do Departamento
Central, como dispõe o regulamento geral dos serviços do Ministerio da Guerra, approvado pelo decreto n. 11.853 A,
de 31 de dezembro de 1915, declaro-vos, em sohlção a essa con~ulta, que o Departamento Centm!, subordinado ao Ministerio,
trata, entre outros, dos as;-;umptos relativo.; ao Asylo, c que
nas attribuições de seu chefe nenhuma disposição se encontra
que possa melindrar a autoridade do comrnandante daquellc
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estabelecimento, mesmo que elle fosse :mperior hierarchico do
chefe do Departamento Central, quanto mais que esta circumst.ancia não se dá, como pretende aquelle commandante, pois o
chefe do Departamento Central é coronel effectivo, ao passo
que o commandante do Asylo é capitão reformado do Exercito c coronel honorario.
As disposições a esse respeito são claras c em grande numero
na nossa legislação militar. Assim, a resolução de 3 de agosto
de 1897, diz que- entre os graduados e os honorarios, estes,
embora mais antigos, serão sempre commandados por aquellee;
c como evidentemente o effectivo commanda o graduado, com
mais forte razão commandará o honorario.
A portaria de 20 de agosto de 1898 estabelece a doutrina
de que o reformado que tambem é honoraiÍo por serviços de
guerra, chamado a funccionar em conselho de investigação ou
de guerra, só tem o tratamento do posto de reformado, c ad
libitum o de honorario, só tendo a precedencia devida ao posto
honorario se estiver comprchcndido nos decretos de 1838,
1868 c 1872

E' claro que a dou(.J ina deve ser a mesma para todos os
rasos de serviço.
Ainda a resolução de 21 de janeiro de 1897 cstabPlcce que
um official effectivo do Exercito, que tem as honras de posto
superior, não tem precedcncia sobre os outros officiaes do mesmo
posto effectivos; ora, se isso se dá com o official cffcctivo, com
mais forte razão se dará com o reformado.
Finalmente, ainda que houvesse disposições favoraveis á
opinião do commandante do Asylo, o aviso de 15 de setembro
de 1885 resolveria a duvida; segundo esse aviso, no caso de
serviço propriamente militar, não póde o official de menor patente ser subordinado ao menos graduado ou mais moderno,
mas esta doutrina deixa de prevalecer quando se trata de desempenho de cargos que conferem direitos definidos em lei.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se aviso ao Departamento Central.)

N. 68 -EM 29 DE MARÇO DE 191ü
llfanda-se observm· nos contmctos a circula1· de 29 de dezembm
de 1911, enviando-se ao 111inistcrio da Guerra duas cópias
dos respectivos termos

Ministcrio da Oncrra- N. 435.- llio de Janeiro, 2!) de
março de 1916.
Sr. chefe do i'· partamcnto do Pessoal da Guerra- De·
claro-vos, para a •· \'ilh publicidade em boletim do Exercito,
Decisões- !916
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que approvando nesta data o ajuste celebrado em 29 do mez
findo pelo Arsenal de Guerra de Porto Alegre com varios negociantes daquella praça, para fornecimento no corrente anno
de artigos de fardamento c meios de sola aos corpos e enfermarias da 7" Região Militar, recommendo ao commandante
desta que, de ora em deantc, Fw observe nos contractos a circular de 29 de dezembro de 1911, e, bem assim, se remctta a
este minist,erio, com o processo de concurrencia, além da cópia
commum do contmeto, outra destinada á publicação no Diario
O.fficial, em cumprimento da resolução do Tribunal de Contas,
sobre a contagem do tempo para o mesmo effeito de 20 de
agosto de 1912.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 66- EM 30 DE MARÇO DE 1916

Nilo deverão continuar nos collegios militares alumnos gratuitos, .filhos de o.fficiaes ainda vivos, com preterição de
orphãos d.e o.tficiaes
Ministerio da Guerra- N. 15.- Rio de .Janeiro, 30 de
março de 1916.
Sr. director elo Collcgio Militar de Barbacena - A lei
n. 2.924, de 5 de janeiro do anno pa!:!sado, fixando o numero
ele alumnos gratuito~-; dos collegios militares e estabelecendo
as regras parn admissão nessa classe, determinou no paragrapho
ttnieo do art.. 44, que RÓ poderão ser admit.tidos como taef': os
filhm; orphãos de militares que não tiverem passado dn. pa~~~nt.e de tenente-coronel e dP capitão de fragata.
No art.. !50 da mesmtt lei, Pstabeleeendo a ordem de. prcferencia para precnehimPnto do numero de alumnos gratuitos,
exige, nos ns. 1 P 2, a eondição dP orplmndade e, no n. 3, o
modo de escolha entre aquelles.
Não póde, pois, admittir-se qne eontinumn, como alumnoH
gmtuitos desse collegio, filhos d0 officiaes ainda vivos com
prescripção de orphãos tambcm de officiaes, principalmente
agora que a lPi pc>rmitte transferencia de collegio para
outro.
Avisae, pois, aos paes dos alumnos nas condições acima
de que, como acontccPu nos collcgios daqui e de Porto Alegre,
seus filhos s6 podem continuar como contribuintes, gozando
do abatimento de quarenta por cento permittido pelo regulamento. Entretanto, si entre esses alumnos houver alguns de
real aproveitamento e adeantados em seus estudos e cujos
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paes já pagam contribuição por outro filho, podeis permittir
a sua eontinuação na classe em que se acham matriculados
at.é a terminação do curso.
Saúde e fraternidade. - José Caetcmo de Fan:a.

N. 67- EM 31 DE MARÇO DE 1916

Dcvet·ão celebrar-se contractos e não ajustes para o arrendamento
de predios destinados a qnarteis-generaes e para o serviço
de asseio de quarteis dos corpos do Exercito, indicando-se
no officio de remessa de taes contractos a distancia kilometrica entre o lugar de sua celebração e o Rio de Janeiro
Ministerio da Guerra-- N. 58.- Rio de .Janeiro, 31 de
março de 1916.
Sr. director da Administração da Guerra- Declaro-vos,
para os fins convenientes, que approvo os termos de ajuste,
celebrados a 31 de dezembro ultimo pelo commando da 3a
brigada de cavallaria com D. Adelia de Gualibern dos Santos
para a continuação do arrendamento do predio em que funcciona o quartel-general do mesmo commando, pela importancia
mensal de 180$ c com a Empreza Nacional de Salubridade
Publica para o serviço de remoção de materias fecaes daquelle
e dos quarteis de 11° regimento de cavallaria e do 18° grupo
de artilharia a cavallo pela importancia mensal de 180$, ambos
durante o corrente anno.
Outrosim, vos declaro que, entretanto, nos caso:-; futuros,
dever-se-hão lavrar contra ctos e não ajustes, indicando no officio
de remessa delles qual a distancia em kilometros que medeia
do logar em que forem eelebraclos os mesmos c esta Capital,
para. ser applicada a decisão do Tribunal de Contas, relativa á
<'ontagem do prazo para a puhlicação, de 20 de agosto de 1912.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Communicou-sc ao Departamento da Guerra.)

N. 68- EM :H DE "MARÇO DE 19lü
Approvam-~e

mod1:fica.çõe.~

no material de artüharia, modelo
de 1905

Ministcrio dn Guerra---- I\. 440 A.--- Hio de .Janeiro, 31 de
março de 1916.
Sr. ehefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declaro-vos que ficam approvadas as modificações constantes
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da informação por cópia indtwa, f<'it-ns sob a direeção do 1° teliCllk do 11;" grupo dP arlilh:~ri:t a <':tvallo Manoel Flon'nciano
ela Hilva, uo m:J! <'ria! de arf.ilharia, modelo de 1905, com o
fim dP adaptar a lmwta pu.noramica, devendo essas modifi-

<·ações ser fcit.as nos ont.ros grupos pelo Arsenal ck Guerra de
l'ort.o AlcgrP, si não puderem Sl'l' nos corpos.
Mandan louvar em boletim do Exercito não só aquclle
officinl, como as dcmnis pessoas que contribuíram para esse
resultado.
f-húde e fratemidmle. --José Caetano de Faria.

N.

(i!J -

El\1 :{ DE ABHIL DE 191G

Manda-se providenciar para que o Laboratorio Chimico Pharmaceutico ~Militar, logo que receba uma receita, examine
si é 1JOssivel fornecei-a intcgralm~:nte e, no caso negativo,
co]JÍc a parte que púdc al'iar c daolva a receita ao interessado
.Ministcrio da GuctTa- N. :30.- Hio de Janeiro, 3 de
abril de 191G.
Sr. direetor dr~ Saúde d:1 GuPtTa- Acoutcee frcqurntellH'IÜc que o LabornJorio Chimico Pharmnceutico Militar não
p6dc aviar intrg;mlmente as receitas passacbs para tratamento
de officiae.'> P suas famílias; nesses casos, quando ellc cmtrega
os medicmnentos fornecidos, avisa por uma nota ao interessado
qun.Ps os não fornecidos.
São cvident.C's os inconvenientes, que podem assumir a
nmior gravidade, de tal norma dn proccdPr; além da demora
para obtcilção do remcdio será preciso que o interessado porc:ure novamente o medico que recPitou, parn. formular nova
receita em condições de ser aviada por uma pharmacia civil
ou substituída por outra equivalente.
Nesse intervallo, ás vezes de muitas horaH, pôde se aggnwar o estado do doente.
Portanto, deveis providenciar para qtw, logo que o lahorat.orio receba uma recnita, examine si é possivcl fornecei-a
integralmente c, no caso negativo, copie a parte que póde aviar
P devolva a receitn. ao interesr;ado emn a rpspectiva nota, assignada por quem competir.
Saúde c fratcrnidaLlc. -- José Caetano de Faria.

continua aqui->
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DE ABRIL DE 1916

Dispensa as unidades, quarle1:s-generaes e estabelecimentos do
Exercito da remessn do mappa. mensal do movimento dos
animaes do modelo n . .íl, approvado por aviso de 12 de
agosto de 1910, remettendo-se á Dú·ectoria da Admim:straçtio da Guerra um mappa annual

Ministerio da Currrn. --- N. 447.-- Hio <k .Janeiro, 3 dr
:tbril de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra-Derlaro-vos, para a devidn publicação em bolet·im do Exercito:
que as uniclatks, quarteis-generacs c estabelecimentos
<lo Exercito ficam dispcmmdos da remessa do mappa mensal
do movimento dos animncs do modelo n. 41, approvado c mandado pôr C'In cxeeuçtío por nvi;co de 12 de agosto de 1910, sendo
sómcntc obrig11llo.s a cnvi:1r it Dircctoria da Administração
da Guerm o mappa annual do modelo que a este acompanha,
o que passarão a fazer na primeira quinzena de setembro;
que os documentos que justificam as descargas, bem eomo
os termos referentes á inclusão, <lcverão ser remettidos á medida que ellas se forem dando.
Raúdc c fraterni(ladc.- José Caetano de Faria.

N. 71 -

EM :1 DE ABRIL DE 191G

ll·fanda .ficar a cargo do commandante do 1" batalhao de
nhan:rr. a administmção da .fa.zend(l de 8apopemba

('II(JP-

Ministcrio <ln CinPrr~ - N. 414. --- Hio d<• .lanl'iro, :i tln
abril de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declaro-vos, para os fins convenientes, que a administração da
fazenda de Sapopemba, até a presente data, affccta ao commandante do 1o batalhão de engenharia, fica de ora em deant<~
a cargo do commanclo da 5 3 brigada de infantaria, que para isso
deverá propor um offieinJ do quadro de intendentes, afim de
ficar á sua rlisposição c, cspneialmentc, incumbir-se dos assumptos relativos a esse proprio naeionnJ, sem prejuízo da acção
fiscalizadora que, directanll'ntP, por intennedio dos offieiacs do
Rcu qw:ntd-gencml, o com1u:tndo dcc eituda brigada r<'solva
to mar cffeetiva.
Saúde c fratcrnid:tllc.- José Caetano de Faria.
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N. 72- EM !i DE ABRIL DE HH6
Manda-se adaptar nas escolas Müitar e Pratica do Exercito
e nos colleg?'os mndnres livro identico ao cstabelerido para
as faltas dos docente.~ da Escola de Estado Maior

Ministerio da Guerra- N. 4!í7.- Rio de .Janeiro, .1 de
abril de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Tendo
sido approvada por aviso n. 1.353, de 27 de setembro findo,
a ct·eação de um livro da~ faltas dos clorcntes da Escola de
Estado-Maior, declaro-vos, para a respectiva publicação em
boletim do Exercito, que mando nesta data adoptar livro identico nas escolas Militar e Pr::ttica do ExNcito c nos eollegios
militares, de aecôrdo com o que propõe o inspertor do ensino militar em officio n. 37, de 27 do mez findo.
Saúde e fraternidade.- .José Caetano de Fan:a.
(Expediu-se avibo ao meneionudo inspector do ensino.)

N. 73 -

EM fi DE ABRIL DE 191G

A mn ex-audito1· ccad-hoc >> manda-se pagm· gratificação da data
de sua nomeação á vespera do dia 5 de jatleiro de 1915, data
da lei n. 2.921,., qw· veda accumulações e na qual e.~tá comprchendido

Ministerio da GuPrra-N. 2.- Rio de ,Janeiro, 5 de abrjl
de 1916.
Tendo o representante da Fazenda, junto á fiscalizacão
do porto de Pernambuco, bachrrel Alfredo Machado Guimamarães, ex-auditor ad-hoc, nomeado pelo commandante drt
2• Região Militar, de 3 de novembro de 1914 a 30 de setembro
de 1915, direito á gratificação deteiminada pelo aviso n. 1,
daquelle mez e anno, no período decorrido da primeira das
referidas datas a 4 de janeiro dP 1916, ex-vt: do art. 2o da lei
n. 44 B, de 2 de junho de 1892, por sprem da mPsma natureza
tcchnica, profissional e srientifica. as funrçõcs que cxerein enmnlativamcnte, e deixando de rabPr-lhP ess~~ vantagem a eont.ar
de 5 de janeiro de 1915. em virtudP do art. 104 e seus paragraphos, da lei n. ~?.!)24, lambem ele .5 de janeiro rle 1915, n
qual veda qualqt· ; aeC'umulação, manda o Sr. Presidente
da Republica, p()l' ~"'lt.p l\linistPrio, declarar á delegacia fiscal
do Thesouro N:lf ;. ·rml no dito Estado, que deverfl. ser orga-
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nizado, á vista dos inclusos papeis, o respectivo processo de
divida de exercícios findos, nos termos do disposto no decreto n. 10.145, de 5 de janeiro de 1889.- José Caetano de
Faria.
N. 74 -

EM 8 DE ABRIL DE 1916

Os litrros de aulas das escolas de Estado Maior, Militar e Pratica do Exercito e dos collegios militares, devem receber diariamente o sinete da sec1·etaria do estabelecimento e os docentes devem mencionar os nomes dos alnmnos que effectivamente comparecerem ás aulas

Ministerio rla Guerra- N. 472.- Rio de Janeiro, 8 de
abril de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra-Declaro-vos que, de accôrdo com o que propõe o inspector do
ensino militar, os livros de aulas das escolas rle Estado Maior,
Militar e Pratica do Exercito e dos collegios militares devem
rPceber diariamente o sinete da secretaria do estabelecimento
c bem assim que os docentes devem mencionar, de proprio
punho, os nomes dos alumnos que, citgdos como ausentes,
pffectivamente comparecerem ás aulas, assignando esta declaração; ficando entendido que a inobservancia desta ultima
condição tira o caracter de n.uthPnticidade á nota de comparPcimento.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se aviso ao rcfei'ido inspector do ensino.)

N. 75- EM 8 DE ABRIL DE 1916
Defere-se o requerimento de um remadm· da fortaleza da Lage
sobre pagamento de metade de diaria, 1·esultante da que
concorreu para seu tratamento no Hospital Central do
Exercito, e torna-se extensivo ds marujas da.s fortalezas o
m1iso de 7· de Novembro de 1911, segundo o qual, a maruja da Intendencia da Guerra perde emfavor do d#n
H ospüo.l a etapa e metade da diaria

Ministerio da Guerra- N. 467.- Rio de Janeiro, 8 de
abril de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pess"t•l da Guerra-Tendo
o remador da fortaleza da Lage, Mario l:J~1;: Pacheco, que esteve
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em tratamento no Hospital Central do Exercito e concorreu,
para as despezas comsigo alli feitas, com a respectiva etapa e
metade da diaria, pedido pagamento da outra metade da mesma
diaria, a exemplo do que se pratica com a maruja da Intendencia
da Guerra, em virtude do aviso de 7 de novembro de 1911, segundo o qual a dita maruja perde em favor desse hospital a
etapa e metade da diaria, declaro-vos que defiro a pretenção do
mencionado remador, ficando extensiva ás marujn,s das fortalezas a disposição do citado aviso.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 76- EM 11 DE ABRIL DE 1916

Declara a data em que deverá entrar em execução o regulamento
para instrttcção c serviços geraes nos corpos de tropa do
Exercito
Ministerio da GuPrrn- N. 482.- R.io <lo .Janeiro, 11 de
abril de 1916.
·
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - Declaro-vos, para que façais publicar em boletim do Exercito, que
o regulamento para instrucção c serviços gcraes nos corpos de
tropa do Exercito, approvado pelo decreto n. 12.008, de 29 de
março ultimo, deverá entrar em execução na 4 8 e 58 regiõe!'l
militares a 1° de maio proximo e nas demais a 15 de mesmo mez.
Raúde e fraternidade.- .José Caetano de Faria.

N. 77- EM 11 de ABRIL DE 1916

Fazem-se substituições no uniforme dos alumnos dos collegios
militare.~

Ministcrio da Guerra- N. GS.- Rio de .Jnnciro, 11 de
abril de 191G.
Sr. director da Administração da Guerra- Declaro-vos
que, attendenclo á difficuldade de fornecimento e á elevação do
preço dos pannos usados no uniforme dos collcgios militares,
resolvo substituir por flanella kaki, igual á dos uniformes dm;
officiaes, o panno castanho e o garancc com que são confeccionadas as tunicas e calças trazidas pelos alumnos daquelles
estabelecimentos, sem que dahi resulte qualquer alteração no
respectivo feitio ou accessorios.
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O gorro usado para o serviço externo fica substituído pelo
bonnet adoptado para o Exercito.
Essas substituições serão feitas á proporção que se esgotar
o stock existente e não deverá acarretar accrescimo algum de
despeza para os alumnos contribuintes, que continuarão a usar
as peças de uniformes que possuem, até que haja necessidade
de substituil-as.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se aviso ao inspector de ensino militar.)

N. 78. -EM 15 DE ABRIL DE 1916

Providencia sobre o desarmamento do forte Batalhão Acadetm:cn
e o destino a dar-se ao respectivo material
Ministerio da Guerra- N. 487.- Rio de Janeiro, 13 d~
abril de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declaro-vos, para a publicação em boletim do Exercito, que nesta
data approvo o alvitre apresentado pelo commandante da 4a
região militar em officio n. 95, de 24 do mez findo, quanto ao
desa1mamento do forte Batalhão Academico, que não se presb
mais a servir de praça de guerra, á entrega do material ainda
aproveitavel ás fortalezas e corpos da dita região e ao recolhimento do excedente á Directoria do Material Bellico, ficando
o referido forte a cargo do quartel general daquelle commandante
para deposito geral da respectiva intendencia.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Fizeram-se as devidas communicações.)

N. 79- EM lfi DE ABRIL DE 1916

Drio-se providencias tendentes a estabelecer que cada corpo possua
desde o tempo de paz as peças de fardamento para o.~ rescrI'Ísfas chamados a, elaar os effectivos daqu.clle ao pé de guerra
Ministcrio ela Guerra.- N. fífl1. abril de 1916.
Sr. chefe do Departamento c 1
de toda necessidade que as do+·•
corn•spondam não só as exigen

Tiio de

Jam~iro,

1fí dP

' da Gucna - Sendo
iformes do Exercito
.ttas da tropa como
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prevejam a formação de stocks destinado~ aos re!lervistas, em
c:tSo de mobilização;
E tendo em vista as condições de t'igorosa economia impostas á administração publica pela actual situação do paiz,
que só permitte alcançar aquelle objectivo por um melhor
approveitamento das peças ora distribuídas;
Convindo, além disso, que cada corpo possua desde o
tempo de paz, ao menos em parte, as peças de fardamento para
os re~ervistas chamados a elevar seus cffectivos ao pé de guerra,
declaro-vos, para que se publique no boletim do Exercito e
conforme nesta data dPtPrmjno ao dirPctor da Administração
da Guerra, que:
1°, fica o fardamento do Exercito dividido em tres categorias, a saber: uniformes,calçado e roupas; constituindo uniforme as peças de uso externo c roupas as de uso interno;
2°, o uniforme é propriedade da Fazenda Nacional, pertence á carga da unidade a que for distribuído;
3°, o calçado e roupas, depois ue vencido o seu tempo de
duração, passarão a pertencer ás praças que os receberam;
4o, a nenhuma praça se pagarão peçaf-1 de fardamento sem
que as recrbidas precedentemente t.enham completado o tempo
de duração marcado nas tabdlac;, qua.lqu<'r qnP tenha sido a
épocft do recebimento;
5°, todo o fardamento VPJlcido pelas praças sprft pago em
dia peh intenclPnciu do eorpo ús ~uns unidadPs;
li", ns JWÇa~ de uniformP, que, ao terminar o tempo de duração, eRtcjam em condições ele continuar lt se· r usadnR no Rerviço
externo, por ter cAtado a praça doente, com liçeuça, empregada,
ou por qualquer outro motivo, não Rerão Rubstituidas, marcando-se-lhes um supplemcnt.o de tempo para seu uso nesse
Aerviço; para isso serão examinadas pelo fiscal do corpo, pelo
commandante da companhia (ou unidades correspondentes
nas outras armas) e pelo intendente, que, em commissão, arbitrarão esse tempo;
7°, as peças julgadas improprias para o serviço <'Xterno,
depois de convcnientemPnte sepnrarlas, serão mmdaR no serviço
intPrno c nas faxinas;
8°, as peças de uniforme, por esM meio economizadas
na companhia constituirão, uniforme de economia «' serão escripturadas Pm caderno [t part«', visado pelo fiscal;
9", emquanto houvPr peças de economia em bom eRtado,
níio se distribuirão peças novas aos honwns inclui dos;
10, a praçn, ao ser excluída, devcrft rest.ituir os SNls uniformes, conservando apenas um dP brim kaki, do qual se ret.imrão os distinct.ivos militares si acaso não possuir traje civil;
11, as peças recolhidas serão, quando ele brim, lavadas e
passadas a ferr<•: quando de panno, depois de SNl asseio externo,
lavados __os forl'P!-1 com esPova <' snhão;
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12, todo o fardamento, antes de seu recolhimento definitivo,
será exposto demoradamente ao sol; nos depositos o fardamento
deve ser guardado com as precauções necessarias á sua bôa
conservação, preservado contra os insectos por meio de naphtalina ou outra substancia efficaz, e disposto de fôrma a se reconhecer com facilidade a collecção a que pertence;
13, uma vez por anuo, em época anterior á incorporação
dos recrutas, o fiscal do corpo juntamente com o commandante
da companhia, passará revista nas peças cujo supplemento dl"
duração esteja vencido, separando as que julgar in..<~Crvivei~,
para serem descarregadas das companhias; t.aes pecas constituirão economia particular dessas unidades, que as poderão
empregar no asseio elo alojamento, das armas, Ptc.;
14, após esse exame e classificação das peças, o commandante do corpo salientará em boletim, para que conste dos assentamentos dos capitães, a maneira por que cuidaram dos uniformes de suas praças, sàlientando aquelles que, sem prejuízo
do serviço ou da boa apparencia da tropa. soubcrmn fazer maior
economia;
15, os trajes civis com que se apresentarem os recrutas no
acto da incorporação, depois de serem por elles convenientemente
asseiados, serão guardados no deposito da companhia, com uma
etiqueta indicativa do seu dono; todas eFsas peças relacionadas
especificadamente serão lançadas em um caderno de fôrma a
tornar-se facil a sua busca, constituindo carga da companhia
até a exclusão dos homens, quando lhes f'erão restituídas;
16, fica elevada a tres armos a duração das peças de douf',
para os corpos estacionados fóra desta Capital, a das polainas
brancas para os mesmos corpos, e a das peças de clous annos das
tabellas n. 1, para as praças e n. 2 para sargentos ajudantef';
17, fica suspenso o fornecimento das peças de dous annoA
As praças do Asylo de Invalidos da Patria e ás secçõeR de enfPrmeiros, bem como o da pelerine da tabella n. 9;
18, fica tambem suspenso o fornecimento dos uniformes
- mescla - para faxina, abonando-se ás praças quatro uniforformes de brim kaki, por anno, sendo dous no acto da incorporação, um no inicio do terceiro, o ultimo no inieio do quarto
trimestre;
19, os serviços de faxina, limpezas de :mimaes, Ptc., devem
ser feitos com as peças mais velhas de qualquer uniforme,
desde que não se prestem mais ao fim a que eram destinadas;
20, os corpos ficam autorizados a montar pequenas officinas
de alfaiate e sapateiro, correndo tal serviço pelas economias
dos conselhos administrativos, sendo-lhes porém abonado um
auxilio mensal ou trimensal logo que o orçamento o pPrmittir.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

124

nECISÕES DO GOVERNO

N. 80 -

EM 15 DE ABRIL DE 1916

Rectijica o aviso de 16 de março de 1916, affectando a uma
das secções da.'l dependencias em que servem amanuenscs
as partes sobre conclusão de tempo de serviço destes

Ministerio da Guerra - N. 498. -Rio de Janeiro, 15 de
abril de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Tendo
havido varias omissões na redacção do aviso n. 377, de 16 de
março ultimo, a vós dirigido, mandao reproduzil-o em boletim
do Exercito sob a seguinte fórma:
«Em solução ao vosso officio n. 439, de 13 do corrente,
declaro-vos, para que se publique em bolet{m do Exercito, que,
de accôrdo com a proposta que faz a 2" secção da 1" divisão
do departamento a vosso ca.rgo, nas regiões militares, repartições ou estabelecimentos em que servem amanuenses, de·
verão ficar affectas a uma de suas secções, a exemplo do que
se faz nas companhias ou corpos de tropa as partes sobre conclusão de tempo de serviço dos mesmos amanuenses, afim
de obrigai-os a fazer as respectivas declarações de engajamento,
de accôrdo com o art. 7° do regulamento que baixou com o
decreto n. 7 .666, de 18 de novembro de 1909, alterado pelo
decreto n. 8.202, de 8 de setembro de 1910, communicando-se
ao dito departamento, não só os pedidos de engajamento
como tambem todas as transferencias c quaesquer alto·
rações que se derem com esses inferiores dentro das dependencias em que se acham. »
Raúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. Rl -

RM lR DE ABRIL DE Hllô

Os hospitaeR e enfermarias militares devem adquirir por conta
de suas economias os artigos de expediente e os uten.~ilin.'l
que não forem de especialidade medica

Ministerio da Guena- N. 32. - Rio de .Janoiro, 18 dn
ahril de 191().
Sr. dircctor de Saúde da Guerra. - Dcelaro-voH que, ú.
vistas da.'3 razõl'S eonst.antes do vosso officio de 13 de março
ultimo, sob n. 81, c uttcndendo á. <''·ip:uidade das vcrbns
votadas para o Deposito do Material :'mútario do Exercito
e tendo em consideração que os hospita' ,. c enfermariaR soffrem
tmnbem consequencias da Pscasscz clP lW·ursos pura medica-
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mentos e outras despezas, resolvo que esses estabelecimentos
adquiram par conta de suas economias os artigos necessarios
ao seu expediente, bem como os utensílios que não forem de
especialidade medica, cessando o fornecimento dos mesmos
artigos pelo mencionado deposito.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 82 -

EM 19 DE ABRIL DE 1916

Não estando ainda sendo feita a 1·ernonta dos corpos pelo processo indicado 1w respectivo regulamento, devem os produetos da venda de taes animaes 1·ecolher-se ás delegacias
fiscaes
Ministerio da Guerra - N. 76. - Rio de Janeiro, 19 de
abril de 1916.
Sr. director da Administração da Guerra - Em solução
ao vqsso officio n. 46, de 29 de fevereiro ultimo, consultando
como devem proceder os corpos de tropa, quarteis-generaes
e estabelecimentos do Exrrcito com o producto da venda dos
animaes que se tornarem inuteis ao serviço, declaro-vos que,
não estando ainda sendo feita a remonta dos corpos pelo processo indicado no respectivo regulamento, devem os produetos da venda de taes animaes ser recolhidos ás delegacias
fiscaes.
Saúde c fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. 83 -

EM 22 DE ABRIL DE 1916

,1s apresentações que as divisões do Departamento Geral da
Guerra Tecebem em livro especial, nem indicam subordinação, nem autoridade de commando
Ministerio da Guerra - N. 524. - Rio de Janeiro, 22 de
abril de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - Da
leitura de vosso officio n. 580, de 14 do corrente, e mais papeis
annexos se verifica que o chefe da 6" divisão desse departamento vos communicou ter a commissão nomeada para o
concurso de canrFdatos a medicos do Exercito deixado de se
lhe apresentar, o que considerou uma falta.
O presidentr da commissão alludida, informando sobre
o caso, explil'~t- .11) modo satisfactorio, mostrando a natureza technicn ·'
mmissão que ia desempenhar em serviço
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da Directoria da Saúde, ít qual todos os seus membros são
directamente subordinados.
E' caso identico aos que commummente se dão nas
outras directorias e estabelecimentos: um official em urna
comrnissão da Directoria de Engenharia encarregada de levantar uma planta, uma commissão da Directoria da Administração para examinar artigos, etc.
Esses officiacs não se apresentam, por esses factos, ú.s divisões do D. G.
As apresentações que e:->tas recebem, em livro especial,
quando ha motivo para isso, não significam subordinação nem
indicam autoridade de commando, são simplesmente o registro das apresentações feitas ao chefe elo Departamento, c
tanto é este o espírito do regulamento, que, mandando as divisões receber em livro especial as apresentações, não inclue na.~
attribuições L'Speciaes dos chefes o roce hímen to de taes apresentações; e ainda pcrmitte que a chefia das divisões seja exercida
effectivamente por officiaes superiores de qualquer posto; na
hypothcsn contraria essa chefia só deveria ser exercida por
coroneis para salvaguardar-se c o mais possível a hierarchia.
Saúde e fraternidade.- José Caetmw de Faria.

N. 84 -

EM 2.5 DE ABRIL DE l!lHi

Os capitães addidos aos corpos devem enüar em escala de official
de dia, .~i não commandarem compnnhia ou 1Hio estiverem
na e8cala de din á guarnição

Ministerio da Guerra - N. 5:{:~. -Rio de Janeiro, 25 de
abril de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pesscal da Gnerra - O
art. 234 do novo regulamento para instrueção e serviços gemes
nos corpos de tropa do ExPrC'ito, mandando que a cs!~ab do serviço de official de dia ao regimento seja constituída por todos
os subalternos (' aspirantes a offieial, dispensou os eapitães,
attendendo não só ao trabalho de administração das companhias, como ainda n serem dles escalados para o serviço de dia á
guarnição (art. 36) para o qual não eoncorrem os subalternos.
Assim, pois, devem entrar em escala de official de dia os
eapitaes addidos nos corpos e que não commandem c•ompanhia
ou não estejam na escala de dia ít guarnição.
Declaro-vos tambem que o art. 156 do citado regulamento
só entrará em execução quando os reeursos orçamentarios o
permittirem.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Paria.

continua aqui->
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EM 26 DE ABRIL DE 1916

Estabelece o uso, no capote azul das praças de divisas de panno
preto, declara como devem ser os distinctivos da arma usados
pelas praças nos bonets c estabelece o kepi do 2° uniforme
para o 3° das praças e o uso pelos sargentos ajudantes do
emblema de sua arma no bonet

Ministerio da Guerra - N. 537.- Rio de Janeiro, 26 de
abril de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - O
capitão ajudante do 1o regimento de infantaria João Manoel
de Souza Castro consulta si seria conveniente:
1o, usarem as praças no capote actual as divisas de panno
preto, como se faz no fardamento kaki;
2°, ser ao bonet actual tambem adaptada a capa mescla;
3°, ser o distinctivo da arma bronzeado e determinadas
suas dimensões e bem assim lisos os botões que prendem a
jugular para as praças por ser mais economico;
4°, ser para o terceiro uniforme das praças, inclusive os
sargentos ajudantes, adaptada ao bonet mais uma capa, que
poderá ser de côr igual á da tunica, conforme a arma;
5°, usar os sargentos ajudantes no bonet o emblema da
Republica, como os officiaes.
Em solução a essa consulta sobre a qual interpoz parecer
o director de Administração da Guerra, em officio n. 151, de
19 do corrente, declaro-vos para a publicação em boletim do
Exercito que:
devem ser usadas no capote actual de panno kaki as
divisas de panno preto semelhantes ás adaptadas para fardamento daquella côr c a que se refere a tabella n. 1 em
vigor;
torna-se desnecessario mandar adaptar a capa mescla ao
bonet do novo modelo;
devem ser bronzeados os distinctivos da arma usados
pelas praças de pret nos bonets do modelo ultimamente adoptado, bem como os botões quP prendem as respectivas jugulares, tendo estes distinctivos c botões as mesmas dimensões
e característicos constantes das expedições do plano de uniformes que baixou com o decreto n. 7.201, de 26 de novembro
de 1908, que revigorou nesta parte o dispositivo do approvado
pelo de n. 1.729 A, de 11 de junho de 1894;
deve ser adoptado o actual kepi do 2° uniforme para o
3° das praças, sargentos ajudantes inclusive, uma vez que foi
tomada essa deliberação em relação 1w~: officiaes;
os sargentos ajudantes devem us:n 1 nmbem o emblema
de sua arma no bonet de que se trata, td Pt:d as demais praças
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do prot, attendendo a que o decreto n. 11. 899, de 19 de janeiro ultimo, em sua alínea g, attribue o uso do emblema da
Rcpublica privativamente aos officiaos.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 86 -

EM 4 DE MAIO DE 1916

A pprovam-se modelos para o serviço de 1"ccepção c transmissão
de radio-tclegrammas
Ministcrio da Guerra- N. 569.- Rio do Janeiro, 4 de
mn,io de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - De('b.ro-vos que approvo os inclusos modelos, que deverão ser
publicados em boletim do Exercito, para o serviço de recepção
c transmissão de radio-tolegrammas expedidos c recebidos
pelas estações pertencentes ao Ministerio da Guerra.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 87 -

EM 6 DE MAIO DE 1916

.o 2° esquadrão do 3° corpo de trem, recolher-se ao dito corpo os o.fficiaes delle afa.stados e dão-se
outras providencias

Jfanela-se organizar

Ministcrio da Guena - N. 577. - Rio de Janeiro, 6 de
maio de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Dcdaro-vos, de accôrdo com o parecer do Estado Maior do Exerl'Íto c para que se publique em boletim do Exercito, que deve:
1o, ser organizado o 2° esquadrão do 3° corpo de trem;
2°, recolher-se ao dito corpo os officiaes delle afastados;
3°, ser transferido para o corpo de que se trata, dentre os
r,;argcntos e cabos aggregados aos corpos montados desta guarnição, inferiores e graduados em numero que complete os
quadros do 2° esquadrão;
4°, ser divididos igualmente pelos dous esquadrões o pessoal de praças e a cavalhada do 1o esquadrão.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

~IINISTE!UU

N. 88 -
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EM 8 DE MAIO DE 1916

A clara duvidas sobre aviamento de receitas e competente indemnização no Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar
Ministerio da Ouena- N. 36.- Rio de Janeiro, 8 de maio
de 1916.
Sr. director de Saúde da Guerra - O director do Laboratorio Chimico Phamaceutico Militar consulta, em papel anucxo ao seu officio n. 270, de 11 de abril ultimo, em vista do
disposto no aviso deste Ministerio n. 30, de 3 do mez findo: a) si,
1w caso de não poder ser integralmente aviada uma receita, por
isso devolvida com a nota competente, pôde a respectiva cópia
servir de documento de despesas das drogas empregadas no seu
aviamento, corno até a presente data serve o original apresentado, c b) si, nesse caso, o offieial ou funccionario a cujas famílias
RC destinarem os medicamentos devem passar recibo para effoito
de indemnização na copia das formulas aviadas, ou si deverá
<'lb ser apenas visada pelo official de serviço.
Em solução, vos declaro, para os fins convenientes, que,
não só para os effeitos ele clcsgarga, como para os de inclemnização, o visto elo phannaceutico de serviço na copia das formulas
aviadas é exigencia sufficiente.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 89- EM 10 DE MAIO DE 1916

A prohibição de serem os intendentes thesoureiros dos conselhos
administraiivos sú se refere aos que exercem as .f?tncções dos
antigos i ;dendentc0
Ministcrio da Guerra- N. 86.- Rio de Janeiro, 10 de
nwio de 1916
Sr. directw ela AduJiuir;tmção ch Guerra-De posse do officio
"- l'i'l, dP 28 do mcz finuo, em que fazeis ponderações sobre
~ê composição dos con~'dhos ~>,dministrativos, 0m face do que
dü3põr o aviso H. 235, c!P 17 cb povembro ultimo, que menciona
que o respectivo thcsomeiro será escolhido entre seus membros
<~ombatcntes, CXCé~ptuados o presidente e o relator, ficando
~'":'Hirn dcrogado o regimen do decreto n. 9.996, de 8 de janeiro
de 1913, então em vigor, voc; declaro, par:1 os devidos fins, que
a prohibição dos intendentes serem thesm,, ( i ros dos conselhos só
se refere áquelles que exercem as funcçi · dos antigos agentes,
Decisões -1916
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Ít-;(o é, qtw f:t.zc•m dt•:.:pP!-:[tS das quaes têm de~ JH'c•:·d.ar contas
nos dito;; eonsc~lho:', Yisto como is:-lo os iH~otup:~tihiliza com
aqndlas funeçôC'S.
SuúdP c frat(•rnidadc.- Jv~;é Caetano de Paria.

N. !lO -

El\1 10 DE MAIO DE HH!i

i1JIJII"OI'H-s(' tabclla ]Hmr distribuição de fardamento IJOS a/untno.s
da~:

escolas .Militar c Pratica do Exercito

1\Iini,-;terio da Ciw·tTa -- N. !i00.--- Hio de .Janeiro, 10 dP
n1aio dn 191{).

S;·. chefe do Depm·tanwnto do Pessoal da GuerraTransmitto-vos, p:1m qun Sf~ publique em boletim do Exercito, a
inclusa tallC'lln, que ora fica approvacb, para distribuição clcfard:nncnto aos alnmnos das escolas Militar c Pratica do Exercito.
Saúde c fr:t!.emidnde.- José Caetano de Faria

Tabella para distribuição de fardamento aos alumnos das escolas
Militar e Pratica do Exercito

l'EÇAS DE

I'.~lllJAMKK'l'O

"'"'
s0::"

8"

-;-:,

C':J

(f.'

v

~~--

Botinas pretas par ........... .
Tunica de brim kaki .........•.
Calça de brim kaki ..........•.
Capa de brim para bonct anwrican(> ..................... .
Armaçlio para bonct amcrica!H ·
com fita c emblema ......... .
Luvas marron (par) .......... .
Capa de flanclla kaki pnm bOJH"t
nmcricnno . ................ .

Calça de flnnclla kaki ........ .
Tunica de flanclla ka ki ....... .

Cobertor de !li ............... .
Calça <I c patmo ~;aran ('(' ...... .
'I'unica dC' p~lnPo aznl ..... ... .
Kepi ........................ .
Capote (modelo para !"""''") .. .
Platinas de metal (par) ....... .
Luvas brancas (par) .......... .
Tópc ........................ .
Distinctivo de alumno (par) ... .
Dragonas (par) ....••.........
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1.• O uw dos uniform(•s dc- Hanella kaki e de panno S!'rá regulado pelo
cst(t cstnhdeeido para os offici::ws.
2." No uniformG de flnnclla as platina serilo as de metal.
a.• A pclcrinc o as botinas amcrdlas oerão pcrmittidas fóra do fôrma.
4.• As dragonas e tópP, :~ssim Pomo as polainns, serão carga das compauhins, cstns conio equipalll('Jlfn (' nqw·lla:-:: eonlo IJC'~Df{ do 1n e 2o uniformes, assin1
1ambem o tóp!\.
5.' O bonct Dincricano "úmcntc entrará em u.;o nos netos militares collc<·ih·os, fill:l!Hlo a todos os alumnos th·cr sido abonado, podendo entretanto
>cr desde j:'t li>'ado em p::tssPio ou ''erYiço isolado.
Ô." I>or occasião da ma1rirub o :!lunmo receberá ::ts peças de fardanH'nio
<:onst antes da presente tahella, ocndo que calça, tunica, capa de brim kaki c
botinas pre1 as ecrüo distrihuidas em duplicata, fazendo-se carga ao rzue for
dc,Jigado da importancia cmTc:'pondento uo tempo que faltar para o completo
da duração das que não forem u.oad"" nos Porpos anogiment.ados. Na primeira
(·pooa que se seguir não se nboaarú peça alguma d<' fardamento das que foram
IJlW

.

di~triLuiclas

cn1 dv_p1ic~ata.

7.• aos nlumnoK quo forem dc.-.E;':ados pelo facto de serem declarados aspirant<'s nfio s<'r<Í feita a carg;a de quo trata a observação anterior.
R." O l;q>i torú um diopo.·itivo para adaptação do tópe.
9.• Os infcriorc's, musicos, e!arins e dc·mai,; praças effectivas das escolas.
l\fi[i(m o Pratica roccbcriio fardnmcnto rlc conformidade com as tabellas adoptadas p:u·a os corpos arrogirnontados do Exercito c alterações subsorzucntcs,
como si todos pertencessem :1 artillmria de posição.
Dircctoria da ,\dministração da Guorru, 4 do maio de HJlG.

N. 01 - E.l\1 lO DE l\IAIO DE HHô
E::;!cnd~·-.·;c

ás mwliçâc;:; ga ,-{us em sul11as o disposto no art. 96, § 6",
do rcoulamenio para i nsi!'uqiio c :;crliiços acraes nos corpos
de tropas do Exercito
1\lü!if:tcrio cb. Guern: -- N. fJD2.- Rio dó

J~meiro,

10 Jc

maio dc lDlG.
Sr. C'l1c·fc do Dcp~:.rbmcnto do Pessoal da Guerra- Deduro-vos qtw o disposto no art. \.JG, §()o, do regulamento para
imtrucçilo n lK"rYiços ~Cnl('S no;~ corpos de tropa do Exercito,
sobrc desc:uga dr~ muniçõr:-; cnnsumidas em exercicios, é extensivo f'" nwniçõrs g::1 stas 0m f'~dvaR, em vista do que expõe
o dircctor do 1\htcrial B-Yico em pffieio n. 183, de 5 do

corrente.
Saúde c fratcrnida(k.--

Jo~<(:

Caclww de Farig.
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N. !1:! -

f•~M

l1 DE MAIO DE J911i

Aparte

a~< aeqnp.içõcl! feitas IÍ ronta de mal!sas ou de dotações
espeáaes, o.~ pedúlos de fomeeimento.~ deverão ser di1·igidos
â Directoria de Adm ÍiÚsiraçuo

Mini:·:tcrio da ( ~m·na -- N. 5!-'18.~· l{io <l<> .Jan('iro, ll de
maio de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guena Convindo qU'l os fornecimentos aos corpos, repartições c estabelecimentos militarPs fiquuin centralizados em uma repartição
unica, o que, aMm elo trazer vantagens incontestaveis não ~;ó
para. a distribuição eomo para a propria escripturação, podet'á
redunclnr em não IW<[U!'na economia, visto eliminar despesas
com a manutençiío de varios serv"Íços indispensaveis, que
assim fi1·nrão rcduúdos no nwnor nvmem possivel, declarae
em boletim do E:.wrcito qtw, (k ]Xtl'te as aquisiçõps directamente
feitas á conta dP Hmssu.s ou de dotações especiaes, todos os
pedidos de fonH'('im(•ntos deverão >:cr dirigidos á Din~ctoria de
Administ.mção; P'-\ta snhnwt.kri1. ás outras dircctorias os que a
dia se, rcfrrirem, ;·t~erbendo das mesmas os artigos que tiverem
de ser fornecidos ao;:; eorpos c repartiçõe;1 c estabclecimcnl.os,
Saúde e fratemidade.- .los~ Caetano de Faria.

N. \l:) --- EI\I li I li:

~L \lO

IH•: 1!lHi

Fz:~cul do Theii•lllm Naâutwl dcreríJo 8Cí' enviadas
us i"' uia2 das contas das de:;:pc8a~ por dotr1çiic:-; otçmncntarias,
ml"li.unfc a cundiçuo que :'e espccljiw

.J' Dclqwâa

i\IiJ,i;:.\<•rio •h i ;,,,,n:é -- N. :·n. - H.io d" .hw irn, 11 de
ck l!JJ 'i.
Rr. commandtcnte da 7" Região Militar- Em wlução ao
offi.cio n. .52 que o direetor do Hoo;pital Militar de Porto
Alegre dirigiu ::o dwfc do ScrVÍÇ'::J de Saúde (~ Vcterinaria do
quartel general d~.·ssp eommando, em 24 ele m:.ll'ço ultimo, consultando l'i devem sm· enviadas á Ddegacia Fiscal do Thesouro
Naóonal as respectivas primcÍl'i.1S e t-er.:undas via::; das contas cbs
despesas por dot::tçõt"3 on;ament:\rias, em vez cbs terceiras c
quarlas, cieclaro-vos, pc,1·:1 os fins eonvPnicntes, que á rnencionada delegacia S(~ poderão remettcr as primeras vias, uma
vez que se faça, nas que acompanham o babncete annual, uma
tn:~io

M!N!STE~J()
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declaração a t.inta vermelha, assignada pelo director, de que nas
primeiras vias transmittidas á repartição fiscal foi pago o sello
no valor de tanto, sendo as estampilhas inutilizada.'l pela fôrma
que se indicará.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 94 -

EM 12 DE MAIO DE

191~

Mantem-se a resolução que manda fica1· na escala acima de um
capitão medico, ex-medico adjuncto, os 2o• tenentes medico~
nomeados em 1° de julho de 190.9 e promovidos aJo' tfmente:.:
em 27 de janeiro de 19.10

Ministerio da Gm·na --- N. fi99.- Rio de .Jnneiro, 12 de
maio de 19lü.
Sr. chefe do Departamento do PeRsoal da Guerra- O
capitiio medico Dr. Ikrmogcnco Fcn•irn dP Queiroz <' Silva
pediu rcccnsideração da n·solução dE' 3 de• .iunho de 1914-, sohw
consulta do Supremo Tril:tmn! Militar de lR de mrrio anterior,
l'!egundo n qual o rnpitfío medico Dr. Htl,ymundo Theophi!o
de 1\Ioum Fencir:J, <>~:-nwdico n djnncto do Exercito, passou
a ter melhor rollocação n~~ ('Scala que os mN~icos nomeados 2°"
tenentes Pm l de julho d<' lfl09 (' promnvidc:' a I"" tenPntes em
27 de janeiro d0 1910. n'sohH;oiio !HH' rnogou a dP 23 dr· fevereiro d0 1911, "obre conf-m1rn rh~ 2::1 fk agosto dP 1Dl0, nwndando qu<· 0stes fiqu<'m na 0scaJa ncim~. daquell<:>.
O Sr. Prcsident<:> da Hepublica, conformando-r;,e eom o
parecer da maioria do referido Tribunal, exarado em consulta
de 25 de janeiro de Hl15, rewlveu, em 10 do corrente, manter
esta ultima resolução e annullar r-.qnella, entre outros motivos,
porque o regulamento approvaclo pf'lo deerdo n. 7.667, de 18
de novembro fk~ 1909, infringiu a lri n. 1.860, de 4 de janeiro de
1908, e é inconstitucional <' porque o Srnado rejeitou uma proposiç:lo da Camnm do.'1 Deputados que mandou contar aos Jo•
tenentes mcdieos, vindos da classe dos medicos adjunctos,
antiguidade de praça e posto de uma cPrta datn, o que vos
declaro para OR fim:; conveniPntes.
SaúdP e fmt<>rnidafk.- .José Carta11o de Paria.
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CONSUJ.lrA A

QUI~

RE REFERE O A VJRO 1'\UPR.\

Sr. Presidente ch Hcpuhlica--Por vossa ordem o l\Iinisterio
da Guerra rcmetteu, com o aviso n. 161, do 1 do mcz findo, no
Supremo Tribunal l\1iliU1r, para consultar wm seu parecer, o
requerimento em que o capitão moclico dD Exercito Dr . .Hcr~
mogeneo Pereira ele Qne:roz c~ Silv~t p~dc n~ comickraçilo da
resolução prcsidencitll de 3 de junho cb anno pt:es:;ado, tomada
sobre consulta de<>tP Trilmnnl de JS de mnio antnior, nfim de
que r.wja mnnticb a Gmt situação na rr,pccti va escala.
A alludich resolução nJvog[~ a ele 23 de fcvcm~iro cb 191 l,
tommh Rohro conRult[t clrJ 2D d:~ n_e;o';t.o de 1910 que regulou a
situação juridiea do rcql!crcnte c de m~ti~' 20 mcdicos nomeados
pnm o eorpo de saúde mediante C(lDCUl'so, nos tc'rmos ela lei
n. 1.860, de '1 de janr'iro ck 1088, qne rcorgallizou o Exercito.
O rcquerpnt.e, cr-1'i do art. 120, letiWl 'Jil, c n, ch lei n. L8GO
c do ITgul:mwnto mmexo no cker:.:to n. 6.972, de 4 de~ junho de
1908, hnbiliton~fõc em eonci.ll'Ro pnra o preechitecnto chs vagas
do primeiro posto c, com 20 meclicos igualmente hnbilitatlo:,,
foi nomeado 2° tenente medico em 1 ele julho de 1909.
A <'ikda lei n. 1.860, com rderer.cia aos medicas adjunctos,
limitou~se (art.135) a suspender r~m tempo de paz as nomeações
de tacs auxilimT;:1, pod!'JH.lo t3l'1' npn)\'Pihtdcs m; actwws cmqu:o.nt.o
hem sr'rvircm.
A ckspcito disto, o Poder Executivo expediu o regula~
monto appcnso :>.o decreto n. 7.HG7, de 18 rb novembro de
1909, infrilJgcntc da l•'Í r:. 1.8()0 c~ dé\ ontrm3 dispositivo" kp:n.,,s
f:obrc o a,:sumpto.
Com eficito, tal clcccrto untmi;;;a o Governo a incluir no
quadro dn corpo de saúdn com'J los tenentes os medicas
adjundm; do Exercito que~ hajam bc>m S('rvicb durante <lous
mmos, ao }m>'so que alui n. 1.8GO, 5, qual dlc s0 refere, exig.J
a habilitnção em connurso corno coudiçii.o par~ a :vlmissii.o o
deterrnimt que esta twja no posto de 2" tenente.
Nach prcceitú[t nqudlP dcrrdo quanto ú idacln qne dis~
posições antcrioJ·(·s, n~o n·\-oga<ln:,, fixnmm em nwuos dP
:)O aunm;.
Em consequcncia de f;emollmni.e decreto, foram aclmittidos
no corpo de saúde como !o" tcncntcr;, sem concurso, em 9 de
dezembro de 1!)09, oito medicos adjunct.os, entre os quaes
figura o Dr. Raymundo Thcophilo de l\bnra Ferreira, ao qual
se rcfern a resolução dn cousulb de :.~ de junho do anno
findo. TodoR ellc~R Pram maiores de 30 nnnos.
NomeadoR l"s tr·ncJJte:; em 9 ele dezembro de 1909, foram
<'~scs nwclicos como t::tes da:;;::ifil'ado.c;, e, port:mtc, ficnmm
em melhor si f unção .imi<li<':t do que os 21 medi:~os que, a pôs a
satisfação do requisito de habilitação rm con<:urso. entraram
para o quadro do corpo de s:1úth' rinco llH'Z:'!'l :mtPs daqnellPs,
isto é, l'lll 1 de julho de· 190il.
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Mas, tendo a ki n. 2.232, rlc 6 de janeiro de 1910, fundido
os dons primeiroR pastoR em um só- o de 1° tenente - o
r<'qucrc·ntP cuja inclusão J)o qua.dro precedeu de cinco mczrR
n dcs mcdicos adjunrto~', pcdin r·ollo<·nçfio na l'PRprrtiv:t cs<'ahl
aeima dPsscs ad.iunclos.
O Tribunal, em consulta do 29 de agosto de 1!-HO, julgando
irrqr,ularcs as nomc:cçõc's de lacé\ adjnnctos para o corpo de
saüdc no s<'gnndo po::;t.o, f'.C'I1l con<·urso c com idade de mais de
30 :mnos, pronunciou-:"c C'lll prol <h pretensão do requerente.
De accúrdo com p~j,, parc'cf'r, a resolução presidencial ck~
23 de fcvcn~iro df' HHI ltlandou eolloc.ar o requerente c os
demais nwdicos nomc:ulof: 2"" iPnentes em 1 ele julho de 1909
acima dos adjnn<'lo:; nonw:•do'-' I'" tcn<'nt<•f' rm fl dr drzPmhro
do mesmo anno.
Assim, mw <' oulrc•c: l!:t''~:\Wlll a contar a nnt ignicladr~ de
27 ele ja1wiro clr lD I O.
Não Rn eonforw:mdo c·om Prmclhant<' n·soluçãn, o <'Xmrdico adjuncto Ih. Ha.ymnndo Thcophilo ck Moura Fern~im
apresentou mn rcqncrinwnt.o ú Camara dos Deputados, pcrlindo qm~ a Plla md ip:nichdc~ dl) posto, pura os rffcitos de promo<;iio, fo;:::;c~ eontncla da data cb Bua. nomeação para o corpo
ele saúclP, a qnd t.r·':r {Pp:ar Pm O dn dezembro de Hl09, em
virtndP do dcr'J'c·lo 11. 7.(il\7, dP 1S ck novcJnhro do nW.''.IliO
amw.
A Camnra pronm•ciou-;;c em prol da pretensão do rcquerPntC', apprm:~ndo a propof-içiio n. 1-17, <k 1912, qun, diante
do fundado ]HH'<'CPl' dn (\nnmi!~,c:fio de 1\tfarinha c Gnenn
do S::>n:1rlo, f c• i n'.iPiLd:l ]'l >r <•H( l~ r:•mn do Congrr%0 Naeional.
A .al!nclida Commi;-;;.fiD .inlgou nullo o dP.crdo n. 7.667, em
que se firmou o reqnrrPnil•, por ~rl' dk contrario a lri cxprcs:oa
e inronstitucionnl, por PPr k'Ü\'o de direitos adquiridos (Dirrrin
do r:ongresso de ] O dl' outnhro t' l c!~ novembro de 1913).
Ainda :H·~:oim, ni'o dri"nnimon o Dr. 1\Jfourn. Ferreirn.
Nova pPtir,fío foi p;:r ('11r· :lp:·:·~~Pllt:td:t no Chrfn ch Nnção,
nll0gan<1c:
Que a lei 11. 2.232, de li dl' jancim dl' l\1t0, ronfinn"n o
(kcrcto n. 7.G67, reputado illcg~l;
Que lhe aprovl·ita l> nrt. 11 des:'a lei, que mandou incluir no primeiro posto (J" tenente) do quadro effcctivo o"
medicas adjuncto'> qlw, f cndo c·ntrado para o f'rr\'iço antec:
de 30 annos de id,uk, ::inda ni"o houv<'"R<'lll compktndD
:3!'í anno:::
Que', ílu.~lmC'nt,,, tPndo a ;;ua nomraçfio a meRnm data qnn
a dos ;:l'ns t·cllq~n:-; qt~e iiz:~·mm <'Gl1<'Ul'S0, c·tt!Jl'-lh'~ melhnr l'olC'lll n~zilc~ da rm:t j,].,d(•.
J\.-.:tas nllcg~tc;ü~-~·. <'.:.a·ccenl de vnl~~-.~·.

lcwnr,iio na e:o<'ab,

A lei H. 2.2:32, :10 invéfi de conlirtnar o decreto n. 7.ô67,
limitmt-se a m:mdar incluir llll quadro do eorpo de saúdt~, no
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primeiro po:::;to (então 1" tr·iwntn) os n:edic0s :~djm~etos que ~c
achnf:scm nas c:ondir;õ!·~ ~upr:t mt·m·ic•nnch·. Pú é'tÜi'i() pnck·ria,
poiH, o Dr. J\llourn Fcrrrir:~ o'('J' iPf_;:;lnwnil' r::llH':1do r:1!':1 (l
qw•c~ro do corpo de :3::Ú!k.
E como o~. mcdiec·c: ::diuucíw: niio eortmn ~·.nl.ip;uid:lll<· d!'
posto, é obvio que, Pm con~rqurnc:i~ d::t r>xtincçfto rlo post.c-' de
2° tenenk, ou antes, da fnsão elos dous prin1ciroi' postaR em um
só- o de 1" t.cncntr>- não pód0 () D1·. JVIour~ Ferreira srr
eolloeado na respectiva escala. acima do DI'. HPrmogenco,
ruja petição motiva a. presPnt<' eonsult:1, pm· hn;n•r f'sie rntmdo legalmrntc p:nTt o eorpo (h f:núdc en1 1 de jnlho de• 1Q09.
Feita :1 fn~ão, o" mf'dice:; nr:meadm: 2"' tf'nonü•s em tal
data hão dl' fon:o~ann'Jlt<· f-:cr coli•·r:Hdo:< '1:> rc~pe('!iv<c csenb
nrima daquellef< ruja ndmi~·.r·3o no q~'u!r,, ~(· :··.:i :<nL:ri?:n!k
pf'la lei de 6 de jar1Piro di' HllO.
A allrgaçfto attirwnte :1 nwior ichdí {• inf'l!b~:i~lPntr· no
caso concreto, \"ÍRto ;;c lrabr dP HJedi!•m: ::dmittidn~ t'lll diffPr<'ntes da.t.as.
Sem embargo do qtH' fita t xpo::Jo, log!. •11 o !>r. l\l;)tJm
FPncira pnrecrr favor:1Ycl c'•.'t'ic T!ibu"~'l em rmwnlif: de :1 rk
junho do :mno findo. I':!Pl n !1'1:[
: n1!1"01 P ' ' '! ; ( · 1::·i'e d:1
Nação.
Agora, p(lrém, 11w!hor l'i< bn•t·i•\o, " TJilnn:aL í'U;t::idernmlo que o ckerrio l'. i-.ro:·, ,1" 1:; de llOV<'JuLJ';, (1:· 1\)f)(), r.l!;m
de infrin:~cntf' d:1 lpi 11. ! .SGO, d·· .: dl' .ir nPi•·n rlf' l90R. ::p 1hr
afigura eontnq·jo ~·!1;:--. Pi't}í'<·ii\ . .-~ d1; r~~>:i: 1 (t'l') T~~P~~tl:1il\~ nl"! :1a
Hcpublica por ferir dir;·it0s :•r!qnirid•Js.
Considerando mai:' qnP n. imlns:\o 1r~;~1 •.lo:~ mPcliuJs. n,djunctos no pOf;to dP I" tr•~r·ni•· dn nnr:rlm de ~·o;·ln !L· f:lÍ!clo
só foi aut.ori?:adn pPlo :ll'1. 1 f rh h l!. 2.?:s?, ()(' 1\ dr· i:: n:•iro
de 1910;
Considerando aindo. qm• o ~cnado FPrleml rejr•itou a proposição da Cnmnm. dos Deputado'; qtw mand:wa r•cntar a
anti~idadP de praça P de posto, para todos os effeitos, da data
de 13 de dezembro de 1909, a.o" 1"" t.:>nPn1ps nwdiroR provinrlos
da clasfõc dos merlicos arl.iunct0~., t'l!l vi riw!e do d"!'JT1 o n.
7 .GG7, de 18 dP nnvombro ele 1[)09;
Consirkrnndo, finalmente, qnP o Dr. l\Ioura Fcrrnira,
como medico adjuncto não contava o.nti~Pirbrlr· rlp pm~lo e,
portanto, não pôde, em consequencia da fnf:ito doe~ 1lríllo' primeiros
postos em um só-- o de ]o trnente -- fCJ' C'()lloeado :•.eima dr'
Dr. Hermogeneo, cuja entrada parn o nmtdro data rlc 1 de julho ck 1909, pensa. qur a resnluçfío r:·c·:idenri:d de 2:~ ck frvereiro de HHl, que. f'<' alicf'n;a na lri. dr''" "'.Pl' m~ntida 0, por
l'om·pguinte, annullacb :1 dP :) dP jPnlw do a:1t1o findo, qw•
ferP o direito do rrquncnte. r•:tpiUh nwdi<·o Dr. HP!'tnn~r·Jwn
PPrTira de Qmciroz P Silva.
Rio de Janeiro, 25 dP j:uH'iro de 1!115. - F. A rgollo. Julio dP Norouha. --- .T . .! . dr Pmcn{fl. -- ilfarqurs l'odo. ---

continua aqui->
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'Vicente Nei1•tT. Jneontesiuvcl é o direito que assist.e ao rrcbmnntf', capitão nwdiro Dr. Hermoge'lCO Pereira de Qtwiru:t,
f' Silva, de ser mantido no logar que na respectiva cscab do
Corpo de Saúde do ExPreito occupa e que lhe foi assegurado
pela resolução de 23 <l<> fevereiro de 1911, tomada de accôrdo
com o pareecr do Supremo Tribunal Militar de 29 de ago'~to
dP J 910. parecf'r que in toturn subscrevo.
Em que pese a res0lução de 3 de junho de 1914, toma~a,
aliás, mn r·onformidade cem o parecer de 18 de maio do chto
mmo, não pódP subsistir tal deeisão suffragando uma alkgação que, rJTiunda de 1~111 ado que só não inquinamos de nnllo
P inconstitucimwl por ncs faltar emnnetPncin, infringe, ('IH
a hsoluto, os principip:-; de direito.
·
Cogitando a lei 11. 1.860, de 4 d0 janeiro de 1908, do Corpo
de Sa(l(le elo Ex0reito, dct0nninou no art. 120 não só os po,:tos
como o meio de recmtatPcnto dos mcdicos militares. O ingrc::.so ficou subordillado quanto ao posto- a 2os tenentPf,:
quanto á con<iição de capacidade, á prova em concurso.
Attendcndo o le'Ii~bdor ú situação dos medicos adjunetos
existeJJte em virt.vd(' d" d<:(Tetoi' :1ntcriorcs, limiton-se n rlrclarm ql~(· porlinm c•(: r c·lh-: aproveitados nnquanto Lem ~· '!vis~:en1, e i~}10, f1 rn<~did[1_ qu~· en1 ie1npo de paz prohibia n: ·~:,~~
nomr>:tções, bem ('h''> dci:-:•1 V<'l' qw.· a ~;ua pPnn::mrneia fie L'.-;1
:<ul~onlinafk ú eonv<•jj(•rci:l do ~-('rYiço, f-em outra. vanüt,•_;(~m
mnis. qur p<•r nilo tr-r ;:idf• P~:pliei!n (' d:mu1wnl<• r~pceifi: :•h
si < x;:;tia, JJilc Í11c:n p•;r:Jd:L :w s·•n nnt.rimonio. I'<'VOI.Wrb r·c·i
pel: eitaéla ], i.
·
·
.
~Ti~~~o f-f· eon~··.ul:~blneicn,. pc~rtntlto, tudo quanto :~ l:·i
n. 1.860 Pni<·Pdeu p;al'ar1 ir :õml nwdicoc f'd.imwto~.
Nach mni:-; lhe:-; :u~:o• ;:o;unm o dcf·n•to l0gislativo, qnr• c:;plieitamentC' deí<'rmin:mdG, corno fez, o concurso corno <·rmdição de prova de eapariclad0, não cogitou, embora dm> adjunctos Pxistcntef. tPr ~\' oc·c·uprrrlo. de ahrir cxcepção iRenkndnCR dn tal prova.
DeRse modo, ;~.rm duvida, exorbitante da faculdad:> de
rrgt1lament.nr n ki fci o art. :3" do decreto n. 6.972, de ·1 (],.
jur•ho dP 1908, f!Uandn ch:terminou, infringindo não só a c·nndição do poHio como da prova rla rapacidade, que os LWdiecf~ adjunetos, cujn g~1mntia prlo nrL 186 da lei n. 1.8GO,
se limitara 11a permaJIC'Jlria rmquanto bem scrvisRem pocli:~lil
Plltmr para o quadrn ('OJPo l "" t rn,.ntr's inckp( ndcntc dP ,., · ;<'Ul'HJ.

Rc-gulanwntada n h-i, ahert.o o conc'Ul'SO, entrP ou I' nR,
pnra o posto de 2" trnrntP, foi nomcmdo, por dc,creto de 1 dP
julho de 1909, o r<'rlnmantn quP, com os demaiR seuR colkgas,
tevP assim ingresso legal no Corpo de Saúde, permanecendo
0ntilo na unica sit.uaçfi0 autorizada de adjunctos os que em tal
condição se Pneont.ru.ram [! data da mencionada lei, entre oui.roR
o Dr. Ha.vnnmdo :Tiwophilo dr• l\'Tonra F01Teirn.

P
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E assim fi<' mantinhmn PSsm:, quando irregularmente
fez-se baixar o <IPcrd.o n. 7.(iG7, de 18 ele novembro de 1008, em
qw~ JH'm m~âs o limite <h itladc foi dd.erminndo, mandando-se
incluir não rcrnn 2"" Ü'JW!J((~S --o poiito de inicio positivamente
cstatnitlo em lei,· - l\lt:.: ('(lmo l"'' (.en(•níc·s. os :Hl.imH'lo:' aeim~t
:tllnrli<lu:·:.
Lcgnlmcnlo admitt.ido, como ou! roH r·p]lé•gns, o reclnmrmte nodominio <'~:oh :t•: eondiçõ<'é1 da eit.a<h hi n. 1.8(10 como
2" trncn1.c, reYogmla l'::b ]Wb dr' n. 2.232, de 1910, que estn1uin R(' i' r! c 1o kmPn !c o JH!f:l o d.e r• alr:'J h para os nw<licos do
Corpo rln R:tú(h•, dt'(('i'lllÍn:wdo qw• o:: r·xi:.tcrÜ<'8 fossem assim
promoYirloc:, dl• modo iJwm1le:<(.avd (\p;:dr• n::s<' momento, exri lcgis, o me;-nH! r:·dauwnte r~omo hl conédera(lo, tem c não
pód0 dcix:w do ter :-·na nn1iguidadr· d<~cmTt'I't<~ rh verificação
de praçn d1~ nwdn Íi11 n'gr:tl ec-1no ::i a ~ma admir;sfto tivessL~
sido ne~:s<' po,:to enjo :H'I'Cf<so ll:ic ~-''~ dr:'u em olwdiencia a qualqw'r dn~ mc·in:4 n·r•;.thn :' d" prnJ:.•o1;'iP, IJ11l" JlPl' dÍf'fJosiçiio
l'::pn·c::oa dn prnp1 i:t kí.
Nonwadm: r' nfío prr tll')Yi<lns ]Wh :·implr:' razão de que
a promoção sú sr~ d(• <m I r~· os oflicinc~ do q nmlw r~ o~ adjnnctos,
nn sua qn:Llidnrk d" civi~', wlo pr·rtr·l~f·.r'm :t qundm, sfio méros
contmdadm: o Dr. H:,ymmHlo Tlwophi.b dr~ l\lonra Fcrrcim e
f-C'lW comp:mlH·iros l"' i''!H'C(I'H medico:;, quando a ki s(> eogii.:wa da 1•nt1:Hla 11a:·: l'O;Jr!içõ:•;; rsii)mhd:1s JW poslo de 2° tem nto ai11da llwsmn q ti:ê contra o principio qnorl ab in itium
1·ic!ioswn od (l~nh:t r·onvak1~ido :;:'m<'lhantc nomeaçilo ex-vi
d:1 lei n. 2.2:~3 eiü11b, ig:v1hulcs, nnli'io, todos ])da cxtincção dos
2"" kw~ntcs, imluhit.av-d é que m~~is antigoc; são os quo primc:iro vrrificnrmn praça qn': srndo para o recl:nnnnte de
]90R, para n 1k P.:'.l'"l\l1Hlo Thé'•Thilo dr• J\T0ma F('l'J'I'Írn é
de HHO.
Firmada alr.m <ll' tudo a siLuação do rccl:nnantc~ de fcyrrriro de 1911, incluído de modo lcg;al rm sru p:Ltrimonio n
sua colloeaçilo na Cc'L:[da, niio pôde ~'i~r altl:rmb Jldo modo por
que rllÜ'Jl(k o reqnercute a qlw se rdcn' a resolução dp 3 dl~
junho de l!)J4, lJlH' nfío púrlP fi v'Íéd:\ do dir(•ito subsistir.

Os m<'dicm: nom<'f'<lPs 1"' tr•nPnt.Ps r:. 0 de <k~<'mhro (k
J;iio o foram :Irhitrm·i:,mr•Jttr·.
f-\uas nom,:açõcs RlllJonlinamm-se ao qn<: <'f~Utluin o drnolo n. 7.üG7, d<~ IS 1k uu\'embm de:-;,so :ulllo, que morlifieou
:dgmu~1s diclJ~Oni\Õ''R do n·gul:mu•n1.o tb Jr,i d1~ rcorg;tl!ir.açfiD
do Exerr·ito, tendo sido o crilerio que pn~sidiu a ÜI<'R J1onwaçõ1':'
tl( ·riv::do <h idonPid:tdr• por ellt>s re\'Plada no <'>:r•reir:io do me-·
'f!J()f)
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clico adjuncto por tempo superior a dons annos, sufficicnte para
ser ob:-clTach pelas :mtorichdrs crnnpctentcR sua aptidiío
prc fissional.
Entretanlo, emn o fim de C(Jllckmnar a admi:;são dcsscR
medicas, tem údo in'.·oc:Jd~J o argumento de que o decreto
n. 7.667, ft sc•mbra dr !'Hjas disposiçõrs tiveram ellcs ingresso
no quadro do Corpo de Saúde é illcgal c inconstit.ucim~al, ccmcluindo-sc pda illq.?;alidndc do Ül"R nomeações, mas é força
recod18ccr que s(mwnte o Pocler Judiciario tem autoridade
para pronunciar a inconstit.ucionoJidnelc do decreto e dos scwl
corollarios, c e~mo o .Jl·,!ieünio narb sentenciou a tal respeito,
é claro que fdta comprtrneia a qurrlqnrr antorirhdc dependente do Executivo p~tra :• !legal-o.
O decrd.o executivo n. 7.GG7. cb 18 de novembro de 1909,
vigorou, no tocante á nmne:lçfío 'de 1'" tenentes medicos provenientes elos acljunctos :c! 6 (j de janeiro de 1910, data do dPneto legislativo n. 2.232, qu(; definitivamente asc,entou a cxtincç:1o do seu quadro <~ ddinin n situação dos que nollc continuaram, maé~ até PP.ta uU i ma chtrL aqnell!' decreto esteve em
pleno YÍ;::m· " :;0ns C(>J'Ollnrí:.:; niio pndcm ser tt1:mrks de illep;rws.
.
O Dr. Raymunclo Th••ophilo de Moura Ferreira, cx-adJUndo, entrando p:trn o qw;clro medico a 9 ele dezembro de
1909 no posto do 1o tell~·P1 o nntes do 27 de janeiro de 1910,
data em que o reC'lamc:nte Dr. Hcnnogcnoo Pereira de Quriro;"
e SilYa e: f:cus 20 c·omp:mhcirm: de tmma foram promovidos :::o posto de 1" t,·ncJl!c, deve ser eollocado no nlmanaek
acima dcskc,; cntrrtnntn a resolução presidcneial de 23 de
fevereiro do Hlll, dctiY;Hh da reclamação elo 1" tenente Dr .
.Toilo Aflonso <:o Sou:::t Fnrreira, havia mnndaLlo collocal-o
n.cimtt dos 1'" tcncpft·:-: nomc:1dos a !) do dezemhm do 190\1,
nws um:t oatm rcd:1m:-ç:io do 1" tenente Dr. Haymundo
Tb'cp!Jilo <leu log::r ú n·w·!Pç:l.o pn:sicloncial de 3 de junho
de 1014, qnn n'stnb+·r'l'<l :t verdadeira situaçilo t•gal, elevendo este fie::.r collo('ado acima dnquollrs no logar qtw !1H·
rompelo pcla daL:ê ck st•a nmlt{'açüo.
E f'Cnrlo principio jmidico quo as leis, dncrctos c avisos
po,;tcrinrc:·: rc'vogam as d.[·:p(':'içõc::; a.nt.criores que até enlão
rc'guhvmn <~ctt·rmilwdo ~::'sl!nlpto, é claro quo a rcRolução dn
3 de jw1ho de l!H ·1 n·\'ogou :.t do 23 de fcven·iro de 1911,
passando :: prcvakcn r-<:lm~ a rla:;sifieação de uns e outros
mcdic·o~ 0, port::nto, n ::;ii u::çii.o do todos os 1°" tenPntcs medicos Jlomc:tdrJ,'~ a !) d<' d •zt'mbro de 1909 dcYe prcccrkr
a <Jn iodos o:" JllCJll''VÍr\•. :t c;;;r: ro~tn em 27 tb ja1wim
<l<~ HllO.
O pci ieion:•ril) 1" i PL<'llÜ' Dr. F
·0gcnco Pereira de
;tlofl a 27 de jaQm·iroz e Sih·:t c seus; 20 eolkgus
neiro de 101 O dPvem ~r·1· t•bf:<;i ficnci
, do 1'' tE'ncn1<~
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Dr. Rftymundo ThPophilo dP Moura Fnrrira f' dos colle!!:aS
rl!'f..;j-p nonwndos a n dP (),•zcmbro dP J9C9.
Rua prctensã.o deve SPl' indcf!êrirb. --Carlos Eugenio.-

.Julio Almeida.- Olympio Fonseca.
Foi voto o ministro nmn~ehnl L11iz Antonio de Medeiros.·
RESOLUÇÃO

D!ê aeeôrdo com o parecer.
Rio dt• .Jnn!'iro, lO dP maio dP 191 G.

.Tos{ Coetano rhe Faria.

N. !1:i- ET'.[ f r;

rm

"i\TAIO DE l9Ui

A r:lora du1'ida8 sal1re o di.~Jinsto nos art.~. /B r> .j:].f; dn regula~
ml'nlo pan; in.•·!ntr·r:ifo e '" n·i,.. w· q, rer·., dos tOI'Jw:-: de tropa
do R:rerrito
1\lil;if.L•ri.> . 1:\ {itH'I'l:~ - l\'. i'.'Jl.- ltio dr• .T:ulf'iro, 5 de
nwiod<' IH!t>.
f-\r. dwff' do rkpnrt:unn111o dr, P•·:~~:o:1! d:1 c:rwna -~Tendo
.~urgido dm·'d:t:-: u:L intrPpi<'t:u;i:io do:-: nr),:. 7() <' 1-:.H do regulaIneHt o pai.':t, n Jnst rueçfin (\ srrviçqR gerup,c..: do~< {'Ol1>0~~ do ~~~xer""
ci1o, qtw baixnn ('Olll odr•crrto !t. 12.00f~, dr• 20 d(' m~:;·ço nltimo,
fie a P!'.'t ahdl.'cidn:
a) quanto an art. 7fi, qn<' o:'l f'al'g(•ntos f' enhos tram:fcridoR
dPni.ro d~tnwsnm arma <'O'li'PlT:lPl n :>n:l i!:mdP~Jçiio Ri Pnf'ontra,·pm vaga ti<' pos lo.
b) quanto :w :n t. 1:3-t, qn:' O'' infC'rÍOI('S ::·h~.ixaclos t.cmporiamrnt(• dPYI:'''l .~n J.mnsf(•ridm: para <'m po <~<' f. !la arma e
onde haja vap::t df' "Pn p.:sto; f:i <'m 1:cnhUJ>' <IP:~<:r-s cr:rpos houver
vaga,

~wr:io

transl\•ridns pa1·a

qn:dqu~"r

d••ll""· oruk aguardarão

que <'ll:Jc; ~~c vrnhalll ,\ dar.
Ficando. demai:::, cniendido qut' ei::tão rn,·ugadas pelo de~
!'reto ~tl'in w i'dl'rido I ndttR as disposiçõ<•s :: n1 PriorP." sobre o
!l!i~\\illlli

o.

Saúde e fratPrnidad<'.- .Tos{ r'nctano dr: Faria.
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N. 96- EM 15 DE MAIO DE 1916
Aclara duvidas sobre o regulamento para a cobrança do imposto
de vencimentos, approvado pm· decreto n. 11.911,., de 26 de janeiro de 1916

Ministerio da Guerra - N. 266.- Rio de Janeiro, 15 de
maio de 1916.
Sr. clireetor de Colltabilidade da Guerra- O 3" official
dessa directoria .José Basilio Pyrrho consulta, eonfonne conRta
da informação n. 267, de 19 de fevereiro ultimo, da 1" secção da
repartição a vosso cargo :
lo, si o imposto de qU<~ trata o decreto n. 11.91-1-, de 2li de
janeiro ultinJO, incide na taxa determinada pela totalidade dos
vencimentos, cxclui(L a contribuição mensal para o montepio
com que concorrem os officiaes do Exercito e funccionarios civis,
ou si a taxa deve St'l' r·orn·spondente ao vmteimnnto liquido daquella prestação nwnsal;
2", que taxa deve applicar-.'l~ para a cobrança do imposto
aos officiaes no goso de licença ou aggregados á arma, caso em
que elles só têm soldo, Ytmtagem inferior á totalid:cMle elos vencimentos me11saes;
3", desde quando :-,e deverá applicar a resolução desta consulta, sendo o citado dPereto reproducção do de n. 11.548, de
27 de janeiro de 1915.
Em solução á mesma consulta, declaro-vos, para os fins
convenientes, que, de accôrdo com o aviso do Ministerio da
Fazenda, n. 90, de 8 deste mez, se deverá, quanto ao assumpto
de que trata, observar o seguinte:
to, a taxa do imposto a que se refere o decreto n. 11.914, de
26 de janeiro do anuo vigente, incide nas quantias effectivamentc
recebidas em cada mez, sem o desconto de pagamento de consignações, indemnizaçõcs de qualquer especic e sellos (art. 5°),
sendo a contribuição para o montepio a nnica quantia a descontar;
2°, a taxa a applicar-sc ao soldo dos officiaes licenciados
ou aggregados á arma ó a que eouber nas quantias effectivamente
recebidas em cada mez, attcndcndo-sc ao disposto do art. 4,o;
3°, dever-se-á app!icar a resolução desta consulta a partir
de 1 de janeiro do c~orrente anuo.
Saúde e fraternidade.-- José Caetano de Faria.
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N. \J7- EM 15 Jm MAIO 1m l!W\
.I J!Jil'ot·am-sc iw,drucr:ucs pnnt. o scr1!1:~·o radiolclc:Jrll phico de csfoçuc8 '1/ru; fortalczus c rcparli~·Dcs militares nr;;-: c1d!!dcs do
Rio rlc .Jancim c J'hctl1croy

:rviiHist.erio d:t Uw.·1Ta --- N. 'U.--- Hio ll'~ hw'iw,
1 n:tio d<~

1 ."í <h~

HJW.

t·:r. chcfn do Ec~b<lo-:Mainr lb l<:xerciio ·-De ]Jo';:;<) dt~
ofiieio Jt. 2:n, dt' 2:"í de nhril findo, dc)cbro-vo:-: qn·· :L!)provo,
com ::s JJ:odifieaç0:cé: feita~;, a'; im:trucçfic:s organi;;nda~> p:Y es::;a
i~'JXt;·Jiçiio pma o HTVÍ~·:' rnliotdr'gr:t!~hic:o lhs e:õbç:i:ics c~ta
h:'!!':;idas 11:ts fot'Llkz:1:> ,, rcpartiçc<'~: miliinrcr, ctP~:ia Cnpltal
Nicihcroy, tendo nt::':Üt ,J:,;,.t determinado qtw foc::;::tu :cs Ilw;mas
in~trueçf)('s puhlie:Hbl em bvlclil;l do Excreito.
Saúd:' () fnt\.('l'l'idadP. --- Jos,J Ccctano de Fcrio.
\·u:-::-:o

N. !JSlJedarr1 como deverá
rjcu{o.o.; .~lllmlternos

Minist.<~I·Í<l

1·~l\I

20 DI·; l\L\10 DE l!HG

feito o fornecimento de wuformc a emprcde repartições do Jlf inislcrio da GnNm

8CI'

da Uw·n::- N.

~m.--

Hio

d<~ .kw'Ím,

20 de

I!J:tio de 191li.

Rr. director Lh AdminiE'tl·uçiio ela Gucna --Em solução
ao \'osso offieio n. 180, de 5 cb corronti:, dechro-Yos que aos
!'ontimws, SPt'VCtÜcé; e outros emprogn.clcs :subalt•,;rnos pert.>·nePilt.es ás repmtiçCíc~s de~.te l\1inif'tcrio f;D deverá fornecer
:-::6mc!lte gratuitamente o múformc kaki e par:>, desconto os
demais uniformes, ucntro do cxcreieio.
~~aúdc c frakmicladc.- José Caetano de Faria.

N.

!)!) -

El\1

2:~

DE 1\IAIO DE HlHi

. ! pproram-se Jlroádcnciu:; 8obrc a 11ublz:cidade dos numeras de
zwnlos dos alzwmos c aclaram-se dul'idas sobre as condiçi'ícs
do almnno da Escola ilhlitar dcslioado em z·irtudc da art. 69
ou do panl(Ji'UJ!ho unico do r:.rt. JGS do rcspcclil'o rcaulamcnto

1\iinist.m·io da
IíJ::io de 19lü.

C:ucn:~

-- N. SL- Hío de Jau('iro, 23 de

8r. gencra 1 inspcetol' do Ensino Militar- Em solução ao
Yusso officio u. · ', de 28 do mcz proximo passado, declaro-vos
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que approvo o que propn?.esÜ's sobro a publicidade, nos boletins
dos CHtahckciment.os de r~n,;ino, dos numoros de pontos dos
alunmoH llo primeiro din ntil de ca<h me?..
Quanto ú ~3r~guiHh parte do rd(~rido officio, devo declarar-vos
<]U(~ o alumno da Escola Militar, desligado em virtude do art.()!)
ou do paragrapho unieo do art. Hi8 do respectivo regulamento,
é um alumno qun inicion o sc~t curso .·;em o completar, estando,
por conseguinte, fóra de t()(b a duvida, incluído no paragrapho
uuico do art. 93 do Jll''smo rq2;ulamonto, isto é, não póde contar
como tempo de serviço aqudlc durante o qual esteve matriculado.
~nüde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 100-El\[

~21

DE I\fAlO DE 19Hi

.Jdopla-sc a medalha de bronze como distinclivo para as praças classificadas em Jo lagar nos concw·sos individuaes de instrucção

l\Iinistorio da Uuerrn.- N. 628.- Hio de Janeiro, 2,! do
maio do 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declaro-vos quo fica adoptada a meclallm de bronze, com fita vermelha c preta, cujo modelo a este acompanha, como distinctivo
para as pmç:.1s clnssificadas em primeiro logar nos concurso·~
individuaos dr instrucçfio, de aecôrdo com o art. 62 do regulamento para instrucção o srrviços gemes nos corpos elo tropa
do Exercito, approvado ]lo~· decreto n. 12.008, ele 20 do março
do cononto anno.
A medalha serú eolloeach ao peito do lado esquerdo, o
passador na altura do segundo botão da tunica e será fornecida
aos cmpos pelo DeparbmcnLo Central, mediante requisição
destes.
Saúde c fratomidadc.- José Caetano de Paria.

N. 101- lDl\! 24 DE .MAIO DE 19l!i

.ldoptam-sr distinchvos para as praças c inferiores que tiuercm
obtido os melhores rewltados nos tiros de instrucção

l\Iinisterio th GnPtTa -- N. G20.-- Hio de .Janeiro, 2,! do
maio de 19Hi.
Sr. chefe elo Dl·p~u'LmnenLo do Pe,;so'll da Guerra- Doclaro-vos que ficam adoptados os dist-i•·, ';vos cujos modelos
vão junto pam us praças inferiores q
tiverem obtido os
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melhores resultados nos tiros de instrucção, de accôrdo com
o art. 199 do regulamento de tiro de infantaria que baixou com
o decreto n. 9.997, de 8 de janeiro de 1913.
Os escudos serão cosidos no braço esquerdo a meia altura
entre o cotovello e o hombro, sendo que o a."lsignalado com a
lettra E destina-se aos atiradores da classe especial, o com o
n. 1 aos da primeira classe, o com o n. 2 aos da segunda classe.
Os distinctivos serão fornecidos pelo Departamento Central,
mediante pedido dos corpos.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 102- EM 27 DE 1VlAIO DE 191G

"lpproL•a,-oc a tabella do:s dias de p_a.qamento na D1:rcctoria de
Contabilidade da Guerra

Ministerio dn Gucrm- N. 6a3.- Rio de Jrmeiro, 27 de
maio de 1916.
81". chefe do Depo.rtamento do Pessoal dn Guerra- Declaro-vos que approvo a inclusa ttJ,bolla dos dias de pagamento na
Directoria de Contabilidade da Guerra, a qu..'1.l começará a
vigorar de 1 de junho vindouro em diante, devendo a mesma
publicar-se em boletim do Exercito.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

DIRECTORIA DE CONTABILIDADE
'l'ABELLA REGULADORA DOS DIAS DE PAUAi.\1ENTO

1° dia util

Uabiaetc do ministro.
militsr.
Supremo Tribunal Militar (offici:v'fl c civis).
Gen>Jracs effectivos e reformados.
4-" e · 5" regiões (officiaes).
Estado-Maior do Exercito (administração e eivis).
Dircctorin, do Expediente.
Directoriu. de Contnbilidadc.
Dircctoria da Administraçãn (gabinete, 1 ", 2~ e ;~a divisões).
Directoria d~ Engenharia (gabinete, 1", 2" e 3" divisões).
Directoria do Material Bellico (gabinete, 1", 2" e 3" divisões).
C!1.Sl1
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Directoria de Saude (administração, 1• e 2• divisões).
Departamento do Pessoal da Guerra (gabÍ}lete e suas divisões).
Departamento Central (officiaes do C 1, C 2 e C 3).
Inspecções de armas e serviço.
Intendencia da Guerra (administração e civis).
Consignação para alimento de faniilia.
Folhas dos officia.es dos corpos e fortalezas.
1Jo dia util

Supremo Tribunal Militar (portaria e inferiores).
Estado-Maior do Exercito (portaria e inferiores).
Directoria da Administração (portaria e inferiores).
Directoria de Engenharia (pessoal civil e portaria).
Directoria do Material Bellico (civil, inferiores e portaria).
Directoria de Saude (pessoal civil, amanuenses, etc.).
Escola Militar (administração e docentes).
Escola do Estado-Maior (administração. e docentes).
Collegio Militar do Rio (administração e docentes).
Arsenal de Guerra (administração e civis).
Hospital Central (idem, idem).
Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar (idem).
Asylo de Invalidos (idem).
Departamento do Pessoal da Guerra (bibliothecario, etc.).
Idem Central (pessoal civil, amanuenses).
Depositos do Material Sanitario (pessoal civil, amanuenses
etc.).
Laboratorio de iBacteriologia (pessoal civil, amanuenses,
etc.).
Polyclinica Militar (pessoal civil, amanuenses, etc.).
Reformados de majores a coroneis.
Bibliotheca do Exercito.
Imprensa Militar.
Pret dos corpos e fortalezas.

3° dia util
Escola Militar (civis, etc.).
Idem do Estado Maior (pessoal auxiliar).
Fabrica de Cartuchos (administração e civis).
Idem de Polvora da Estrella (idem, idem e praças).
Confederação do Tiro e Tiro N acionai.
Asylo de Invalidos (etapa do art. 5°).
Officiaes empregados em obras militares e fortificaçties.
Idem promptos na guarnição e não incluídos em folha.
Idem alumnos e alumnos praças.
Soldo vitalício de officiaes.
Reformados- de 2D• tenentes ou alferes a capitães.
Intendencia da Guerra (maruja e serventes).
Decisaes-1!116
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4o dia util
Collegio Militar de Barbacena.
Fabrica de Polvora do Piquete (administração, civis, etc.).
Arsenal de Guerra (mestrança).
Intendencia da Guerra (idem, officina de alfaiate, etc.).
Sanatorio Militar de Lavrinhas.
Asylo de Invalidos (pret das praças, etc.).
Officiaes e praças dos corpos com parada em campo,
S. João d'El Rey e Lorena.
5° dia util

Pagamentos por procuração.
Pagamentos a officiaes e aspirantes avulsos e em transito,
a.ttestados, cadernetas e officios.
Pagamentos a officiaes em commissão fóra do Ministerio
(Congresso, Policia, Prefeitura, Telegraphos, estradas de ferro
e em disponibilidade).
Pagamento ao pessoal subalterno do Hospital Central.
Pagamento do soldo vitalício ás praças.
6° e 7° dias uteis

Continuação dos pagamentos do 5° dia util.
Pagamentos a officiaes aggregados e licenciados e a civis
no goso de licença.
Pagamentos aos operarios do Arsenal de Guerra.
Pagamentos aos operarios da Fabrica de Cartuchos.
Pagamentos aos operarios da Fabrica de Polvora de Estrella.
Pagamentos aos operarios da Fabrica de Polvora de Piquete.
Pagamentos aos operarios empregados em obras e fortificações.
Observações
1"·, quando o primeiro dia util do mez fôr domingo ou feriado, os pagamentos relativos ao primeiro dia utilrealizar-se-ão
no ultimo dia do mez anterior;
2", os pagamentos que deixarem de ser effectuador:; nos dias
designados só serão satisfeitos do setimo dia util em diante;
3a, o ajustamento de contas para embarque será considerado urgente só quando o officio ou attestado que apresentar o
official tiver declarado que a sua partida se verifica no dia
immediato;
48 , as restituições de cauções e depositos feitos por negociantes para garantia de contractos só serão effectuados ás terçasfeiras e sabbados depois do 7° dia util de cada mez, das 12 ás
14 horas, e depositos das 10 72 as 14 horas da vespera das concurrencias.
continua aqui->
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5•, o pagamento do pessoal operario das fabricas e arsenaes será no dia determinado desde que as folhas tenham sido
apresentadas dous dias antes, para a conferencia e respectivo
processo;
·
68 , o pagamento do material: despezas miudas, forragens
e ferragens, expediente, luz, costuras, etc., será effectuado do
15° dia util em deante;
7a, os pagamentos de consignações a particulares, á Associação dos Funccionarios Publicos Civis, á Caixa de Emprestimo
do Montepio dos Servidores do Estado, ao Banco dos Funccionarios Publicos e Cooperativa e Club Militar serão satisfeitos
depois do dia 15, precedendo para isso annuncio. Os pagamentos
s6 serão feitos aos proprios ou aos seus procuradores, sendo,
nesse caso, necessaria a apresentação de attestados de vida nos
mezes de fevereiro e agosto de cada anno, de officio do Departamento do Pessoal da Guerra;
88 , a secção não passará certidão para consignar ou para
outro qualquer assumpto, nem prestará informações de qualquer
especie a não ser no período de 7 a 25 de cada mez;
.
98 , os pagamentos começarão ás 10 ~ e terminarão ás 15
horas.

N. 103- EM 29 DE MAIO DE 1916
Manda-se divulgar nos municípios o numero de claros no Exercito
para a acceitação de voluntarios e organizar instrucções para
semelhante acceitação

Ministerio da Guerra- N. 638.- Rio de Janeiro, 29 de
maio de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Transmitto-vos as informações juntas, prestadas pelas sete regiões
militares sobre o numero de praças que concluem o tempo de
serviço no corrente anno e sobre os das que se podem engajar
no mesmo período, afim de serem cumpridas as attribuições
que compete á G. 8, convindo considerar o effectivo do Exercito
no proximo anno igual ao votado para o corrente.
Tratando-se de um serviço que pela primeim. vez se vae
executar, chamo a vossa attenção P'ãra a ~onveniencia de se
divulgar €m época opportuna, nos municípios dos diversos Estados e por meio de editaes, o numero de claros existentes
nos corpos estacionados nos ditos Estados, com a designação
de suas sédes, afim de se poder cumprir em novembro proximo
as prescripções do art. 10 do regulamento approvado pelo decreto n. 6.947, de 8 de maio de 1908.
Quanto ás condições para a acceitação dos voluntarios de
que trata o artigo citado, mandae organizar instrucções especlaes
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que opportunamentc submettercis á approvação deste Minist.erio, fixando limites de estatura para o serviço nas differentes
armas, proporção de homens que sabem ler e escrever para os
contingentes que se destinam á cavallaria e á artilharia.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 104- EM 30 DE MAIO DE 1916
Approva-se o modelo dos porúos marcados aos alumoos das es::
colas do Exercito

Ministerio da Guerra- N. 643. - Rio de Janeiro, 30
de maio de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Para
a devida publicação em boletim do Exercito, declaro-vos que
approvo o incluso modelo, que acompanhou o officio n. 101, de 12
do corrente, do inspector do Ensino Militar, dos pontos marcados
aos alumnos durante o anno lectivo.
Outrosim vos declaro:
Que os modelos já adoptados ficam adstrictos ao registro
elas faltas dos alumnos aos trabalhos escolares;
Que, no novo modelo, os pontos a abater são os resultantes
da justificação das faltas na razão de dous ou quatro por grupo
de tres ou cinco pontos marcados no mesmo dia.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.

N.105 -EM 3 DE JUNHO DE 1916
Não se consigna no Almanak do Ministerio da Guerra apresentação de titulo scientifico expedido por uma escola de engenharia não fiscalizada e reconhecida pelo Governo

Ministerio da Guerra - N. 655. - Rio de Janeiro, 3 de
Junho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerm- De
aec6rdo com o vosso parecer de 19 de maio findo, declaro-vos:
Que a apresentação do titulo de agrimensor passado pela
Escola de Engenharia do Rio de Janeiro não deve ser consignada
no almanak do Ministerio da Guerra, porquanto se trata de uma
escola particular, não fiscalizada e reconhecida pelo C1'0verno
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Federal, tendo sido revogado ultimamente o decreto n. 8.659,
de5de abril de 1911, sob o regimen do qual foi aberta a dita
escola.
Que devem ser eliminados os casos analogos ou identicos.
Por esta occasião restituo-vos o incluso certificado que me
apresentastes relativo ao curso de engenheiro agrimensor da
dita escola, concluido pelo capitão do Exercito Hildebrando
Segismundo de Barroso.
Saóde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N .. 106- EM 7 DE JUNHO DE 1916

Os alumnos dos collegios militares que não se matricularem na
Escola Militar ou Naval devem receber a caderneta dere88Tvista correspondente d sua dasse
Ministerio da Guerra_:_ N. 97. - Rio de Janeiro, 7 de junho
de 1916.
Sr. inspector do Ensino Militar- Declaro-vos que os
alumnos dos collegios militares que concluirem o curso desses
estabelecimentos e não se matricularem na Escola Militar ou
Naval devem receber a caderneta de reservista correspondente
á sua classe, visto como o programma de instrucção militar naquelles collegios satisfaz as exigencias do titulo 8° do regulamento
para execução do alistamento e sorteio militar que baixou com
o decreto n. 6.947, de 8 de maio de 1908.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Communicou-se ao Departamento do Pessoal da Guerra.)

N. 107 -

EM 9 DE JUNHO DE 1916

Dedara como se deverd proceder quando a caderneta de que trata
o decreto n. 2.484, de 14 de novembro de 1911, estiver conduúla
Ministerio da Guerra- N. 666.- Rio de Janeiro, 9 de
junho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra Como se verifica dos papeis 1submettidos á vossa consideração pelo commandante da 6• Região Militar em 24 de abril
ultil:no; o 1o tenente do 38° batalhão do 13° regimento de infan.:
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taria Domingos Bezerra pede a entrega, mediante indemnização, de uma das cadernetas de que trata o decreto n. 2.484,
de 14 de novembro de 1911, visto achar-se concluída pela escripturação total das respectivas folhas, a que possue, recebida
em 1894.
Em solução a essa pretensão, declaro-vos para que o façaes consultar áquelle offi.cial que o avif>o publicado na ordem
do dia n. 1.519, de 15 de junho de 1880, providencia sobre o caso
de achar-se preenchida a caderneta do offi.cial.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.

N. 108 -

EM 9 DE .JUNHO DE 1916

Communica as providencias tomadas pelo M inisterio da Justiça e N egocios Interiores, para se verificar a identidade de
funccionarios a ser inspeccionados de saúde

Ministerio da Guerra - Circular ás repartições e estabelecimentos.- Rio de Janeiro, 9 de junho de 1916.
Sr ..... -A' vista do que, por intermedio do Ministerio
da Fazenda, representou a Procuradoria ~Geral da Fazenda
Publica, no sentido de se exigir prova de identidade dos funccionarios mandados á inf>pecção de saúde para os effeitos de
aposentadoria, afim de evitar possíveis fraudes de substituição,
resolveu o Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, segundo
declara em aviso n. 635, de 31 do mez findo, que, pela Directoria
Geral de Saúde Publica, sejam adoptadas as seguintes providencias:
a) ser o funccionario que se tenha de submetter áquella
inspecção o portador da guia que deverá conter as precisas indicações e vir assignada pelo chefe da respectiva repartição;
b) no easo de se tornar necessario comparecer ao acto
outro funccionario da mesma repartição para certificar a identidade, exhibida a competente designação em papel officiaJ
eom as condições de authenticidade.
O que vos declaro para os fins convenientes.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 109 -

EM 10 DE JUNHO DE 1916

Ao Deposito do Material Sanitario do Exermto não compete o
fornemmento de arti(los de expPdiente aos ho.çpitaes e enfermarias militares

Ministerio da Guerra- N. 40.- Rio de Janeiro, 10 de
junho de 1916.
Sr. director de Saúde da Guerra - O director do Deposito do Material Sanitario do Exercito, em officio n. 78, dirigido
a esta Directoria em 20 de maio findo, consulta si ao mesmo
Deposito, em vista do que estabelece e avi~o n. 32, de 18 de
abril anterior, cabe ainda o fornecimento de livros em branco
e impressos para o serviço de escripturação das diversas unidades do Serviço Sanitario do mesmo Exercito.
Em solução a c~sa consulta, que submettestes á minha
consideração, declaro-vos, para os fins convenientes, que o
aviso n. 32, de 18 de abril deste anno, isenta claramente o Deposito do Material Sanitario do fornecimento aos hospitaes e
enfermarias dos artigos necessarios ao seu expediente, os quaes
devt'm ser adquiridos pelas economias· daquelles estabelecimentos; não se refere, porém, a outras formações sanitarias
citadas na informação da 1a divisão dessa Directoria.
Sa(tde e fraternidade. -.José Caetano de Faria.

N. 110 -

EM 10 DE JUNHO DE 1916

Aclara duvidas sobre o local apropriado para as
selhos de guerra

ses.~ões

dos con-

Ministerio da Guerra- N. 677.- Rio de Janeiro, 10 de
junho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Con..
Emita o capitão do to re~imento de artilharia Sezefredo Frand~co ele Almeida:
1°, quaes os casos em que deve o presidente de um conselho
de guerra designar o lugar para as respectivas sessões, ex-vi do
art. 194 do regulamento processual militar;
:2o, ú o logar apropriado para essas sessões, desde que o
exija o interesse ou a facilidade do serviço, póde ser outro que
não a sala de justiça dos quarteis generaes; no caso affirmativo,
quem deve designai-o.
Em solução a essa consulta, declaro-vos, para os fins convenientes, que em caso algum cabe ao presidente designar local
para as reuniões dos conselhos.
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Os conselhos se reunem na auditoria de guerra, salvo
quando nelles não funcciona o auditor togado, caso em que
funccionarão no local designado pela autoridade convocante.
Ao presidente cabe na convocação das sessões indicar o·
logar onde se tem de reunir de accôrdo com a regra acima
estabelecida.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 111 -EM f12 DE JUNHO DE 1916

Aclara duvidas sobre a applicação do regulamento para instrucção
e serviços geraes nos corpos de tropa do Exercito
Ministerio da Guerra- N. 32.- Rio de Janeiro, 12 do
junho de t9t6.
Sr. director do Collegio Militar de Barbacena- O to tetente Leandro Accioly Cavalcante de Albuquerque, commandante da ta companhia de alumnos desse Collegio, consulta:
to, si os to• e 2°• tenentes, quando investidos da funcção
de commandantes de companhia, bateria ou esquadrão nos
corpos de tropa, são dispensados do serviço de dia;
2°, si os to• e 2°• tenentes, quando commandantes de companhias e alumnos dos diversos institutos militares de ensino,
funcção identica á dos capitães no exercício desse commando,
são tambem dispensados do alludido serviço;
3°, si a disposição contida no paragrapho unico do art. 336
do regulamento para instrucção e serviços geraes nos corpos de
tropa do Exercito, com relação ao numero minimo de officiaes
para o serviço interno e externo diario, é extensiva ao serviço
interno nas unidades e nos institutos militares de ensino.
Em solução a essa consulta, a qual se refere a vossa informação n. 594, de 2 de maio findo, declaro-vos, para que façaes
constar ao mesmo official, que, quanto á applicação do regulamento para a instrucção e serviços geraes nos corpos de tropa
do Exercito aos institutos de ensino, já está resolvido pelo
aviso n. 24, de 5 daquelle mez; quanto á parte que se refere a
serviço arregimentado, o requerente consulte depois de recolher-se ao seu corpo si até então subsistir a duvida.
Saúde c fratcrnidnck.- José Caetano de Fm·ia.

WINISTBRIO DA GUERRA

153

N. 112- EM 14 DE JUNHO DE 1916

O sargento engajado, com cinco annos ou mais de serviço, póde
obter licença para casar-se
Ministerio da Guerra- N. 687. -Rio de Janeiro, 14 de
junho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- A lei
n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908, determina nos arts. 66 e 69 que
os voluntarios ou sorteados e engajados não se poderão casar
emquanto servirem no Exercito activo; e como essas disposições
não podem ser contrariadas pelas determinações de um regulamento, declaro-vos que o n. 60 do art. 421 do regulamento
para instrucção e serviços geraes nos corpos de tropa do Exercito deve ser interpretado como podendo o sargento engajado,
com cinco annos ou mais de serviço, obter licença para se casar.
independentemente da conclusão do seu tempo de engajamento,
dando-se lhes, porém, baixa, como consequencia daquelle acto.
A autoridade competente para os actos acima indicados é
o commandante da Região Militar.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. 113- EM 19 DE JUNHO DE 1916

Os corpos deveriio continuar a fazer a escripturação dos conselhos
administrativos, até se organizarem as instrucções necessarias
Ministerio da Guerra- N. 700.- Rio de Janeiro, 19 de
junho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declarae em boletim do Exercito que os corpos devem continuar
a fazer a escripturação dos conselhos administrativos segundo
os processos adaptados antes da publicação do regulamento
para instrucção e serviços geraes nos corpos de tropa do Exercito, até que a Directoria de Administração organize as
instrucções necessarias.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Farüt.
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N. 114- EM 21 DE JUNHO DE 1916
Appmva-se o nwdelo do livro de registro das faltas dos empregados do magisterio e da administração dos institutos militares de ensino

Ministerio da Guerra- N. 101. -Rio de Janeiro, 21 de
junho de 1916.
Sr. inspector do Ensino Militar- Declaro-vos que approvo
o modelo que acompanhou vosso officio n. 131, de 16 do corrente, do livro de registro das faltas dos empregados do magis1erio e da administração dos institutos militares de ensino.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se aviso ao Departamento do Pessoal da Guerra.)

N. 115- EM 23 DE tJUNHO DE 1916
Resolve duvidas sobre prohibição ás praças de pret de se casarem

Ministerio da Guerra- N. 34.- Rio de Janeiro, 23 de
junho de 1916.
Sr. commandante da Escola Militar- Em officio n. 912,
de 30 do mez findo, consultaes si, a respeito do disposto no
art. 69 da lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908, sobre prohibição ás praças de pret de contrahirem casamento, o preceituado na alinea 60 do art. 421 do regulamento approvado por
decreto n. 12.008, de 20 de março findo, constitue uma autorização da qual resulta um direito positivo concedido aos sargentos
engajados contando mais de cinco annos de serviço para casarem-se.
Em solução, declaro-vos que o assumpto foi resolvido em
aviso n. 687, de 14 do corrente, dirigido ao Departamento do
Pessoal da Guerra e publicado no Diario Official de 20 do corrente mez.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.
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N. 116 -EM 23 DE JUNHO DE 1916
A pprova-se o modelo da relação numerica das praças de ciula região militar que concluirão o tempo de serviço até 31 de
dezembro de 1916

Ministerio da Guerra - N. 715.- Rio de Janeiro, 23 de
junho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Com
relação ao officio n. 5, de 12 do corrente, do chefe da sa divisão
desse Departamento, ao qual acompanhou um modelo da relação numerica das praças de cada região militar que concluirão
o tempo de serviço até 31 de dezembro vindouro, declaro-vo~
que approvo o dito modelo, substituindo-se, porém, o titulorelação numerica - pelo termo - mappa.
Saúde e fraternidadr.- José Caetano de Faria.

N. 117 -

DE 24 DE JUNHO DE 1916

Os inspectores de m·mas ou serviços poderão ter d sua disposição
mais de uma unüladr da tropa, formação de serV?:ço ou e.c;tabeledmcnto

Ministerio da Gurrm- N. 716.- Rio de Janeiro, 24 de
junho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra Mandae publicar em bolet?·m do Exercito que os inspectorrs
de armas ou serviços, de accordo com o disposto no art. 35 do
respectivo regulamento, poderão providenciar junto aos commandantes de regiões para que fiquem á sua disposição mais de
uma unidade de trop:t, formação de serviço ou estabelecimento
sem que com isso se interrompa ou prejudique a marcha ct~
instrucção ou Re suspendam os outros trabalhos.
Saúde e fraternidndt>.- José Caetano de Faria.
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N. 118- EM 24 DE JUNHO DE 1916

Dd varias provideneias resultantes da resolução de 1O de maio
de 1916 sobre consulta do Supremo Tribunal Militar que
restabeleceu a de 23 de fevereiro de 1911 e annullou a de 3
de julho de 1911,. sobre collocação de medicas adjunctos in~
cluidos entre os 1°" tenentes medicos acima de outros, promovidos do qttadro dos 2o• tenentes medicos, posteriormente
extincto

Ministerio da Guerra- N. 718.- Rio de Janeiro, 24 de
junho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra-Tendo
sido pela resolução presidencial de 10 de maio findo, tomada
sobre consulta do Supremo Tribunal Militar de 25 de janeiro
de 1915, restabelecida a de 23 de fevereiro de 1911 e annullada
a de 3 de junho de 1914 sobre collocação de varios medicas
adjunctos que entraram para o quadro dos lo• tenentes medicos
acima de outros collegas, promovidos do quadro dos 2° 8 tenentes
medicos, posteriormente extincto, declaro-vos que devem por
isso descer na escala do quadro de capitães medicos os actuaes
Drs. Antonio Francisco dos Santos Abreu, promovido em 23
de dezembro de 1914 com antiguidade de 21 de fevereiro de
1912 (em vista da resolução annullada), Paulo Eugenio David,
Manoel E8teves de Assis, em identicas condições, e Octavio
Accioly de Aguiar, promovido em 30 de junho de 1915, com
antiguidade de 21 de fevereiro de 1912, João de Siqueira
Bezerra de Menezes, promovido em 22 de outubro de 1915, com
antiguidade de 21 de fevereiro de 1912, Raymundo Theophilo
de Moura Ferreira, promovido em 1 de dezembro de 1915, com
antiguidade de 21 de fevereiro de 1912, tambem nas mesmas
condições.
Declaro-vos, outrosim, que as antiguidades de promoção
a capitão desses officiaes medicos passarão a pertencer, respectivamente, no quadro de capitães, aos 1os tenentes medicos
Drs. João Florentino Meira (promovido por decreto de 21 do
corrente a capitão medico, com antiguidade de 23 de dezembro
de 1914, contando a de graduação do dito posto de 14 de maio
de 1914), José Valente Ribeiro, Juvenal Feliciano dos Santos,
Murillo de Souza Campos, Alfredo Octaviano Dantas, sendo
o 6° logar pertencente ao actual capitão Dr. Antonio Francisco
dos Santos Abreu.
Declaro-vos ainda que, de accôrdo com o art. 28 do regimento interno da Commissão de Promoções, approvado pelo
aviso n. 166, de 14 de agosto do anno findo, não deve haver
aggregação, só se dando promoção no quadro de capitaes medicas, á medida que existirem vagas nesse quadro; que os cinco
1o• tenentes acima mencionados, quando promovidos, con..
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tarão no referido quadro a antiguidade correspondente a cada
um destes respectivamente; que, ao ser no mesmo incluido o
capitão Dr. Antonio Francisco dos Santos Abreu, sua antiguidade se computará de t de dezembro de t9t5.
Sat1de e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 119 -

EM 26 DE JUNHO DE 19tô

Declara quaes as cadernetas a que se refere o art. 163, § 18, do
regulamento para instrucção e serviços geraes nos corpos de
tropa do Exercito

Ministerio da Guerra- N. 724.- Rio de Janeiro, 25 de
junho de t916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Em
officio n. 439, de 4 do mez findo, submettido á consideração
deste Ministerio por esse Departamento, o commandante do
to regimento de cavallaria consulta:
to, mandando as instrucções que os assentamentos das
praças sejam escripturados na secretaria do regimento em
cadernetas rubricadas pelo commandante, e determinando o
novo regulamento para instrucção e serviços geraes nos corpos
de tropa do Exercito em seu art.163, § t8, que as mesmas sejam
escripturadas nos esquadrões, como se deverã proceder, si deverão ser observadas aquellas instrucções ou este regulamento;
2°, quem deve rubricar e assignal-as.
Em solução vos declaro, para os fins convenientes, que da
comparação do § 23 do art. 96 com o § t8 no art. t63 do regulamento citado se conclue que as cadernetas a que se refere o
ultimo não são as de assentamentos de que trata o primeiro,
as quaes devem continuar a ser escripturadas de accôrdo com
as instrucções em vigor, na secretaria do corpo.
Sat1de e fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. t20 -

EM 27 DE JUNHO DE 1916

Estabelece regras para a correspondencia official entre autoridades
no Ministerio da Guerra

Ministerio da Guerra- N. 724.- Rio de Janeiro, [27 de
junho de t916.
rsr. chefe do Departamento do Pessoal da :Guerra- Em
additamento ás instrucções approvadas por portaria de t7 de
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abril de 1909, declaro-vos, para a devida publicidade, em
bolethn do Exercito :
:1o, no endereço de officios, circulares, informações, notas,
deepachos e outros documentos da mesma natureza, deve-se
escrever apenas o cargo e não o posto e nome da autoridade a
quem o documento é dirigido;
2°, em todas as informações a autoridade deve restringir-se
ao caso em estudo, sem entrar em criticas, apreciações ou
mesmo simples divagações sobre os pareceres já emittidos no
documento, por outras autoridades;
·
3", na correspondencia entre autoridades de igual categoria
ou de inferior para superior, é indispensavel que a redacção
:;eja bem cuidada, de modo a não ter o caracter imperativo de
ordem.
Saúde c fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. 121- EM 28 DE JUNHO DE 1916
Pertencendo o corneteiro á arma de infantaria, não tern direito
a arreiamento para sua montada. As divisões deverão destacar
durante as manobras através de lagares povoados, corneteiros
das armas nwntadas

Ministerio da Guerra- N. 151.- Rio de Janeiro, 28 de
junho de 1916.
Sr. commandante da 5" Região Militar- Declaro-vos que
o pedido feito á Directoria da Administração pelo intendente
do quartel general da 5" brigada de infantaria de um arreiamenta completo para montada do corneteiro que serve á disposição do general commandante da referida brigada, não pôde
ser satisfeito por pertencer o corneteiro a que se destina á arma
de infantaria. Afim, porém, de satisfazer o disposto no art. 274
do regulamento approvado pelo decreto n. 11.380, de 16 de dezembro de 1914, deverão as divisões destacar para esse serviço
durante as manobras, através dos logares povoados, corneteiros pertencentes ás armas montadas.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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EM 28 DE JUNHO DE 1916

As viagens de inspecção dos commandantes de regiões ou inspectores de armas e serviços e seus estados maiores, s6 dão
direito á diaria e não á ajuda de custo

Ministerio da Guerra- N. 731.- Rio de Janeiro, 28 de
junho de 1916.
Sr t)hefe do Departamento do Pessoal da Guerra - Declaro-vos, para a publicação em boletim do Exercito, que as
viagens de inspecção realizadas pelos commandantes de região
ou inspectores de armas e serviços e seus estados maiores só
dão direito á diaria e nunca á ajuda de custo, sendo aquella abonada de accôrdo com os avisos de 27 de junho e 7 de outubro
de 1915 ao extincto Departamento da Guerra, os quaes estabelecem como condição fundamental, que deverá ser estrictamente observada, o effE'ctivo serviço fóra da séde das regiões
ou inspecções.
Saúde e fraternidade.- José Caetanu de Faria.
(Communicou-se á Directoria de Contabilidade da Guerra
e expediu-se circular ás delegacias fiscaes.)

N. 123 -

EM 6 DE .JULHO DE 1916

Sendo o serviço de manobras de caracter militar, cabe ao official
que soffre de molestia adquirida nessa occasião o abono de
vencimentos integraes durante seu tratamento

Ministerio da Guerra- N. 100. -Rio de Janeiro, 6 de
junho de 1916.
Sr. commandante da 7a Região Militar - Em solução
ao telegramma de 16 de junho findo, em que consultaes si é
legal e deve continuar o abono de vencimentos integraes, durante o seu tratamento, ao tenente-coronel Marcos Antonio
Telles Ferreira, que, achando-se em goso de licença para tratamento de molestia adquirida por occasião das manobras
militares do anno findo, foi novamente inspeccionado, julgando a respectiva junta necessitar de mais 60 dias em prorogação daquella licença, visto parecer que seu caso está comprehendido no aviso n. 591, de 27 de iunho de 1911, ao extincto Departamento da Guerra, dec},; r)-vos, em confirmação
ao desta data, que, sendo o serviço '; manobras considerado
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militar e resultando a molestia do mencionado official de íerimentos recebidos nesse serviço, tem elle direito áquelle abono,
de accôrdo com o art. 6° da lei n. 2.290, de 13 de dezembro
de 1910.
Saúde e fraternidade.- José Caetarw de Faria.

N. 124- EM 7 DE JULHO DE 1916
Os audito1'es de guerra devem usar beca nos conselhos de guerra;

e quando chegarem a uma guarnição para funcmonar nestes,
communicarão sua chegada ao commandante respectivo
Ministerio da Guerra - N. 101.- Rio de Janeiro, 7 de
julho de 1916.
!~·~~ Sr. commandante da 7a Região Militar- Em solução ao
officio do commando do 5° grupo de obuzes dirigido ao da 5• brigada de artilharia, declaro-vos que os auditores de guerra
devem usar beca quando funccionarem nos conselhos de guerra,
conforme o parecer do Supremo Tribunal Militar, adoptado
por aviso n. 990, de 28 de junho do anno passado.
Quando o auditor se apresentar sem ella, o presidente do
conselho não abrirá a sessão, e marcará novo dia; si o auditor
persistir em não cumprir aquella determinação, aquelle presidente communicará a occurrencia á autoridade competente,
para que chegue ao conhecimento do mencionado Supremo Tribunal que resolverá.
Outrosim, quando um auditor chegar a uma guarnição
para funccionar em um conselho, elle deve communicar sua
chegada ao commandante respectivo para que sejam dadas as
providencias necessarias ao funccionamento do processo; essa
communicação, feita pessoalmente ou por escripto, é o que
constitue a apresentação, que não indica inferioridade, pois os
officiaes combatentes assim procedem, mesmo quando são superiores hierarchicos do commandante da guarnição.
Esse modo de proceder, quando não attende á necessidade
do serviço, constitue uma das demonstrações de consideração,
respeito e fraternidade que o regulamento para instrucção e
serviços geraes nos corpos, de tropas do Exercito assignala,
com justa razão, como habituaes entre os militares brasileiros
(art. 1o, in fine.)
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 125- EM 5 DE JULHO DE 1915

A3 decisões sobre engajamentos de sargentos-amanuemes oompetem
ao chefe do Departamento do Pessoal da Guerra
Ministerio da Guerra- N. 745.- Rio de Janeiro, 5 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declaro-vos que pela doutrina firmada em aviso n. 498, de 15 de
abril ultimo, as decisões sobre engajamentos de sargentos-amanuenses competem á vossa autoridade, visto o departamento
que vos é affecto não só possuir os assentamentos desses
inferiores, como superintender os assumptos aos mesmos referentes.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 126- EM 7 DE JULHO DE 1916
A remessa das fés de o.fficio e certidões de assentamentos será feita

ao Departamento Central, respeitadas as outras disposições
do § 1° do art. 6° das lnstrucções approvadas por decreto
n. ,4.238, de 15 de novembro de 1901
Ministerio da Guerra- N. 20.-Rio de Janeiro, 7 de julho
de 1916.
Sr. chefe do Departamento Central - Relativamente á
consulta do chefe da 2" divisão desse departamento, que submettestes á minha apreciação e resolução, em data de 9 de junho
do corrente anno, declaro-vos que a nova regulamentação dos
serviços geraes do Ministerio da Guerra em nada alterou a essencía das instrucções que acompanham o decreto n. 4.238,
do 15 de novembro de 1901. Apenas a remessa das fés de officio
e certidões de assentamentos será feita ao Departamento
Central c não ao Estado Maior, respeitadas, na sua integra, as
outras disposições do § 1o do art. 6° das referidas instrucçtms.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 127 - EM 11 DE JULHO DE 1916
O ojficial do Exercito que, por não ter sido reconhecido deputado
estadual na legislatura seguinte dquella em que estava neste
caracter, se apresenta á competente autoridade militar, n4o
!tem direito á ajuda de custo

íMinisterio da Guerra- N. 1.- Rio de Janeiro, 11 de julho
de 1916.
Sr. delegado fiscal do Thesouro N acionai em Therezina Confirmando meu telegramma desta data, em resposta ao que
me dirigistes em 8 do corrente e no qual consultaes si o capitão
do Exercito Domingos Monteiro, o qual se acha em disponibilidade como deputado estadual e que, por não ter sido reconhecido nesta qualidade, na legislatura actual, se apresentou nesse
Estado á competente autoridade militar, tem direito â ajuda
de custo, declaro-vos que, no caso a que vosreferistes, não cabe
tal vantagem ao alludido official.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 128- EM 12 DE JULHO DE 1916
E' facultativo o uso do bigode pelos officiaes do Exercito

Ministerio da Guerra - N. 763.- Rio :de Janeiro, 12 de
julho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Tornando-se cada vez mais frequentes os requerimentos de officiaes solicitando permissão para raspar o bigode, por motivo
de molestia attestada por medicos, e não havendo razões que imponham necessidade de tal permissão, pois os officiaes quando
verificaram praça em geral eram imberbes, não procedendo,
portanto, a allegação de ser o bigode um característico physionomico, mandae publicar em boletim do Exercito que é facultativo o uso desse ornamento masculino, .ficando revogadas
todas as disposições anteriores.
!Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 129- EM 13 DE JULHO DE 1916
O 'ojficial . commandando oompanhia, bateria ou esquadr4o esttt
isento do .~erviço de dia e rondas

Ministerio da Guerra - N. 766.- ·Rio de Janeiro, 13 de
julho de 1916.
Sr. chefe do Departaniento do Pessoal da Guerra - O
aviso n. 533, de 25 de abril ultimo, declara que o art. 234 do
regulamento para instrucção e serviços geraes nos corpos de
tropa do Exercito, mandando que a escala de serviço de official de dia ao regimento seja constituída por subalterno e aspirantes a official, dispensou os capitães, em vista dos trabalhos
das companhias e do serviço de dia á guarnição que prestam.
O 1o tenente do 54° batalhão de caçadores, Januario Augusto de Abreu e Silva, consulta, em face do citado aviso, si
um 1o tenente no exerci cio de taes funcções· se acha nas mesmas
condições dos capitães, porquanto está aquelle official exercendo o cargo de commandante de companhia.
Em solução a essa consulta, que submettestes á minha consideração, declaro-vos, para os fins convenientes, que o official
commandando companhia, bateria ou esquadrão está isento
do serviço de dia e rondas.
Saúde e fraternidade.- José ~Caetano de Faria.

N. 130 -

EM 15 DE JULHO DE 1916

A Companhia Nacional de Navegação Costeira gosa dos mesmos
favores e regalias do Lloyd Brasileiro

Ministerio da Guena - Circular ás repartições e estabelecimentos militares.- Rio de Janeiro, 15 de julho de 1916.
Senhor.
Declaro-vos, pam os devidos fins, que nos termos do
disposto no decreto n. 11.993, de 15 de março ultimo, a Companhia Nacional de Navegação Costeira gosa dos mesmos favores e regalias concedidos ao Lloyd Brasileiro para o serviço
de navegação regular entre os portos da Republica, excepto a
subvenção de que trata o decreto n. 11.774, de 3 de novembro
do anno passado.
Saúde e fraternidade.- José Caetano !de Faria.
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N. 131- EM 17 DE JULHO DE 1916
Passam a ser fonwcidos pela I ntendencia da Guerra os distinctivos creados para os atiradores que melhores resultados
obtiverem nos tims de instrucção

Ministerio da Guerra - N. 769.- Rio de Janeiro, 17 de
julho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Dec~laro-vos, para a respectiva publicação em boletim do Exereito, que passam a ser fornecidos pela Intendencia da Guerra,
independente de requisição dos corpos, os distinctivos creados
pelo aviso n. 629, de 24 de maio ultimo, para os atiradores que
melhores resultados obtiverem nos tiros de instrucção, cabendo
annualmente a cada companhia tres distinctivos de classe especial, seis da primeira classe c cinco da segunda, como preeeitúa o art. 199 do regulamento de tiro de infantaria.
Aquella repartição deverá providenciar sobre a acquisição
dos referidos distinctivos, os quaes serão distribuídos antes do
inicio de cada anno de instrucção.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 132- EM 17 DE JULHO ·DE 1916
Mandam-se eliminar da respectiva carga os artigos chimicos e
pharmaceuticos, pertencentes ás enfermarias e hospitaes militares, desde que sejam preenchidas as exigencias da lei

Ministerio da Guerra - N. 44.- Rio de Janeiro, 17 de
julho de 1916.
Sr. director de Saúde da Gumm - Competindo á 1" divisão dessa directoria centralizar a administração technica e
economica do deposito do material sanitario do Exercito, e á
2" o estudo das questões relativas ao material chimico e pharmaceutico para a respectiva adopção, fabricação, acquisição
e distribuição, declaro-vos que, de ora em deante, ad insta.r
do que se procede na Directoria do Material Bellico, deverão
ser eliminados da respectiva carga, desde que sejam preenchidas as exigencias da lei, os artigos das referidas especialidades e pertencentes ás enfermarias, hospitaes e pharmacias
militares, cessando assim a pratica de não se realizar a des-
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carga, ap6s o competente processo e consumo, sem que a
fiscalize a Intendencia da Guerra e profira despacho a Dire.
ctoria da Administração.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria,

N. 133- EM 18 DE JULHO DE 1916
O offidal do Exercito que deixa o cargo de governador ou presiden.te
de Estado não tem direito á passagem

Ministerio da Guerra - N. 12.- Rio de Janeiro, 18 de
julho de 1916.
•
Sr. commandante da 2a região militar- Em confirmação
ao telegramma que nesta data vos dirijo, em solução ao que
me enviastes a 16 do corrente, consultando si o coronel Benjamin Liberato Barroso, que deixou o governo do Ceará, tem
direito á passagem, vos declaro que o official licenciado se apresenta á sua custa á séde do corpo a que pertence, e que nestas
condições está o dito official.
Saúde e fraternidnde.-.! osé Caetano de 'Faria.

N. 134 -

EM 18 DE JUI..HO DE 1916

Estabelecem-se norma.~ tendentes a obviar os defeitos ou faltas
nas prestações de contas em 11rocessos eriminaes militares
por peculato
Ministerio da Guerra - N. 770.- Rio de Janeiro, 18 de
julho de 1919.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da GuerraTendo em vista as ponderações que me foram feitas pelo
Dr. Garcia Dias de Avila Pires, auditor de guerra e auxiliar
do meu gabinete, sobre os defeitos ou faltas nas prestações de
contas em processos criminaes militares, por peculato, e que
constituem causas frequentes de impunidade desse crime, declaro-vos, para a devida publicidade em boletim do Exercito,
que, de ora em deante, deverão ser observadas as normas seguintes:
Os commandantes das unidades, directores de estabelecimentos militares e todas as autoridades competentes para
determinar procedimento criminal, todas as vezes que tiverem
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conhecimento de desfalque, extravio ou qualquer desvio de
dinheiro ou valor pertencente á Fazenda Nacional, confiado a
um dos seus subordinados em virtude de funcção ou officio,
antes de iniciar o processso criminal, solicitará do director da
Contabilidade da Guerra. a tomada de contas do responsavel,
pondo á sua disposição todoR OR livroR e rlocumentos para· esse
fim necessarios.
Recebida a solicitação, o director da Contabilidade procederá de accôrdo com as leis de Fazenda, referentes á tomada
de contas, remettendo uma cópia authenticada de todo o processo com a declaração rlo valor do desfalque ou extravio á autoridade solicitante.
De posse dessa cópia, a autoridade fará intimar, directamente, ou por editaes, no caf>o de ausencia, o responsavel a
entrar com o valor do alcance, marcando-lhe para isto prazo
determinado, findo o qual e uma vez que a importancia do desfalque ou extravio não tenha sido satisfeita, será convocado o
conselho de investigaçiio, que deverá conter a cópia do proces.-c;;o
de tomada de contas enviado pela Contabilidade.
Nos Estados a tomada de contas será feita pelas delegacias
fiscaes do Thesouro Nacional ou n~partição pagadora, tudo de
accôrdo com a lei de Fazenda.
Saúde e fraternidade.- .José Caetano de Faria.
(Communicou-se á Directoria de Contabilidade da Guerra
e expediu-se circular fls clelegncinR fisPn('R.)

N. 135- EM 19 DE JULHO DE 1916.
Autmiza-se o fornecirMnto aos officiaes do Exercito de capotes
do novo modelo, mediante indemnização
Mi~sterio da Guerra- N. 114.- Rio de .Janeiro, 19 de
julho de 1916.
Sr. director da Administração da Guerra- Ficaes autorizado a mandar fornecer aos officiaes do Exército capotes
do novo modelo, mediante indemnização em seis prestações,
devendo as intendencias dos corpos, a que pertencerem esses
officiaes, remetter aR respectivas importancias á Intendencia
da. Guerra.
Saúde e fraternidade.-:- José Caetano de Faria.

(Communicou-se ao Departamento do Pessoal da Guerra.).

continua aqui->
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N. 136- EM 19 DE JULHO DE 1916

Approvam-se imtrucções para admi8são de voluntarios no

Exercito
Ministerio da Guerra- N. 777 A.- Rio de Janeiro, 19
de julho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Com
este ficam approvadas as instrucções para a admissão de vo-.
luntarios nas fileiras do Exercito. E' de toda cortveniencia
sejam as condições nellas estabelecidas divulgadas nos editaes
que forem enviados aos municípios de diversos Estados, dando
publicidade do numero de claros existentes nos varios corpos,,
conforme vos declarei em aviso n. 638, de 29 de maio ultimo.
Saáde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

IDSV1lcçi5ea para a admissão de voluntarios naa fileiras do Exercito.

Art. 1o As condições para admissão de voluntarios de.
dous annos são:
a) Ter aptidão physica para o serviço militar;
Essa aptidão physica deve ser provada em inspecção de
saude, de accôrdo com as disposições approvadas pelo aviso
de 2 de agosto de 1900, publicadas na ordem do dia do Estado
Maior do Exercito n. 91, de 25 do mesmo mez e anno, combinadas com as instntcçõcs relativas ás inspecçõeA de saude,
approvadas por aviso de 16 de outubro de 1915.
b) Ter uma estatura comprehendida entre Jm,58 e 1m,so
para a infantaria e engenharia;
1m,60 e 1m,85, para a cavallaria;
1m ,58 e 1m ,85, para a artilharia.
A estatura deve guardar para com o perímetro thoraxieo
e o peso do individuo uma relação tal que lhe assegure um indice numerico de robustez suffici('nte. Este indice serâ determinado pela formula:
E - (P

+ p)

=

I

em q'ue E é a estatura, P o perímetro thoraxico, ambos expressos em em., p o peso, expresso tm kilos, e I o índice.
Para um individuo de 1m,58 de altura, perímetro thora.
xico de om,79 e de 58 kg. d(' peso, o indice será 21.
15'8- (58 + 79) = 21.
Devem ser rejeitados para o serviço militar os homens
que apresentarem indices superiores a 25. Esse indice de ro-
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bustez physica não exclue, porém, a constatação -da energia
vital, apreciada pelo exame minucioso dos differentes orgãos,
conhecimento dos antecedentes de familia, harmonia das partes
constituintes e expressão de saude indicativa de uma boa
constituição.
c) Ter mais de 17 e menos de 2.8 annos;
A idade deve ser constatada antes da inspecção de saude,
devendo os candidatos apresentar documentos comprobatorios
de sua idade. Os menores de 21 annos deverão, além disso, apre,.
sentar permissão de seus paes ou representantes legaes.
d) AP'!'esentar documentos que provem sua identidade;
Estes podem ser carteira de identificação e, na sua falta,
attestado passado por autoridade compf)tente;
e) Apresentar attestado de conductâ civil passado pelas
autoridades do logar de sua residencia;
f) Saber leve escreve;r, na seguinte proporção;
Para a infantaria }3 do contingente dos voluntarios; para
a cavallaria ~; para a artilharia e engenharia %. Isso será
provado na verificação da praça.
Art. 2° As condições para os voluntarios especiaes são,
além das prescriptas nas alíneas a, b, d e e do artigo anterior, mais as seguintes:
a) Ter menos de 21 e mais de 17 alinos, provada a idade
como ficou estabelecido na alínea c do artigo an'terior;
b) Ter autorização dos paes ou tutor;
c) Saber ler e eselrever.
Art. 3° Para os voluntarios de manobras, além das condições a, b, c, de e do art. 1°, e b e c d,o art. 2°, mais:
a) Ter caderneta de reservista passada por sociedade do
tiro incorporada á Confederação, ou por estabelecimento de
instrucção secundaria ou superior; ou sujeitar-se ao exame a
que se refere o art. 65 e seus paragraphos do regulamento do
Alistamento e Sorteio.
Quando o can~dato for menor de 21 annos está sujeito
ao prescripto na ultima parte da alinea c do art. 1° destas
instrucções.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1916.- José Caetano de

Faria.
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N. 137- DE 21 DE JULij:O DE 1916
.Os inferiores podem ser engàjados, e o facto de ter um anspeçacla
concurso para sargento não lhe dd. direito a engajamento

Ministerio da Guerra- N. 783.- Rio de Janeirb, 21 de
julho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da GuerraO 1o tenente do 1o regimento de artilharia Antonio Chastinet
consulta, em face do disposto nos arts. 5°, alinca b, e 1° e 6°,
alínea b, da lei n. 3.088, de 5 de janeiro ultimo:
1o, como se deve proceder para com os inferiores que,
terminando o primeiro engajamento ou contando mais de
quatro annos de praça, desejem engajar-se;
2°, si, attenta a disposição do art. 138 do regulamento para
instrucção e serviço interno dos corpos do Exercito approvado por decreto n. 7.459, de 15 de julho de 1909 (regulamento
em vigor na data em que o dito official fez a consulta), disposição que faculta aos anspeçadas inscreverem-se nos concursos
para promoção ao posto de sargento, é permittido o engajamento, tal como aos cabos, uma vez que possuam approvação
no referido concurso e estejam assim habilitados á promoção
a inferior.
Em solução a essa consulta que submettestes á minha
consideração, declaro-vos, para os fins convenientes:
1°, que os inferiores podem ser engajad95, visto terem graduações superiores ás de cabo;
2°, que o facto de ter um anspeçada concurso para sargento não lhe d,á, segundo os termos precisos da lei, direito
a engajamento.
Saúde. e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 138- EM 22 DE JULHO DE 1916
As autoridades do Ministerio da, Gue:rra que podem usar do telegrapho só se deverão servir deste meio em assumptos de
serviço publico urgente

Ministerio da Guerra- N. 785.- Rio de Janeiro, 22 de
ju,lho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Deelarae em boletim do Exercito que, nos termos da legislaç4o em
'ViKQr1 as autoridades subordinada~ a este ministerio, autori..
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zadas a fazer uso official do telegrapho, só se deverão servir
deste meio de communicação em assumptos de serviço publico de caracter urgente, e que não possam, sem prejuizo, ser
tratados :por meio de correspondenCia postal, ficando o expedidor respom;avel pelo pagamento dos despachos considerados de interesse particular, embora tragam a denominação
de "Official".
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 139- EM 22 DE JULHO DE 1916
Declara quaes os casos em que as certidões extraMdas das fés
de officio estão isentas de 8ello

Ministerio da Guerra- N. 23.- Rio de .Janeiro, 22 de
julho de 1916.
Sr. chefe do Departamento Central - Em officio n. 127,
de 13 do corrente, referindo-vos ao art. 15, n. 4, do regulamento
approvado pelo decreto n. 3.564, de 22 cio janeiro de 1900,
~obre isenção de sello nas certidões extrahidas das f~s de officio, consultacs qual o limite a dar-se ao artigo citado, n. 4, isto
C., si deverão passar-se tacs certidões gratuitamente, sempre
que os interessados as requererem, como se interpreta no aviso
n. 22, de 31 de outubro de 1910, ou sómente para os fins de
habilitação de herdeiros e quando rcquisitad:u; por autoridades
para base do informações.
Em solução, vos declaro que as certidões de que se trata
só estão isentas de sello quando requeridas pelos interessados
para os effeitos de habilitação de herdeiros ao montepio e meio
soldo, ou quando pedidas por autoridades para baAe de informações ou despachos.
Saúde e fraternid:tde.- José Caetano de Faria.

N. 140- EM 24 DE .JULHO DE 1916

Constitue-se wn conselho de compras para acquisição de prmn,qõe.~ destinadas á lntend~nc?·a. da Guerra.

Ministerio da Guerra- N. llR.- Rio de Janeiro, 24: de
julho de· 1916.
Sr. director da Administração da Guerra - Para acqui!'ição das provisões necesRarias h Intendencia da Guerra de!!-
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tinadas ao desempenho dos serviços do ~ercito, que lhe estão
affectbs, ficará constituído um conselho de compras, de que
farão parte o director de serviços administrativos, como presidente, o coronel intendente da Guerra, e o director de Contabilidade, servindo como secretario um primeiro ou segundo
official da dita intendencia, para isso deBlgn_ado.
Saó.de e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 141- EM 25 DE JULHO DE 1916

Os Se?l!entes do Hospital Central do Exercito não contribuem
para o montepio civil
Ministerio da Guerra- N. 789.- Rio de Janeiro, 25 de
julho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Tendo-se enviado ao Ministerio da Fazenda os papeis em que o~
director do Hospital Central do Exercito pede providencias
gara que os serventes do dito hospital, de que trata o art. 163,
paragrapho unico, do respectivo regulamento, possam ser admittidos a contribuir para o montepio civil, visto pagarem
sello correspondente aos seus títulos de nomeação, e havendo
o dito ministerio declarado que taes empregados não devem
contribuir para o mesmo montepio, disso vos dou conhecimento para a respectiva publicação em Boletim do ExE>rcito.
Saúde e fraternidade.- Jot?é Caetano de Faria.

N. 142- EM 27 DE JULHO DE 1916
O Avi$0 n. 438, de 31 de março de 1916, ao Departamento do
Pessoal da Guerra, e n. 58, da mesma data, á Directoria de
Administração, traru~cripto nesta collecção, deve ter applicação em geral quanto ás compras, vendas e arrendamentos.
o~ termos de aju.~te e.~tão isentos do pagamento de sello

Ministerio da Guerra - N. 120.- Rio de .Janeiro, 27
de julho de 1916.
Sr. Director de Administração da Guerra. - Em vista
do officio n. 332, de 27 de abril findo, do Commando da 1" região militar a essa directoria, relativo ao ajuste celebrado com
.o pessoal da lancha Amazonas. e _escaler a .cargo do mesmp
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comma.ndo para o respectivo serviço até 31 de dezembro vindouro, decla.ro.vos que approvo o respectivo termo, sendo
que o Aviso n. 438, de 31 de março ultimo, deve ter apW.cação
em geral quanto ás compras, vendas e arrerldamentos, salvo
o caso em que houver disposição taxativa de lei, obrigando
a celebração de contracto para determinada locação de sêrviço.
Outrosim vos declaro que taes termos estão isentos do
pagamento de sello pelo respectivo regulamento.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 143- EM 28 DE JULHO DE 1916
Manda-se rever o regulamento da Confederação do Tiro Brasileiro, de modo a pol-o de acc6rdo com os da infantaria

Ministerio da Guerra- N. 63.- Rio de .Janf:iro, 28 de
julho de 1916.
Sr. chefe do Estado-Maior do Exercito-Tendo sido organizado o actual regwamento da Confederação do Tiro Brasileiro em data anterior aos regulamentos por que se rege hoje
a infantaria, e sendo indispe~avel que as sociedades de tiro
obedeçam, na instrucção de seus associados, aos methodos e
á doutrina instituídos para o Exercito, mandae rever o regulamento daq\lella confederação, de modo a ficar de accôrdo
com os da infantaria. Nessa revisão deve ser levado em conta
que os concursos para o tiro individualiiêm por fim estimular
os atiradores a se aperfeiçoarem, devendo ter, por isso, um caracter sportivo; qu~ é preciso indicar um alvo para as provas
individuaes a 400 metros; e que os concursos internacionaes
obedecem a um dos já estabelecidos. Convem ainda fixar o
numero maximo de tiros para as provas do concurso de 7 de
setembro, bem como da prova preparatoria de 24 de maio.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 144- EM 28 DE JULHO DE 1916
Veda o recebimento como voluntarios de individuas que já tenham
servido no Exercito, devendo ser exclttidos os reservistas que
soneguem esta circumstancia

Ministerio da Guerra- N. 798.- Rio de Janeiro, 28 de
julho de 1916:
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Havendo a lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908, instituido a ini'i
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trucção militar obrigatoria, afim de que se habilitem no :marnejo das armas todos os homens validos da Nação, devendo
essa instrucção ser ministrada nas sociedades do tiro, estabelecimentos de ensino e, só a um reduzido numero, nas fileiras do Exercito:
Sendo, porém, o serviço sob as bandeiras o meio mais
seguro de fornecer, ás reservas, soldados de instnicção militar
completa com habitos de subordinação e disciplina, visto a
permanencia nas fileiras e os methodos de ensino applicados
na caserna BTOporcionarem resultados que se IU1o podem obter,
no mesmo gráo de perfeição, pelos outros processos;
E, cumprindo aproveitar, por isso, os limitados claros
annualmente abertos nas fileiras do Exercito para que nelle
se instrua o maior numero possível de cidadãos, declaro-vos,
afim de que mandeis publicar em Boletim e tenhpm conbecimento os commandantes das unidades do Exercito, que, de
accôrdo com as prescripções estabelecidas no regulamento
para o alistamento e sorteio, de 8 de maio de 1908, é expressamente prohibido receber como voluntarios individuas que
já tenham servido nas fileiras do Exercito, devendo ser excluídos de agora em diante, sem direito a qualquer vantagem,
os reservistas que, sonegando essa qualidade, illudam as autoridades militares e verifiquem praça, cabendo essa obrigação aos commandantes que os teri.ham acceito, ou seus substitutos, os quaes devem dar sciencia do facto ás autoridades
superiores.
Sal1de e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 145- EM 31 DE JULHO DE 1916
Manda-se jazer experiencia em relação ao arreiamento de
montaria, segundo o projecto que se envia
Ministerio da Guerra- N. 125.- Rio de Janeiro, 31 de
julho de 1916.
Sr. director da Administração da Guerra-:- Enviando-vos
os inclusos papeis relativos á mudança do arreiamento de
montaria, vos autorizo a requisição de cem exemplares para
a experiencia que deve ser feita nos corpos da 4a brigada de cavallaria; como medida economica, só deveis adquirir as sellas e
as outras peças que differirem das que actualmente se usam.
Conjuntamente fareis confeccionar ou adquirireis o mesmo
numero de cartucheiras, taliris e S\ll!lpensorios, conforme a proposta da oommissão que estudar esses assumptos.

11~

DECISÕES DO GOVERNO

Fica, porém, desde já estabelecido que no projeoto de
arreiamento apresentado devem ser feitas as seguintes modificações:
As praças usarão s6mente duas redeas;
Os freios para arreios de praça são os mesmos que actualmente se usam;
O capote e a barraca continuarão a ser collocados como
até agora.
Não convém por emquanto e como med,ida economica
fazer alteração no arreiamento para montada dos generaes.
Saúde e fraternidade.- José Caemno de Faria.

N. 146- EM 31 DE JULHO DE 1916
Declara qual a especie de beca que devem usar os auditores e auxt"liares de auditor de guerra

Ministerio da Guerra- N. 802.- Rio de Janeiro, 31 de
julho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - O
auditor de guerra, chefe da 7a divisão desse departamento, consulta, em o:fficio de 15 do corrente, sobre a especie de beca que,
nos conselhos de guerra, devem usar os auditores, e si os auxiliares de auditor de guerra são attingidos pelo que em relação ao
assumpto dispõe o aviso deste ministerio n. 101, de 7 do corrente.
Em solução, vos declaro, para os fins convenientes:
1°, que a beca dos auditores de guerra é a de juiz de direito,
mandada adoptar por decreto n. 1.326, de 10 de fevereiro de
1854, com o distinctivo (balança e espada) já estabelecido para
esses funccionarios, bordado a ouro na parte conespondente
aos ante-braços (direito e esquerdo);
·
2°, que os auxiliares de auditor usarão a beca de bacharel
em direito, com o distinctivo acima e na mesma posição.
Saúde e fraternidade.- José Caemno de Faria.
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N.- 147 -·EM 31 DE JULHO DE 1916

Deverão ser propostos os que devam substituir outros, de modo a
evitar q~ nos quartei8-generaes dos commandos de tropas e
varias repartições o.fficiaes de patente inferior continuem a
exercer cargos dos serviços medico e de intendencia
Ministerio da Guerra- N. 806.- Rio de Janeiro, 31 de
julho de 1916.
Sr. chefe do Departamento do PeS!>Oal da Guerra- Com
o fim de evitar que nos quarteis-generaes dos commandos de
tropa ofliciaes de patente inferior ás previstas no regulamento
continuem a exercer os diversos cargos dos serviços medico e
do de. intendencia, percebendo por is8o gratificaç~s Superiores
ás de seus postos, providenciae para que sejam propostas as
necesearias substituições, convindo serem ouvidos os commandantes respectivos, a exemplo do que se fez com o serviço de
F.atado Maior.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

(Expediram-se av:i,sos ao chefe do F.atado-Maior e dire·
ctores do Material Bellico e de Engenharia.)

N~

148 -

EM 31 DE JULHO DE 1916

Oa ojfipiaes que tenham perdido medalhas militares de prata o'u
· bronze poderão receber as de prata ou de ouro a· que tiverem
direito, mediante indemnização
Ministerio da Guerra- N. 25.- Rio de Janeiro, 31 de julho
de 1916.
Sr. chefe do Departamento Central - Declaro-vos que
os officiaes e praças que tenham de rer-eber medalhas militares
de prata e ouro, a que se refere o decreto n. 4.238, de 15 de noi vembro de 1901, e que porventura tenham perdido as de bronze
,ou prata, anteriormente recebidas, fioarão dispensado(') de restituil-as e poderão receber aqueDas desde que apresentem a
essa repartição guia de haver pago na Directoria de Contabibidade da Guerra ou nas delegacias fiscaes dos E!;lta4os a importancia da medalha perdida.
Saúde e fratern,idade.- José Caetano de Faria.

(Communicou-se á. Directoria de Contabilidade e expediu-se
circular âs delegacias fiscaes).
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N: 149- EM 4 DE AGOSTO DE 1916
A pprovam-se toques a accrescentar no projecto de toques de corneta e clarim em vigor nas unidades do Exercito, e corrige--se
o disposto na X I observação
Ministerio da Guerra - N. 816.- Rio de Janeiro, 4 de
agosto de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Em
additamento ao aviso n. 331, de 27 de fevereiro de 1915, relativo
á adopção nas unidades do Exercito do projecto do toques de
corneta e clarim, organizado pelo capitão João Manoel de Souza
Castro, declaro:.vos que, em vista da cpnsulta feita pelo commandante do 3° cor,po de trens em officio n. 189, de 4 de abril
findo, sobre a execução dos toques - comma.ndante de corpo
de trem- e - solti].r c pegar cavallos- não consignados no
dito projecto, approvo os toques prppostos pelo referido capitão, constantes da inclusa notação musical, devendo fazer-se
a seguinte correcção do disposto na XI observação: onde se
diz - é de uso commum na caserna o n. 59, diga-se - é frequente o uso na caserna dos ns. 88 e 59.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 150 -

EM 4 DE AGOSTO DE 1916

A juncção de fiscal relator no conselho administrativo ® quartel
general do commando da região militar compete ao ojficial de
maior graduação, depois do commandante, entre os que jazem
parte do dito conselho
Ministerio da Guerra- N. 815.- Rio de Janeiro, 4 de
agosto de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - O
commandante da 2.. região militar no telegramma que vos dirigiu a 29 do mez findo, e que ora vos devolvo, consulta si um
capitão deve assumir a fu.ncção de fiscal relator nas reuniões
do conselho administrativo e, no caso contrario, a quem cabe
essa funcção.
Em solução a tal consulta, vos declaro, para os devidos
fins, que o cargo de fiscal relator compete ao official que, depoi.s
do commandante da região, maior g~aduação tiver entre os
que fazem parte do conselho administrativo do quartel general,
visto não se tratar no caso de funcções relativas a commandos.
Saúde c fraternidade.- Jos~ Caetano de Faria.

continua aqui->
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EM 4 DE AGOSTO DE 1916

t oriza-se a acceitação de voluntarios de manobras pertencentes

ás sociedades de tiro da 7" Região Militar
Ministerio da Guerra - N. 111.- Rio de Janeiro, 4 de
agosto de 1916.
Sr. Commandante da 7• Região Militar-Approvando a
iniciativa constante de vossos officios de ns. 16 a este Ministerio
e 14 ao chefe do Estado-Maior do Exercito, declaro-vos que
ficaes autorizado a acceitar até 1.500 voluntarios de manobras
pertencentes ás sociedades de tiro dessa região, para com
e11es elevar os effectivos das unidades que julgardes para esse
fim indicados.
Tratando-se de indivíduos já instruidos nas sociedades de
tiro, ficaes igualmente autorizado a só lhes applicar as disposições dos arts. 65 e 66 do regulamento que baixou com o
decreto .n. 6.947, de 8 de maio de 1908, no que ·se tornar
necessar10.
Nesta data mando pôr á vossa disposição, para occorrer ás
despesas de manobras, a quantia de 15:000$, por conta da
verba consignada no orçamento para tal fim, devendo as demais despezas com os voluntarios de manobras, que acceitardes,
correr pelos saldos existentes das ve1 bas respectivas.
Saúde e fraternidade.-José Caetano de Faria.

N. 152- EM 4 DE AGOSTO DE 1916
Torna extensivas ás praças do Exercito as disposições do aviso
n. 763, de 12 de julho de 1916, que faz parte áesta collecção

Ministerio da Guerra - N. 812.- Rio de Janeiro, 4 de
agosto de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da GuerraMandae publtcar em boletim do Exercito, para os devidos fins,
que ficam extensivas ás praças do Exercito as disposições do
aviso que vos dirigi a 12 do mez findo sob n. 763, declarando
ser facultativo o uso do bigode por parte dos officiaes do mesmo
Exercito.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

Decisões -

1916

12

178

DECISÕES DO GOVERNO

N. 153 -

EM 8 DE AGOSTO DE 1916

.Como os hospitaes e enfermarias militares, as outras forma.ções
sanitarias deverão ser fornecidas de artigos de expediente
pelos conselhos administrativos das um:dades ou estabelecimentos a que pertencem
Ministerio da Guerra - N. 45.- Rio de Janeiro, 8 de
agosto de 1916.
Sr. director de Saúde da Guerra - Em vista do exposto
pelo director do Deposito do Material Sanitario do Exercito,
em officio n. 98, de 10 de julho findo, que submettestes á
minha consideração, declaro-voS que, uma vez resolvido por aviso
n. 40, de 10 de julho anterior, que os hospitaes e enfermarias
militares comprarão por sua conta artigos de expediente, devem
tambem as outras formações sanitarias ser fornecidas pelos
conselhos administrativos das unidades ou dos estabelecimentos
a que ellas pertencem, cessando todo o fornecimento desses
artigos pelo referido Deposito.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 154 -

EM 10 DE AGOSTO DE 1916

Mandam-se considerar aspirantes a official, a partir da data em
que o foi uma praça que, como alumno, concluiu o respectivo curso, varias praças, ás quaes se pe1·mittiu fazerem
exame e que tambem concluíram o dito curso dias antes
Ministerio da Guerra- N. 836. -Rio de Janeiro, 10 de
agosto de 1916.
Sr. chefe do Deparilamento do PeE!soal da Guerra Tendo Henrique Raymundo Dyott Fontenelle, Gastão Augu..-;to
da Cunha, Cesar Gonçalves e Carlos Abreu dos Santos Paiva
(en~ão praças do Exercito, ás quaes se permittiu fazerem exame
das materias do curso de applicação de infantaria e cavallaria)
e Aristoteles de Souza Dantas (então alumno) concluído o
referido curso pelo regulamento de 2 de outubro de 1905, de
accôrdo com o decreto n. 2.884, de 18 de novembro de 1914, e
havendo elles sido aspirantes a official, aquelles em 30 de março
e este em 5 de abril de 1915, devevão os primeiros Eer considerados nesta qualidade a partir da data em que o foi o ultimo
em face da doutrina do firal. do aviso n. 64, de 8 de junho
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seguinte, segundo o qual o exame dos ex-alumnos é feito juntacom os alumnos, de accôrdo com o parecer da maiorià
da Commissão de Promoções, o que vos declaro para os fins
convenientes.
Saúde e fraternidade. -José Caeta1w de Faria.

ment~

N. 155- BM 12 DE AGOSTO DE 1914
111odljim o sysiema de cobrança dos uzedicamentos .fornecidos pelo
Laboratorio Chimico Pharmaceutico J.Vlililat

Mii:üsterio da Guena- N. 484.- Rio de Janeiro, 12 de
de 1916.
~)r. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra...:_ Sendo
conveniente a modificação do "ystema actual de cobrança dos
medicamentos fornecido;;, pelo Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar aos officiaes do Exercito e funccionai·ios civis
deste Ministerio, vos declaro que esta modificação deverá consistir em um talão com uma parte fixa e duas a destacar, conforme o modelo junto, observando-se na escripturação relativa
a essa cobrança as seguintes regras:
a) recebida a receita ou pedido na secção do receituario,
:"erá feito o calculo do preço, para que, uma vez inscripto no
respectivo talão, se destaquem as duas part~s, remettendo-se a
primeua á secretaria e acompanhando a segunda os medicamentos reqwsitados;
~':.'i b) a secretarla remetterá até 20 de cada mez ás repartições
ou corpos a que pertencerem os peticionarios a parte do talão
destinada á mesma communicação e á mencionada directoria
uma relação geral;
c) a esta deverão í'cr enviadas, além da relação geral, a:.;
communicações concernentes aos officiaes generaes, lentes c
professores em disponibilidade, reformados e avulsos;
d) sempre que não possa ser effectuada a cobrança dos
medicamentos fornecidos, a repartição ou corpo que recebeu
[t communicação a devolverá ao Laboratorio, informando no
verso da mesma qual o motivo da devolução;
e) as alludidas repartições e unidades commun.icarão ao
Laboratorio que a cobrança foi effectuada, e cada official ou
funccionario participará a seu corpo ou repartição o recebimento da nota de seu debito.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
ugo~to

Laboratorio Chimico Fharmaceutico
Militar

Laboratorio Chimico Pharmaceutico
Militar

Laboratorio Chimico Pharmaceutico
Militar

SECÇÃO DO RECEY.rUARIO

SECÇÃO DO RECEITUARIO

SECÇÃO DO RECEITUARIO

N ....... .

N .......

N .......

Repartição ....................... · .

Com.munica-se .................. .
que o Sr........................... .
retirou medicamentos nesta data, no
valor de Rs .... $ ... , cujo pagamento
deverá ser feito na primeira opportunidade.

O Sr............................ .

O Sr ........................... ..

Deve:
Pela receita n ......... .
Pelo pedido n ........ ..

Somma. ............. .

Rio de Janeiro, ... de ....... de 19 ... .
.. ... $ ...
.. ... $ ...

UI

Pela receita n ........... .
Pelo pedido n .......... .
Somma ............. .

.... $ ...
.... $ ...
..... $ ...

O chefe,
NoTA- No caso de não poder ser
effectuada a cobrança em folha, deverá
ser esta-communicação devolvida com as
informações necessarias no verso, para
conhecimento do Laboratorio.

00

o

B

Deve:

Rio, .... de ................. de 19..•

.. .. $ ...

Rio, ..... de ............... de 19 ...
O chefe,

O chefe de secção,

-

NoTA - Roga-se dar sciencia á
repartição ou corpo afim de o desconto
ser feito na primeira opportunidade.

Ot
t:l

UI

t:l

o

G'l

~

~o
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N. 156 -

EM 14 DE AGOSTO DE 1916

Approva-se nova tabella de fardamento que deve ser distribuído ás
praças do Asylo de. Invalidos da Patria

. Ministerio da Guerra - N. 852.- Rio de Janeiro, 14 de
agosto de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra Mandae publicar em boletim do Exercito a tabella que, por
cópia, a este acompanha e fica approvada, em substituição á
de n. 6, a que se refere o aviso n. 862, de 30 de outubro de 1914,
ao extincto Departamento da Guerra, do fardamento que deve
ser distribuído ás praças do A,sylo de Invalidos da Patria.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

Fardamento que deve ser distribuido As praças do As;rlo de Invalidas
da Patr:!a

TEMPO DE DURAÇÃO
l'EÇAS DE FARDAMENTO

4 mezes 6 mezes
B otinas pretas (pares) ...........
c alça de brim kaki .............
Tunica de brim kaki. ...........
D ivisa para tunica de brim kaki ..
Lenços de algodão ..............
M eias (pares) ..................
c amisa de morim ..............
c eroula de cretonne ............
collarinho .....................
c apa de brim kaki. ............
Gorro de pala ..................
D istinctivos ....................
c apote de panno ...............
D iviRa para capote .............

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 anno
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 annos
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

--------·--------

OBSERVAÇÕES

1•, a distribuição do fardamento acima designado eerá regulada pelas
disposições vigentes no Exercito, em tudo quanto for applicavel ás praças
asyladas;
2•, a praça, quando incluída no asylo, sem licença para residir f6ra,
receberá as peças de fardamento desta tabella, menos as que trouxer do
corpo e de que ainda possa fazer uso;
3•, á praça que, estando no estabelecimento, obtiver licença para
residir f6ra, bem como á que for admittida com esta clausula, nenhum
fardamento será abonado;
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4•, os inferiores do estado menor, asylados, receberão o mesmo fardamPnto da presente tahdln, com a differença de 8erem de pnnno ~no as
seguintes peças: gorro de pala, tnnica, calça c capa de brim ka.k1 c 1'!1pote de panno;
5•, o gorro será o mandado adoptar na 5• observação da tnbella
n. 6,1_approvada pelo aviso n. 862, de 30 de outubro de 1914;
6•, o asylado preso para sentenciar ou Renteneiado receberá o fardamento pela tabella adoptada no Exercito.
Directoria da Administração da Guerm- Capital Federal, 7 de
agosto de 1!H6.

N. 1.57 -EM 17 DE AGOSTO DE 1916
Resolve si os empregados postaes estão 1:sentos do serm:ço mnitar

Ministerio da Guerrl'l.- N. 17.- Rio fie Janeiro, 17 de
agosto fie 1916.
Sr. commandante da 23 Região Militar- Em solução ao
telegramma de 14 do corrente, em que consultaes si o art. 550
do respectivo regulamento, declarando que os empregadoR
postaes estão isentos do serviço militar em tempo de paz, invalida a doutrina do art. 26 do regulamento para a execução
elo alistamento e sorteio militar, vos declaro, para os devidos
fim'~, e em confirmação ao telegramma que ora vo& envio ;:;obre
este assumpto, que a lei n. 1.8l10, de 4 rle janeiro d<J HlOR, estí1
em pleno vigor e que RÓ outra lei poderá alterai-a.
S::~,úde e fraternidade.- .José Caetano de Faáa.

N. 158 Ot~

EM 17 DE AGOSTO}DE 1916

bolet1"ns, já em vigor nos collegios mihta1·es, passam a
ptados nos outros institutos militares de ensino

.~e1·

ada-

Ministerio da Guerra-- N. 866.- Rio de Janeiro," 17 de
a.gosto de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guura- Tendo
o art. 297 do regulam<.'nto approvaclo por decreto n. 12.00R, d<'
29 de março ultimo, mandado puhli~ar diariamente em boletún
ns determinações do rommandantc, o detalhe do serviço c> o
resumo das ordens t4uperiorcs cujo conhecimento intPlTPI.'n n
regimento, deverão os boletins, já em vigor nos collegios militares, passar de ora em deantc a ser adpot.ados nos outros
institutos militares de ensino, conforme propõe o inspe~tor do
Ensino Militar, o que vos declaro para a neeessaria publicação.
Saúde e fraternidadP.- .José Caetano de Faria.
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N. 159- EM 17 DE AGOSTO DE 1916
Manda addií· ao corpo docente da Escola de Estado-Maior os professores vt'taüdos não aprovet:tados

Mi:nisterio da Guerra- N. 864.- Rio de Janeiro, 17 de
agosto de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declaro-vos, para OR devidos fins, que todos os professores
vitalícios, officiaes effectivos do Exercito, que não estejam
aproveitados no ensino ou <'fi commissões militares, deverão
ficar addidos ao corpo docente da Escola de Estado·Maior,
Saúde c fraternidade.- .José Caetano de Faria.

N. 160 -

RM IR DE AGOSTO DE 191()

Aos sargentos ajudante.~ é extensivo o uso do capote do novo modelo. com a d1JJerença dos vú>os, que serão suppn'múlos

Ministerio da Guc>rra- N. 133.- Rio ele Jam-"!iro, 18 de
agosto de 1916.
Hr. dircctor da Administração da Guerra- O intendente
da Guerra, em officio que vos dirigiu em 11 do corret>te, sob o
n. 1.123, consulta si o uso do capote do r.ovo modelo, mandado
adopt.ar pelo decreto n. 11.890, dG 19 df' janeiro ultimo, deve ~er
PxtPnsivo aos ~argent.os ajud:mtN~.
.
Em roluçfío a ef'sa eonspJt.a que acompanhou o vosso officio
n. 37ü, dC' 12 deste mcz, derlaro-vos, de accôrdo com a vossa
informaçã.o, qu<', cnhrmdo ftquelles inferiores, ]X'las disposições
<'m vigor, o ut:o de ur.ifonnes ck fazenda e feitio iguaes aos dos
officinrs, é extensivo aos sargentos ajndad,es o uso do dito capote, com a differC'BÇa apenai' dos vivos dr eôr ganmec, que
tkvmn ser Rupprimidos.
Saúde e fraternidade.- .José Caetano de Faria.
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N. 161 -

EM 19= DE AGOSTO DE 1916

O aviso n. 438, de 31 de março de 1916, tratando de assumpto identico ao de n. 58, da mesma data, a que se refere esta collecção,
deve ter applicação em 'geral quanto ds compras, vendas e
arrendamentos

Ministerio da Guerra- N. 135.- Rio de Janeiro, 19 de
agosto de 1916.
Sr. director da Administração da Guerra - Em additamento ao aviso n. 120, de 27 do mez findo, declaro-vos, em vista
do officio n. 332, de 27 de abril findo, do commando da 1a Região
Militar a essa directoria, relativo ao ajuste cel{;brado com o pessoal da lancha Amazonas e escaler a cargo do mesmo commando
para o respectivo serviço até 31 de dezembro vindouro, que
approvo o respectivo termo, sendo que o aviso n. 438, de 31 de
março ultimo, deve ter applicação em geral quanto ás compras,
vendas e arrendamentos.
No caso, porém, de locação de serviços deverá ser lavrado
termo de ajuste, salvo o caso em que houver disposição taxativa
de lei obrigando a celebração do rontracto.
Outrosim vos declaro que taes termos estão isentos do pagamento de sello pelo respectivo regulamento.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.

N. 162 -

EM 28 DE AGOSTO DE 1916

A acção directa dos inspectores começa com a abertura da in·
specção e termina com o encerramento desta

Ministerio da Guerra- N. 894.- Rio de Janeiro, 28 de
agosto de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra-Declarae em boletim do Exercito que a acção directa dos inspectores
sobre as unidades e estabelecimentos começa com a abertura
da inspecção e termina com o encerramento da mesma, sendo
necessario que o corpo ou estabelecimento seja de novo posto
á sua disposição quando houver necessidade de outra inspecção.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.
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N. 163 -

18$

EM 29 DE AGOSTO DE 1916

Declara q'f.taes os instrumentos a fornecer para instrucção dos
corpos de artilharia de posição

Ministerio da Guerra - N. 139.- Rio de Janeiro, 29 de
agosto de 1916.
Sr. director da Administração da Guerra - Em officio
n. 341, de 31 de julho findo, consultaes si deve ser attendido o
pedido feito pelo commandante do 2° batalhão de artilharia de
posição, de artigos para a instrucção, a que se refere o art. 94,
n. II, do regulamento approvado por·decreto n. 12.008, de 29 de
março anterior, visto que o aviso n. 765 A, de 30 de setembro de
1914, estabelece sómente o abono do cinturão e pertences ás
praças dos corpos indenticos âquelle e, quanto a intrumentos
de sapa, o de n. 753, de 25 de março de 1907, que approva a tabella para a respectiva distribuição, só se refere aos corpos de
engenharia, cavallaria e infantaria.
Em solução, transmitto-vos o incluso parecer da 1" secção
do Grande Estado-Maior, do qual se verifica:
que, nos termos do citado decreto, deverá fazer-se o fornecimento de equipamento, ferramenta de sapa e outros instrumentos para instrucção das tropas de artilharia de posição;
que actualmente só se fornecerão os exemplares restrictamente indispensaveis á instrucção de effectivos reduzidissimos.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Fan·a.

N. 164 -

EM 29 DE AGOSTO DE 1916

Manda designar para reger a cadeira de algebra do Colleg~·o
Militar do Rio de Janeiro um professor addido do dito Collegio e mais antigo

Ministerio da Guerra - N. 38.- Rio de Janeiro, 29 de
agosto de 1916.
Sr. director do Collegio :Militar do Rio de Janeiro-A' vista
da doutrina do art. 110 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915,
incorporado á legislação em vigor peJo art. 132 da lei n. 3.089,
de 8 de janeiro do corrente anno, deve ser designado para a
cadeira de algebra, que se acha vaga, comquanto provisoriamente, um lente que haja servido no mesmo estabelecimento e
que esteja disponível.
Além disso, o § 1° do art. 136 da lei n. 3.089, acima citado,
manda aproveitar os funcc.ionarios addidos nas vagas que forem

1.R6

DF.CT~ÕF.S DO GOVEll!\0

ocorrendo, sendo essa disposição obrigatoria si essas vagas se
derem nas r<;partiçõcs a que pertenciam c nos mé'smos Jogares
que exerciam antp;·iormcnü~ ás r<'fonnas realizadas.
Havendo nos co1lpgios professores de algebm c addidos, por
não t.erern~siclo aproveitados, deve srr designado par~ reger a
cadeira o major Arthur Eduardo Pcn•ira qu<', tkntrP aquelles,
é o mais antigo como professor.
Saúd<' c' fraternidndc. - J osf: Caetano de Faria.

N. lG!> -

EM 2 DE SETEMBHO DE HlHi

O alumno na Escola lvJ.iliwr só pôde aproreitar do amw de tolemncia no cw·so fundamental em vez do e.~pecia7, .~1: 1'1·r que
i880

r:rmsultn melhnr seus

inlere8sc.~

Ministerio da Gm·rrn -- N. l:i5.- Rio <k .Jnne>iro, 2 de
setembro de H)Hi.
Sr. inspector do Ensino Militar- Em soluç.ão ao vosso
officio n. 1.53, de 10 do mcz findo, propondo nova rNlaeção para
o §
art. 12, do regulamento da Esr,ola Militar, dcdaro-vos:
O art. 3° do referido regulamrnt.o diz claramente que, para
eada urna das quatro armas, ha mn eurso .fundmncnta1 c um

zo,

especial.
Por outro lado, o § zo do art. 12 <'stab~lccr rJHC "pam a terminação de qualqtwr <los quatro enrsos (l'annnr-: hw;:'rÍt nm
anuo de tokram·i n ''.
Combinadas as duas d.isposi.ções, vê-se que o alunmo só
])Ôde aproveitar <lo anno de tolcra.nda no eurso fnnda.mcn1·ai em
vr·z <lo ~'RpN·ial si vi<· que iss•) r.onsult~l. melhor os ::>Pus interesses.
O essencial é Ol1P cacb 11111 eles rlo11s '""ÍrnPiros rm·sos d'arma..s
(infantaria e eava;faria) !"·~.ia estndaCI.o, n~ sua park fundamental
('na espPr.ial, mn quatro anDO'' no maximo, e cncla um dos dous
outros (nriilhari:t P enp;enharia) c'm rim~o srPclo <'XprPssamcntc
prohihido estudar a mesma diseiplina mais de dous mmos.
Aos alumnos a qnP vos referis :10 :final do vosso officio
•kVPI'áfflel' applica<la n interpretação constante dest<' :wiflo.
SaúdP P frntnnidnde.- .Jn.~~~ r.aetano de Fon·n.

continua aqui->
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O § 2 do nrt. 48 do rraulamento da Escola M1"ldm· nppb"ca-re noR
e:-crrmr.o de habilitaçi'ío

Ministerio da GueiTf\- N. 134.- Rio de Jan<'iro, 2 de
setPmbro de 1916.
Sr. inspl-ctor do Ensino Militar- Em solução á consulta
a que se refere o vosso officio n. 1(~6, de 25 do mez findo, declarevos que, estabelecendo o mt. 168 do regulamento da Escola Militar, que os exames de habilitação devem ser feito::, de accôrdo
com as disposições regulamentares sobre exames .finaes, é indiscutível que o § 2° do art. 43 se applica aos referidos exames de
habilitação. A nota zero, pois, em qualque1· das provas escriptas
destes, inhabilita o alumno, devendo-sP applicar-lhe as disposições regulamentares que regem o caso.
Saúde e fratPntidark.- .José Caetano de Faria.

N. 167 -

EJ\T

~

DE SETEMBRO DE 1916

Aclara duvida8 sobre a tabella de fardamento a ,<Jer distn:buido ds
praçrr8 h1duidas no Asylo de Inmhdo.<~ do. Patn"a

Ministerio da Gucrr[l -- N. :~4.- Rio de JanPiro. 2 d(•
Ret.embro de 1916.
Sr. chef<' do Departamento Central-O commandante do
Asylo de Invalidos da Patri:>, em officio n. 374 que vos dirigiu
em 22 do mez findo, consulta, em vista do aviso de 14 do dito
mez, quo approva a tabella O<' fnrclRmrnto a srr clistribuido [ts
praças indnidas no diJ;o Asylo:
a) si á praça qu', já tendo recebido o fardamf'nto de panno
com duração d0 dous a1:nm, ninda não vencido, devrrft :orr nhnnado o fardamento Jmki p·lr, nova tahdla;
b) Ri rleve1n sPr diRtribnidas ÍlR praça R ou recolhidas á Intendencia da Guerra as seguintes peças ele fardamento de panno
existentf's <'lll arrPcadnçi'ío: qnat.ro cnlçnf~, f1Uairo tnrieas Puma
sobrec:JRll(':t p:m1 Pf1l','!enio-njm1:mi!' ,, 2~: r·alç::s P 1fl t.l~lli<"fl>' pnra
praças;
c) si a praça do Exereito '(.rmJ!"fcrida para o dito Asylo deve
continuar a fazer uso do bonet do novo uniforme, como estabelece a ultima parte da 2a observação, ou deve ser substituído
pelo gorro de pala, pam uniformidade.
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Em solução vos declaro:
a) que a regra n. 4 do aviso n. 541, de 15 de abril ultimo;
resolve a duvida, estabelecendo de modo claro que a nenhuma
praça se pagarão peças de fardamento, sem que as recebidas
precedentemente tenham completado o tempo de duração
marcado nas tabellas, qualquer que tenha sido a época do recebimento;
b) que deve ser recolhido á rt>ferida Intendencia todo o
fardamento de panno existente em deposito, uma vez que sua
distribuição foi suspensa em virtude dos termos expressos da
regra n. 17 do citado aviso;
c) que a praça do Exercito transferida para o asylo não
deve continuar a usar o bonet do modelo americano, adoptado
apenas para as praças em serviço activo, attendendo a que a
2" observação da supracitada tabella estabelece que a praça alli
internada e sem licença para residir fóra receberá as peças
de fardamento desta tabella, menos as que trouxer do
corpo e de que ainda possa fazer uso, applicando-se ao caso a
prescripção da 6" observação da tabella n. 1, á qual se refere o
aviso n. 862, de 30 de outubro de 1914.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 168- EM 4 DE SETEMBRO DE 1916

A confirmação das descargas dos animaes mortos ou vendidos
deverá ser feita pelos commandantes de regiões mil?:tares
Ministerio da Guerra- N. 918.- Rio de Janeiro, 4 de
setembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declarae em boletim do Exercito que a confirmação das descargas
dos animaes mortos ou vendidos, por não terem prestimo, em
hasta publica, deverá ser feita pelos commandantes de regiões
militares, aos quaes competirá igualmente conceder a autorização a que se refere o art. 186, n. 3, do regulamento approvado
por decreto n. 12.008, de 29 de março ultimo, recolhendo-se á
Directoria da Contabilidade da Guerra, nesta Capital. e ás delegacias fiscaes do Thesouro N acionai, nos Estados, a importancia apurada naquella venda.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 169- EM 4 DE SETEMBRO DE 1916

Após o parecer da commissão de exame, os commandantes de
corpos solicitarão a nomeação de outra commissão para dar
em consumo os artigos examinados por aquella
Ministerio da Guerra- N. 919.- Rio de Janeiro, 4 de
setembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Fatando a effectuar-se actualmente a revisão dos regulamentos
e demais disposições em vigor que entendem com os serviços
administrativos nos corpos de tropa, de modo a consolidar,
harmonizando, aquellas disposições, declarae em boletem do
Exercito que, ap6s o parecer da commissão de exame, a que se
. refere o art. 96, n. 57, do regulamento approvado por decreto
n. 12.008, de 29 de março findo, os commandantes de corpos
devem provisoriamente solicitar da autoridade superior a que
estiverem subordinados a nomeação de uma commissão composta de officiaes estranhos á sua unidade para dar em consumo
os artigos examinados pela primeira, si porventura os considerarem nas condições exigidas para tal fim e attendidas as
demais partes do supracitado dispositivo regulamentar, excepto
no que diz respeito á importancia apurada na venda dos artigos
julgados sem serventia, a qual será recolhida á Directoria de
Contabilidade da Guerra, nesta Capital, e ás delegacias fiscaes
do Thesouro Nacional, nos Estados, sempre que os referidos
artigos pertencerem á Fazenda N acionai.
Saóde e fraternidade. - José Caetano de Faria.

N. 170-EM 6 DE SETEMBRO DE 1916

Manda-se observar fielmente o disposto no art. 260 do regulamento
para instrucção e serviços geraes nos corpos de tropa do
Exercito
Ministerio da Guerra- N. 929. -Rio de Janeiro, 6 de
setembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Recommendae, em boletim do Exercito, a fiel observancia do disposto no art. 260 do regulamento para instrucção e serviços
geraes nos corpos de tropa do Exercito, relativamente aos esclarecimentos necessarios aos hospitaes para organização dos
prets das praças que baixam aos mesmos.
Saóde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 171- EM 11 DE SETEMBRO DE 1916
lleBolve utna consulta sobre a disppsição do art. 105 da lei
n. 2.9.~4, de 5 de janeiro de 1915

Ministerio da Guerra- N. 933.- Rio de Janeiro, 11 de
setembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- O
capitão graduado reformado do Exen:ito João Martins Vianna
consulta si o disposto no art. 10.5 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro
de 1915, pôde attingir os officiacl' do Exercito reformados compulsoriamenü~ por ter a<;tÍil[.':Ído a idadP nwxima determinada
no decreto n. 193 A, rb 30 de janeiro de 1890, em face do art. 72,
§ 2u, da Constituição, da jurisprudencia do Supremo Tribunal
Federal e do preceituado no art. 15 d:t ki n. 2.221, de :30 de dezr>mbro de 1909.
Em solução vo::; dedaro, p:wa os fins convenientes, que o
<~itado art. 105 ('8tá redigido de modo tão daro e preciso que
não motiva duvidas ou consultas a respeito de sua interpretação,
Saúde c fraternidade.- José Caetmw de Faria.

N. 172- EM 12 DE SETEMBRO DE 1916

Elcva-::;e de 30 a 40 o numero de pontos que determina o desligamento dos alumnos dos colleaios militares
Ministerio da Guerra- Circular- Aos dircetores dos
collegios militares.- Rio de Janeiro, 12 do setembro de 1910.
Sr .... -De accôrdo com a opinião do inspcctor do
Ensino Militar, é elevado de 30 a 40 o numero d(• pontos que,
de conformidade com o art. 84 do regulamento em vigor, determina o desligamento dos alumnos por faltas, visto que na idade
destes estão sujeitos a al~cmções ele saudo quo os prendem ao
leito ou aos cuúbdos da família em p~·azos longos, o quo vos
tlcclaro para os fins convenientes.
Saúde c fratPrnidadl•.- Jvsf. Cneiano de Faria.
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N. 173 -EM 12 DE SETEMBRO DE 1916
.Approvam-se instrucções para fornecimento aos ojficiaes do
Exercito de materia prima necessaria ao preparo de uniformes e outros artigos

Ministerio da Guerra- N. 934.- Rio de Janeiro, de 12
-do setembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal do Exercito Transmitto-vos, para publicação em boletim do Exercito, a
inclusa cópia das instrucções para o fornecimento aos officiaes
effectivos do Exercito da materia prima necessaria ao preparo
de uniformes, peças de armamento e outros artigos, instrucções
que ficam approvadas, sendo que, durante o corrente anno, ou
por emquanto, vigorarão sómente em relação aos capotes.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria .

.Instruci)ões para fornecimento da materia prima necessaria á confec~o
de uniformes, pei)as de armamento e demais artigos confeccionados,
aos oftlciass effectivos do Exercito

1.o

Os officiaes effectivos do Exercito poderão adquirir na Intendencia da Guerra a materia prima necessaria á confecção
de seu fardamento, o armamento e demais artigos confeccionados e necessarios ao seu uso em serviço.

2.o
Essa acquisição será feita mediante a competente indemnização, á vista, por desconto integral ou a prestações mensaes.

O pagamento á vista será feito no acto do recebimento da
materia prima ou artigos que o official tiver pedido, o desconto
integral da importancia devida será feito no mez seguinte áquelle
em que se tiver realizado a acquisição; o desconto a prestações
mensaes será proporcional á importancia a saldar dentro do proprio exercício, prestações que serão, no maximo, em numero de
seis, de importancia minima de 10$ cada uma, e cujo desconto
.começará no mez seguinte ao em que tiver sido feita a acquisição, qualquer que esta seja.
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4.o
Ficam os chefes de repartições, estabelecimentos militares-.
e commandantes de corpos autorizados a mA.ndar descontar noacto do pagamento os debitos dos officiaes para com a Intendencia da Guerra, mediante prévia communicação desta.

5.o
Os pedidos rubricados pelos commandantes, chefe de repartições ou estabelecimentos militares serão encaminhados directamente ao intendent<, da Guerra que, depois de examinai-os
e julgai-os em condições de serem acceitos, mandará satisfazel-os.
6.o
Cada pedido não só deve declarar a materia ou artigos que
se pretf.onde adquirir, mais ainda a fórmn. pela qual se realizará
a competente indemnização.

7.o
Quando, porventura, os pedidos deixarem de satisfazer as·
condições estipuladas nas presentes instrucções, serão devolvidos aos interessasdo para que preencham taes condições.

Quando realizar-se a acquisição pedida nas hypotheses figuradas nas 2"' e 3"' partt;s do n. 3, o official passará um recibo á
Intendencia da Guerra, ao intendente do corpo do estabelecimento em que servir, quando de f6ra desta Capital, do qual
constará, além da importancia da referida acqui<>ição, o numero de prestações em que deverá saldar o debito contrahido
ou a declaração de que resgatará esse debito em desconto integral.

9.o
Na hypothese do o:fficial pertencer a corpo ou estabeleci.;
mento 'Inilitar de f6ra desta Capital, pagará, além da indemnização devida pela acquisição feita, mais a importancia. relativa
ao transporte dos artigos adquiridos e á remessa das importa.ncias descontadas em vale postal ou por outro meio.
10. 0
As entregas dos artigos pedidos serão realizadas directamente pela Intendencia da Guerra ao proprio official, nesta Ca-
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pital, ou por intermedio do intendente do corpo ou estabelecimento militar em que servir, si este corpo ou estabelecimento
militar estiver fóra desta Capital.

n.o
A Intcndencia da Guena, logo que tenha satisfeito os pe ..
didos que haja recebido, communicará o facto aos chefes ou
commandantes dos officiaes interessados, precisando nominalmente a importan,ia total da divida contrahida, bem como as
quotas mcnsaes, a cujo desconto cada um delle se obrigou.
12.

0

Os chefes de repartições, estabelecimentos militares e commandantes de corpos, no prazo de tres dias após o recebimento
das prestações de indemnização a que se refere o n. 3 destag
mstrucções, remetterão a respectiva importancia á Intendencia
da Guerra, fazendo-se acompanhar da relação nominal dos of:ficiaes devedores com discriminações dag quantias deaconta.da.s,
afim de que taes dados possam servir de base á escripturação de
que trata o n. 14.
13. 0

Realizada a indemnização integral da materia prima ou
artigos fornecidos, a Intendencia da Guerra passará ao official
o competente recibo de quitação, que lhe será entregue directamente ou enviado por intermedio da autoridade competente,
cessando immeditamente os descontos a que o mesmo estiver
sujeito.
14.
0

O intendente da Guerra affectará o serviço de fornecimento
officiaes, explicações relativas ao mesmo e respectiva esctipturação a uma das di visões de sua repartição, pela qual cor:..
rerá o competente processo, cabendo tambem a organização da
tabella de preços da materia prima e artigos confeccionados, a
qual será préviamente approvada pelo Ministerio da Guerra e
publicada em boletins do Exercito.
tt

15.

0

A éscripturação de que trata o numero anterior será feita
em livro especial, numerado e rubricado pelo intendente da
Guerra, onde serão registrados os pedidos apresentados, as condiçôes segundo as quaes foram os mesmos satisfeitos e os pagamentos que forem sendo effectuados.
Decisões -1916
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16.0

As importancias arrecadadas, depois de convenientemente
escripturadas, serão recolhidas ao cofre do conselho administrativo da Intendencia da Guerra, afim de serem applicadas ás
dtspezas necessarias para manter o serviço ora criado, renovado-se regularmente os competentes stocks.
17.0
Os pedidos de materia prima, peÇas de armamento ou
de quaesquer artigos confeccionados, feitos á Intendencia da
Guerra, pelos officiaes effectivos do Exercito, s6mente poderão
ser satisfeitos, si além de attenderem ás demais exigencias
das presentes instrucções estiverem de accôrdo com a tabella
annexa.
18. 0
Os artigos de fardamento confeccionados são relativos apenas aos capotes e uniformes de campanha.
19.0

As disposições destas instrucções são tambem applicaveis
aos aspirank.s a official.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1916.- José Caetano de

Faria.

Tabella do fornecimento aos oftlciaes da materia prima, pecas de farda·
mento e demais artigos confeccionados, de que tratam as presentes
iDstruccões
Classificação

Materia prima:
Corte de panno fino para tunica ................ .
Corte de panno para calça ou calção ............. .
Corte de flanella kaki para tunica ............... .
Corte de fianella kaki para calça ou calção ....... .
Corte de linho branco para tunica ............... .
Corte de linho branco para calça ou calção ....... .
Corte para capa branca para benet .............••
Corte para capa de fianella kaki para bonet.....••

Quantidade
maxima
Tempo de
de cada forduração
necimento

1
1
1
1
1
1

2
1

2
2
2
2
2
2
2
2

annos
annos
annos
annos
annos
annos
annos
annos
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C!assificacAo

Quant!dade
muuna
Tempo de
de cada for- duracão
necimento

Artigos a confeccionar sob medida: .
Armação para bonet ............•.•..•....... · • ·
Cafa de brim kaki para bonet .................. .
Ca ça de brim kaki ...................•.......••
Calção de brim kaki ......................... · · ·
Capote ...........................•.....•...•...
Tunica de brim kaki ...•...................•.••

2
3
3
3
1
3

1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
3 annos
1 anno

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3
2
2
1
2
1

2 annos
1 anno
10 annos
2 annos
1 anno
3 annos
10 annos
3 annos
3 annos
3 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
3 annos
1 anno
2 annos

Artigos confeccionados:
Alamares dourados para ajudantes de ordens ..... .
Alamares de seda para ajudantes de ordens ....... .
Binoculo (Zeiss) ............................ ·. · •
Botões dourados (guarnições) ........•.•.•...••••
Botões pretos (guarnições) ..................... .

~;~d~~: :::::.:::::::::::::::::::::::::::::::

Espora ..............•.•.•...•........•........
Esporim ..•.....•.....•...•........•..•.•. · · •.
Fiador dourado ....•...................•... · • · ·
Fiador de couro ..........................•.....
Luva de pellica branca ......................... .
Luva de fio de escossia kaki .........•...........
Luva de fio de escossia branca ...............•.•.
Luva de couro marron ......................... .
Penacho ........••....................•... ·.··
Perneiras amarellas .......•...........•........ •
Talim ...............••.•..••••..•..•......• ·· ·

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1916.- ]os~ Caetano de Faria.

N. 174- EM 20 DE SETEMBRO DE 1916
Equipara as sociedades onde se ministre instrucção ou se prfJoo
tiquem exercícios physicos aos institutos a que se referem
os arts. 170 e 178 do regulamento approvado por decreto
n. 6.947, de 8 de maio de 1908

Ministerio da Guerra- N. 951. i o de Janeiro, 20 de
setembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Sendo
de toda a vantagem que se diffunda a instrucção militar pelo
maior numero possivel de homens validos, ficam as sodedades
civis legalmente constituídas e onde se ministre instrucção
ou se pratiquem exercicios physicos, equiparadas aos institutos de ensino secundaria, de que tratam os arts. 170 a 178
do regulamento que baixou com o decreto n. 6.947, de 8 de
maio de 1908.
Saúde e fraternidade.- José Caetarw de Faria,'

nEcrsõEs os GoVJ.m:m
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EM 25 IH~ SETEMBRO DE 1916

(h o.f/iciacs que se retiram, elas gua:mições, com perm·issão, dev{'l'ãa
continuar a receber 8rm.~ llfncimento.~ nas ditas (]ltarnü;õe.s

ue

~'Iini.stcrio da Uw•tTH -- N. 9tH. -Rio de .Jau~iro, 25
:-<clPmbro d(' J91G.
~r. eht'ú.· do Dcpartmmmto do Pesso!tl da Guernt--: O
2" ltmnte intendente de il" claRsc tio Exercito Eduardo Martms
Hi beiro, em Hervi.ço da I" eompanhi:t de metralhadoras, con~ulta ~i os officiau:. que !',,; retiram das guarnições, com permissão, de vem continuar na folha de vencimento do corpo,
ou ajustar contas mediante attcsta.do, na occasião do regresso.
Em solução a cHsa conr;ultu, d€claro-vos, pam que 8_r~
publique em boletim do Exercito, que os officiaes, nas condt<:õcs de que se trata, continuarão a receber os seus vencimentos
nus guarnições a que pertencerem, ajustando as suas contas
por meio de attestarlo, afim de prcvei1ir-sc o inconveniente de
incvitavcis r~posiçõcs pelos corpos ús !"cpartições fisc:tes,
s.. mpre que tiverem elles de soffrer abatimento 110s mesmos
wneimentos por cffdto di~ cn.lliias possivcis.
~aúde '~ fratet·nidrtdP.- José Caetano de F'al'ia.

N. 170- - 1!~1\1 2ii
. \pprora-~<e o

JII'O,Í!'clO

D.V~

SETEMBH.O DE l!Hô

de divisão lcrriturial da '/" Rcgítío lllilital'

Miníslerio da Uuerra- N. 87. - H.io de .Janc·iro, 25 de
;;etembro de HHü.
Sr. chefe do Estado-Maior do Exercito- Declaro-vos que
approvo o projecto de divisão tt·rritorial da 7" HE:.gião Militar,
(jtH) :wompanhou o vosso officio n. 418, de 9 de agosto ultimo.
não podendo c:omt.udo por motivos ecouomicos havu· dt.sdc
j!t aq mudança,-; de séde propostas.
Providrncbe parn. qur~ ehcguc ao eonhceim~mto das a.ntoridades a;.; quaü'> isso po~:"a intt'l"i ~·sar o que acima fica n~
:-,olvido.

Agmdecendo o importante serviço pru,tarlo uo Exercito,
louvae OH offieiacs da repartição a voi"\so cargo que nellc collaboraram.
Saúde c fmtcruidade.- Jo~>é Caetano de Faria.

continua aqui->
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N. 177- EM 2!J DE f{I<;TEMBRO DE HHli

Approvam-.sr o modelo de carteira militar de ülent.l}íca~ão c o
proce.ç.~o pam a. acqni.sü;ão da mesma
Minist<'rio da GuNrn -- N. !)()().- Hio d!' .Janeiro. 2!> d!'
sd0mhro de 1916.
Br. chefe do DPparta.mcnt.o do Pesf:oal da Guerra- Enviando-vos os domo~ moclelos juntos de carttira militar dv id,mtificação, declaro-vos qm~ npprovo o ·quo acompanhou vosso
officio n. 2.077, de :10 de a~osto findo, com a côr propoRta no
outro pelo Estado-1\'Iaior do Exercito, 0 bom assim o processo
que indicaes no mesmo officio para n. acquisição de ta0s cadernetas, proc!'sso que> conRistc na apresentação rlc um requerimento ao chefe do Departamento do Pessoal rla Guerra,
no qual se <'onsignem o post.o ou graduação, a filiação, a idadr
e o eRtarlo civil do rcqnerentP.
Outrosim vos declaro que deveis providenciar sobre n
installação do Rerviço phot.ographico neccssario, procurando
um infmior habilitado; HÓ depoiR disso se poderá fixar o preço
completo da caderneta.
Saúde c fratPrnidadc. --.José Caetano de Fatia.

N. 178- E.l\I 4 DE OUTUBRO DE 19Hl
Eqw:para as attribuiçiio; dos rlirectores dos hospitacs de :2" classe
ás do director do Hospital Central do Exrrcito, qnrmf.o á
prcsid~ncia. do.'! conselho-~ admim'straf?'t·os
Ministerio da C:nm-rn -- N. 977.- Rio de ,JnnPiro, 4 ck
outubro de 1916.
Sr. chefe rlo Drpnrtmncnto do PeliRoal da C:ucrm- Declaro-vos que autm izo a descarga de 4() colchões e 46 ttavesRciros cheios dr capim, pertencentes ú earga do Hospital Militar de Belém, examinmlos, julgn.dos inservivcis c dados em
consumo cm (i c 12 de .março tio corrente :umo, conformn
consta do officio n. 2iiG. dP fi d1~ abril ultimo. do c·omm:tlldante dn 1" Região Militar.
Declaro-voR, outrosim, que ficam Pxpressmnent.P cquiparadas :Jf> at.tribuições dm: dirPctorcs dos hospit::ws de 2" clnssn
ús do dircctor do Hospital Central do Exercito, qmmto (!, rn·(•·sidcncia dos eonselhos administrativos, Rendo que a doutrina
rf'guladora do procedimento a. seguir-Rc em relação aos artigo;;
inutilizados no serviço será, em geral, estabelecida no art.
~. n. 57, d~ regulnml"nto f!W' hnixou <'Om o df'<'teto n. 12.008,

198

DECISÕES DO GOVERNO

de 29 de março deste anno (regulamento para instrucção e
serviço interno dos corpos de tropa), com modificações constantes do aviso n. 919, de 4 do setembro ultimo, publicado
no boletim do Exercito n. 45, conforme tudo propoz o Sr. director da Administração em officio n. 467, de 26 ainda do
setembro ultimo.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.
(Communicou-se á DirectoriadaAdministração da Guerra.)

N. 179- EM 5 DE OUTUBRO DE 1916
E' extensiva ao Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar a
doutrina do aviso n. 505, de 3 de abril de 1915, de que trata
a Collecção das decisões do Governo do dito anno

Ministerio da Guerra- N. 979.- Rio de Janeiro, 5 de
outubro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- De
posse do officio que o director do Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar enviou ao director de Saúde da Guerra
em 2 do corrente, sob o n. 770, communicando terem sido
presos pelo official pharmaceutico de serviço na secção do receituario do mesmo Laboratorio os indivíduos Paulo Cleto e
Carlos Alberto Netto, na occasião em que apresentaram um
pedido de medicamentos com assignatura de um supposto
1° tenente do Exercito, e trata de facto identico, occorrido na
vespera, recommendo declarar em boletim do Exercito que
fica extensiva ao alludido estabelecimento a doutrina firmada
nos ns. 1 c 2 do aviso n. 505, de 3 de abril do anno findo, publicado no boletim n. 420, de 25 destt. mcz.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 180 - EM 7 DE OUTUBRO DE 1916
Fixa o tempo de serviço dos voluntarios especiaes e manda indicar o contingente de cada Estado e do Districto Federal
para o preenchimento dos claros em 1916

Ministerio da Guerra- N. 986.- Rio de Janeiro, 7 de
outubro d~:. 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra Dt.vendo o Departamento a vosso cargo indicar a este .Mi-
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nisterio o contingente que cabe a cada Estado e ao Districto
Federal fornecer para o preenchimento dos claros do Exercito
no anno proximo, o que será fixado por todo este mez, em obediencia ao art. 9° do regulamento para a execução do alistamento e sotteio militar, providenciae para que essa indicação
seja enviada até o dia 15, attendendo-se nella ás disposições
da lei de fixação de forças.
.
Por esta occasião vos declaro que o tempo de serviço para
os voluntarios especiaes, de que trata o § 3° do art. 61 do regulamento citado, é fixado, de accórdo com o disposto no
art. 15, em seis mezes para a infantaria e oito para as outras
armas, só se acceitando, porém, para as armas montadas os
candidatos que saibam andar a cavallo.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 181- EM 9 DE OUTUBRO DE 1916

Manda observar as regras, que se especificam, nos pedidos e fornecimentos de material e no transporte e descarga de artigos
de qualquer natureza
:Ministerio da Guerra- N. 989.- Rio de Janeiro, 9 de
outubro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declarae em boletim do Exercito que nos pedidos e fornecimentos
de material, no transporte e descarga de artigos de qualquer
natureza, deverão ser observadas as disposições seguintes:
1", os pedidos de material serão feitos, segundo a sua natureza, respectivamente, ás directorias do Material Bellico,
de Engenharia, de Saude e de Administração, e não exclusivamente a esta ultima, conforme determina o aviso n. 598,
de 11 de maio do corrente anuo;
2", de accôrdo com o aviso n. 1.286, de 20 dt: junho de 1904,
as differentes unidades devem organizar os pedidos de munição
de modo a ser a mesma form;cida em cunhetes completos,
txcepção feita dos pedidos de cartuchos falsos para o fusil e
mosquetão Mauser, para os quaes continuará a vigorar o disposto no aviso n. 78, de 15 d& janeiro de 1915;
3.., fica extensivo ás companhias de metralhadoras o disposto no aviso n. 78, de 15 de janeiro de 1915, relativamente
ao fornecimento de cartuchos falsos para fusis e mosquetões,
sendo assim fixado o numero de 500 para cada companhia;
4", o fornecimento de munição e armamento ás sociedades
da Confederação do Tiro Brasileiro e os institutos de ensino

208

DECISÕES DO GOVERNO

onde for obrigatoria a instrucção militar, continuarít a ser
feito, para aquellas, de accôrdo com os § § 1", 2", 3°, 4o, Ô" c 7o
do art. 38 e os arts. 39 c 40 do respectivo regulamento approvado
por decreto n. 8.083, de 25 de junho de 1910, b para estes conforme o disposto nos arts. 6 e 7 nos § § a c b deste ultimo,
das instrucções approvadas pela portaria de 15 de fevereiro
de 1909, as quaes se ~stenderão tambem aos collegios militares,
quanto á munição. Os pedidos para taes form;cimentos serão
encaminhados pPlas regiões ao Departamento do PesRoal da
Guerra, para attender ao que preceitua a lettra b do art. 3°
do regulamento daqnelle Drpartamento, na parte relativa á
G. 8, e então rcmcttidos á DirPctoria do Material Bellico para
serem satisfeitos;
58 , a expedição e transporte de material serão feitoR pela.
Directoria de Administração, mediante as necessariasrcquisições
das outras directorias, quando estas não o possam far.;'r directamente;
6•, as descargas, não só de todo o material, como dd animaes,
após a apresentação dos necessarios termos das commissões de
exame e de consumo, serão autorizadas pelos commandantes
de regiões, que deverão fazer as devidas communicações ás
respectivas directorias, ás quaes enviarão cópias dos dois
termos, excepção feita, porém, dos casos previstos no R. I. S. G.,
na parte relativa ás attribuições dos commandantes de corpos,
as quaes se tornam extensivas aos directores de fabricas, arsenaes e demais estabelecimentos militares. Quanto aos estabelecimentos e depositos que se acham directamente subordinados
ás directorias, aquellas descargas R<>rão autorir.adas pelos re::;pectivos directores;
7a, os commandantes de corpos e os directores de fabricas,
arsenaes e rlemais estabelecimentos militares, quando man~
darem fazer dei'cargas em virtude do disposto no art.. 96,
n. 52, e no a.rt. 186, ns. 6 e 7, do R. I. S. G., deverão communical-as ás directorias por onde foi feito o respectivo fornecimento, para as devidas averbaçõ<m.
ga, a venda de todo o material inservivel, cuja materia
prima não possa ser aproveitada, scrú feita ptla Directoria de
Administração directamente, ou pelo respectivo serviço das
regiões, mediante concurrencia publica, devendo as demais
directorias enviar áquella, opportunamente, uma relação do
referido materiaJ, com a declaração da localidade em que o
mesmo se acha.
Saúde e fraternidade. -.José Caetano de Faria.
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N. 1R2-EM 9 DE OUTUBRO DE 1916

4 de agosto de 1916, de que
trata esta Collecção, declara-se que foram mandados adoptm·
somente os toques das :figuras I e III, constantes da notação
musical anne.xa ao citado aviso

Em additmnento ao aviso n. 816, de

Ministerio da Guerra- N. 9R7.- Rio de Janeiro, 9 de
outubro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Em
rectificação ao aviso n. 816, de 4 de agosto ultimo, additivo ao
de n. 331, de 27 de fevereiro de 1915, referente á adopção do
projecto de toques de corneta e clarim, organizado pelo ca~
pitão João Manoel de Souza Castro, declaro-vos que foram
mandados adoptar unicamente os toques constanteA das figuras I e IH.
Saúde e fraternidade. -.José Caetano de Fari.a.

N. 183- EM 9 DE OUTUBRO DE 1916

Os officiacs nomeados instrudores para as linhas de ti1·o ou estabelecimentos de instrucção, sem prejuízo do serviço em seus
corpos, nifu devem ser escalados ou nomeados para..serviçog
que os afastem dos me.~mos corpos
Miniswrio da Guerra- N. 988.- Rio de .Ta.neiro. 9 dP
outubro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declaro-vos, para os devidos fins, que os offi.ciaes nomeados instructores para as linhas de tiro ou estabelecimentos de instrucção,
s~m prejuizo do serviço de seus corpos, não devem ser escalados
ou nomeados para serviços que os afastem da séde dos mesmos
corpos, afim de não prejudicarem a inetrucção de que eEtão
encarregados.
Saúde fraternidade.- José CMtano de Faria.
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N. 184- EM 14 DE OUTUBRO DE 1916
Fica ao criterio dos commandantes de corpos a adopção de canções
ou cantos em suas unidades

Ministerio da Guerra- N. 127.- Rio de Janeiro, 14 de
outubro de 1916.
Sr. commandante da 7"' Região Militar- De posse do
o:fficio n. 662, de 25 de agosto ultimo, do commandante do
57 o batalhão de caçadores a esse commando e por vós submettida
á minha consideração, solicitando approvação para a lettro
e musica de um canto de guerra, compostas para o dito corpo,
respectivamente pelo 2° tenente Januario Coelho da Costa
e 1o sargento mestre de musica Pro copio Baptista \Vagner,
declaro-vos, para os fins convenientes, que, por emquanto, tem
ficado ao criterio dos commandantes de corpos a adopção de
canções ou cantos em suas unidades; portanto aqudla autoridade póde adoptar esse em seu batalhão.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 185- EM 14 DE OUTUBRO DE 1916
As gratificações aos docentes dos collegios militares, pela regencia de turmas supplementares, deverão ser pagas apenas
durante o funccionamento das aulas

Ministerio da Guerra- N. 414.- Rio de Janeiro, 14 de
outubro de 1916.
Sr. director de Contabilidade da Guerra- Declaro-vos,
para vosso conhecimento na parte relativa a essa Directoria,
que as gratificações abonadas aos docentes dos collegios militares, pela regoncia de turmas supplementaros, deverão ser
pagas apenas durante o funccionamento das respectivas aulas,
excluídos o tempo de exames o de férias, o que se observará
tambem em relação ao pr()parador-conscrvador do gabinete de
physica do Collegio Militar do Rio de Janeiro, quanto á gratificação por serviços oxtraordinarios, sendo que esta ultima
cessará definitivamente com o encerramento das aulas do
corrente anno lectivo.
Saúde o fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Deu-se conhecimento aos collcgios militares c Delegacia
Fiscal no Rio Grande do Sul.)

~STBRIO

DA GUERRA

203

N. 186- EM 14 DE OUTUBRO DE 1916
O Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar pôde attender
pedidos de medicamentos que não dependam de receita medica, uma vez que tenham o "visto" que se especifica

Ministerio da Guerra-N. 997.-Rio de Janeiro, 14 de
outubro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declarae em boletim do Exercito que o Laboratorio Chimico
Pharmaceutico Militar está autorizado a attender aos pedidos
d~ medicamentos que não dependam de receita medica e
fettos pelos o:fficiaes e funccionarios civis deste Ministerio,
uma vez que os mesmos pedidos tenham o "visto" dos respectivos commandantcs ou chefes, ou dos seus substitutos
immediatos.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 187- EM 18 DE OUTUBRO DE 1916
A praça que requerer reforma não deverá ser excluida até final
decisão de seu requerimento

Ministerio da Guerra- N. 1.003.- Rio de Janeiro, 18
de outubro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Em
vista da consulta feita pelo to tenente de artilharia Bertholdo
Kling~r, declaro-vos, para os fins convenientes, que a praça
que requerer reforma não deverá ser excluida até final decisão
de seu requerimento.
Saúd0 e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 188- EM 24 DE OUTUBRO DE 1915
Acerca dos alumnos das escolas, maiores de 20 annos, que frequentarem a instrucção com aproveitamento, continuando
com a obrigação prevista no art. 178 do regulamento approvado por decreto n. 6.947, de 8 de maio de 1908, deverá
proceder-se de accôrdo com o aviso n. 1.140, de 24 de dezembro de 1914

Ministerio da Guerra- N. 53.- Rio de Janeiro, 24 de
outubro de 1916.
Sr. commandante da 4a Região Militar- O 2° tenente
Herculano Teixeira de Assumpção, encarregado do registro
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milit,m· e instructor de trcA estabelecimento.<~ de ensino no Estado
de Minas Geracs, indica Glll offici o n. 167, r],) 25 do mez findo,
que su bmetteAtcs á minha consideração, a convenienciu. de se
admittircm n exames de pratica militar, no fim de cada anuo,
os alumnos das eRcolas, maiores de 20 annos, que frequentarem
a inatrucção com aproveitamento, continu:tndo, porém, durante
o curso eHcolru· com a obri~ação prevista no n.rt. 178 do regulamento approvado por decreto n. 6.947, de R de maio de 1908,
ele fazer memmlmcnte um exercício de tiro ao alvo.
Em Rolução vos declaro, pam os finR eonv,~niente~, que a
f'sse respeito deverá proccder-sr. ck~ accôrdo com a <lout.rina do
aviso n. 1.14{), de 24 de dezembro de 1914, publicado no boletim
do Exercito n. 396, de 25 do mez e anno citados, segundo a qual
continuando os alumnos a receber in,<:trucção militar pda forma
estabelecida, na legislação em vigor, têm direito de receber a
eaderneta dP reservista.
Sa(tde c fraternidad('. --- .To.~é r!rwta.no de Faria.

N.

1~9-

F.M 2ri DE OUTUBRO DE l!ll!l

Estahelere regras acerca do livro para lançamento pelo Ú!tendente
das .folhas ele pagamento de vencimento.<~ do pessoal de colegon~a nn Rf'TI'ir;o na FJ.~rola Af?"lüor
MiniRterio da Gn<'nn- N. l!l2.- H.io fk .Janeiro, 2:) <le
outubro de Hl16.
81'. inspector do Ensino Militar- De posr:c de vos.''lO officio
n. 186, de 20 do corrente, declaro-vol'l que approvo a proposta
nelle contida para que o livro destinado ao lançamento pelo
intendent·E das folhas de pagamento de vencimentos do pessoal
de categoria inferior em serviços na Escola Militar, receba não
só a rubrica do commandante, em cada uma de suas folhas, a..<~
quacs são mtmera<las, mas tamhem o termo rrferentf: ao numero
•lest.afl.
Outrosim vos d<:claro que a acquisição do dito livro correrá
por conta do conselho administrativo, dnv<>IHlo o fiscal pôr o
---Confere- naquellas folhas.
HRttfle P frat.f•rnidack.- .Jo,qé Cacfm1n de Faria.
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N. 190- BM 24 DE OUTUBRO DE 1916

M anda-~c publicar o mappa dos contingentes que os Estados e
o Dü~tricto Federal de11em fornecer para preenchimento tle
daros no ExerC'ito
1\'linisterio da Guerra- Aviso n. 1.021.- Rio de Janeiro,
24 de outubro de 1916.
Hr. chdc do Departamento do Pessoal da Guerra- Mandas
publicar em boletim do Exercito o incluso mappa. relativo aos
contingentes que os Estado~:! c o Districto Federal devem fornecer para o preenchimento dos claros no Exercito.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Fatia.
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1.• De 1 a 30 de novembro proximo futuro, ficam as regiões autorizadas a receber voluntarios até o montante do contin,.entc
de cada Estado, de accôrdo com a especificação feita no presente mappa, devendo os commandantes de unidades communic:r no
ultimo uia daquelle mez, si o voluntariado foi sufficiente, e, no caso contrario, qual o numero de claros em cada grupo do contingente.
Disso os commandantes de regiões darão immediato aviso a este ministerio, tudo uispondo para que seja completado o contingente
com sorteados, no mcz de dezembro proximo, como indica o regulamento.
2.• Os voluntarios de dous annos devem ser desde logo incluídos nos corpos, do accôrdo com a distribuição acima, sendo como
effectivos si se destinam a unidades que têm parada no proprio Estado, como addidos si para unidades fóra do Estado.
3.• Os voluntarios especiaes devem ser licenciados atê 1 de janeiro.
4.• Os voluntarios de dom annos para unidades com parada fóra do Estado, permanecerão addidos, conforme foi dito na !!•
observação, atê que este ministerio indique as unidades a que se destinam.
5." Os sorteados de qualquer dos grupos serão incorporados e licenciados atê 1 de janeiro proximo, observando-H em rclaPtiO a
elles o diõposto no final da 2• ob•ervação, quanto á qualidade de efiectivo~ ou addidos.
'
Capital Federal, 24 de outubro de 1916. - Joaé Caetano de Faria .
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N. 191 -EM 27 DE OUTUBRO DE 1916
Aclara duvidas sobre as relações de dependencia das baterias
destacadas para com os batalhões a que pertencem e sobre o
fornecimento ds mesmas de fardamento e artigos de expediente
e limpeza

Ministerio da Guerra- N. 1. 028. -Rio de Janeiro, 27
de outubro de 1916.
·
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- O
commandante do 4° batalhão de artilharia de posição, em
officio de 16 de agosto findo, consulta:
1o, á vista da amplitude consignada no art. 155 do regulamento para instrucção e serviços geraes nos corpos da tropa do
Exercito, attribuida ás baterias destacadas, quaes as relações
de deptndencia que as mesmas têm com o batalhão a que pertencem, para que fiquem definidos os limites de autonomia;
2°, si, no caso de dep<mdencia, podem os capitães ou subalternos commandantes de baterias destacadas promover ou
rebaixar temporariamente praças, transfcril-as de uma cmsse
para outra, mandar rcctificar datas de nascimento destas, uma
vez que a escripturação relativa aos officiaes e praças se acha
a cargo da st-.cretaria do corpo, carregar ou descarrt-gar das
relaçõE.s das batl'rias objectos pertencentes á Fazenda Nacional,
que estão registrados no mappa-carga geral do batalhão, sem
plena e prévia acquiescencia do commandante;
3°, si o fardamento deve ser fornecido para um anno, mediante pedido geral ou por pedidos parciaes;
4°, si o fornecimento de artigos de expediente e limpeza
será feito em e&pecil> ou si será enviada em dinheiro a massa
corrrE>pondente.
Em solução a essa consulta, declaro-vos, para que o
scientifiqueis áquelle commandante pelos meios legaes, que se
deverá proceder de accôrdo com a opinião da 1a secção do
Grande Estado-Maior, constante dos inclusos trechos, por cópia,
extrahidos do seu parecer n. 93, de 20 do corrente annexo ao
officio n. 544, de 23 deste mez, do respectivo chefe.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

Trechos do parecer da ta secção do Grande Estado-Maior aos quaes se
refere o aviso junto

Estado-Maior do Exercito- N. 93.- 1" secção.
A' secção parece que uma bateria destacada está ou continúa na dependencia do corpo a que pertence, quanto á parte
puramente administrativa, kndo o commandante della inteira
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autonomia em relação â disciplina e â instrucção, dentro do
que está estatuído pelo regulamento em vigor, pelas seguintes
razões:
a) está estabelecido pelo § ao do art. II, do decreto sob
n. 9.996, de 8 de janeiro de 1913, que approvou o regulamento
dos serviços administrativos nos corpos de tropa, que "os
destacamentos não terão administração distincta, quando em
razão de facilidade de communicação puderem receber o que
lhes for devido no commando de fracção de que dependerem";
b) o art. 42 estatue a dependt:.ncia do commandante do
destacamento mandando submetter ao conselho da unidade de
que faz parte a alludida fracção os projectos de contractos,
para que este lhe dê a necessaria autorização;
c) o § 1o do art. 60 estabelece claramente como um destacamento deve supprir-se do que carece:- Quanto ao item 2°1
não poderá realizar qualquer das alterações alli consignadas,
pois que essas attribuições são privativas de autpridades :superiores ou de outras cujas funcções estão claramente definidas
no regulamento interno dos serviços geraes dos corpos, porque
não se póde comprehender que o commandante de um destacamento fique com attribuições de que, pela sua execução, se
originem irregularidad!ôs, preterições, modificações nos serviços
de escripturação do corpo a que pertencem, não levando em
conta a face moral de uma situação amplamente anarchisadora,
que assim :re creará pelo simples facto de uma fracção ter que
separar-se, por um prazo mais ou menos longo, da unidade de
que faz parte.
Os itens 3° e 4° são facilmente solucionados pelo art. 60
do regulamento dos serviços administrativos em seu § 1o, tendo,
porém, para o caso de fardamento, sempre em vista que o
tempo de duração das peças, discriminadas nas respectivas
tabellas, não é um ttrmo e sim um mínimo aquem do qual não
se deve dEscer sem responsabilidade pecuniaria.
Capital Federal, 20 de outubro de 1916.- Tenente-coronel Fileto Pires Ferreira.
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N. 192- EM 30 DE OUTUBRO DE Hl16
1lfawla-sc obscl"lmr nos e;ra.nws da Bscol.a Militar o disposto no
art. 31, paragrapho ttnico, do respectivo regulamento c <lá
outras providencia~:;

Ministerio da Gucna -- K. 46.- Hio de Janeiro, 30 de
outubro de 1916.
Sr. commandante da Escola Militar- Declaro-vos que,
eonfo11ne propõe o inspect.ordo Ensino Militar em officio n.l79,
de 4 do corrente, deveis providenciar :
1°, para quo, nessa Escola, se observe em todos os exame&,
inclusive em os de habilitação, o paragrapho unico do art. 31
do respectivo regulamento em vigor, que dispõe : "o gráo de
prova escripta será a média dos gráos conferidos pelos membros
da eommissão examinadora, grãos esses que deverão ~;er lanc;ado,; á margem das provas pelos exnminttdores, com as competentes a~signaturas ";
zo, para que do resultado dos exames de hnbilitação a
eommissão examinadom de cada aul:t lavre termo especial, do
qunl o secret.ario cxtractar:í os gTáos para registro no competente livro ;
3°, pam que o resultado dos alludidos exames seja publicado em boletim eseolar.
Saúde o fraternidade.- JoBé Caetano de Faria.

N. 193- EM 30 DE OUTUBRO DE 1916
Pennüte-se a inscripção no alistamento eleitoral dosfunccimutrios
c opaarios das repartições e estabelecimentos do llfinistcrio
dH Guerra, :Justificando cll!'~;; as faltas que derem

Ministcrio do Guena -- Circnbr ús repartições c cstalJClceimentos.- Hio do .l:J,nciro, 30 do outubro de 1!)1{).
::;r .... - Declaro-vos. par:t oK fins conveniente;,, que pormit.to por trcs dias, conl"ccut.ivo~:; ou não, inscreverem-se no
alistumcnto eleitoral aos :fuucciounrios civi-" c operarios uas
repartições e e.3tabclecimcnt.os deste Ministerio, que quizcrem
effcctuar cssn. inscripção, devendo clles jwstifica.r a:; faltas que
por el'lsc motivo derem mediante n apresentação do respectivo
titulo de eleitor.
1-\aúde c fratemidade.---- José Caetano de Pw·ia.
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N. 194- EM 31 DE OUTUBRO DE HHü

A um voluntm·io da paü·ia e official honomrio do Exercito, compreherulido na disposição do art. 23 da lei n. 2.290, de 13
de dezembro de 1910, manda-se restituir a importancia descontada, a titnlo de imposto, sobre as vantagens que pm·cebe
Ministerio da GuNrn- N. 426.- Rio de .Janeiro, ::n do
outubro de 1916.
Sr. director da Contabilidade da Guerra- Ao sargento
reformado do 23° corpo de voluntarios da patria e tenentecoronel honorario do Exercito ,Joaquim Vieira de Almeida, comprehendido na disposição <lo art. 23 da lei n. 2.290, de 13 de
de~mbro de 1910, e, portanto, com direito ao soldo de 2° tenente em razão de ter-se inutilir.ado por feriment.os recebidos
na campanha contm o governo da Republica do Paraguay,
mandae restituir a importancia descontada, a titulo de imposto,
sobre as vantagem:: que percebe, porquanto pelas leis de receita
são isentas as praças do imposto sobre seus vencimentos c os inferiores em condições iclenticas ás daquelle, não obstante gosarem do citado soldo. não perdrm por is,:o :o-na qnalidarle do
praça.
Por esta occasião, vos dednro que se deverá proceder do
mesmo modo eom relação aos que estiverem em igualdade do
condições ; e que nesta data expeço circular ás delegacias fiscaes
do Thesouro Nacional para que tenham igual procedimento.
Saúde c fraternidndc.- .Tosé Caetano de Faria.

Cfll('UT,AR A QFr; SE RRFlmE O AVISO SUPRA

Mini.<Jterio da Gncna -- Circnlar.- Hio de .Jancil'O, 31 do
outubro de 1916.
.
Tendo-se nesta data providenciado para que a Joaquim
Vieira de Almeida, sargento reformado, do 23° corpo de voluntarios ch patria e toncntc-coroucl honorario do Exercito, eomprchendidf\ na disposição do art. 23 da lei n. 2.290, de 13 de
dezemhro do 1910, c, portanto, com direito ao soldo de 2" tenente, em razão ele ter-H~ inutiliz:o.do por ferimcntm; mcebidos
na eampanha contm 0 !2;0Vcrno da Hcpublica elo Paraguay,
:oe restitua n importaueia dc~seontada, n titulo de imposto, sohre
as vantagrns que pcrcche, porquanto pelas leis do receita são
isentas as prnçan do imposto sobre 1'-('U~ vencimentos c os inferiores como aquelle não perdem sua qualidade de praça, não
obstrmte gosn.rrm do citndo soldo, manda o Sr. Presidente da
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Republica, por este Ministerio,
Thesouro N acionai em. . . que
proceder do mesmo modo em
igualdade de condições.- José

declarar á Delegacia Fiscal do
no referido Estado se deverá
relação aos que estiverem em
Caetano de Faria.

N. 195- EM 31 DE OUTUBRO DE 1916

Estabelec-e regras sobre radiotelegrammas oificiaes da. jCff'takza da
Lage para o Rio de Janeiro ou estação da rêde terrestre e
vice-versa
Mmisterio da Guerra- N. 114.- Rio de Janeiro, 31 de
outubro de 1916.
Sr. commandante da 5a Região Militar- Em vista do exposto pelo commandante da fortaleza da Lap;e, em officio
n. 240, de 24 de julho findo, que submettestes á minha consideração, sobre a conveniencia de se receberem na estação racliotelegraph,ica de Babylonia telegrammas ou avisos de serviço
urgente, declaro-vos que sobre esse ase~umpto deverá providenciar-se de accôrdo com a proposta da Repartição Geral dos
Telegraphos, contida no officio junto, por cópia, segundo a qual:
1o, pelos radiotelegrammas de caracter official da dita fortaleza a esta cidade ou qualquer estação da rêde terrestre e
vice-verlla serão debitadas a este ministerio as taxas radios
equivalentes a O fr., 60 por palavra, com o mínimo de frs. 6.00
para telegrammas até 10 palavras e de fr. 1.00 com o mínimo
de frs. 10.0 por despachos radiot{llegraphicos até 10 palavras,
quando o radiotelegramma fôr dirigido a estações de bordo ou
quando dalli procedente;
2°, os avisos de serviço que se referirem ao trafego permutado serão gratuitos;
3°, a taxa radio pelos telegrammas de caracter particular
será paga pelos expedidores na estação de origem, e si procederem daquella fortaleza, cobrada pelo radiotelegraphista da
estação, que ajustará contas mensalmente com a referida repartição.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 196- EM 31 DE OUTUBRO DE 1916
Declara quaes os artigos que devem figurar na telação annual do
ajuste de contas de fardamento, approvada por aviso n. 601,
de 16 de abril de 1916
Ministerio da Guerra- N. 164. -Rio de Janeiro, 31
de outubro de 1916.
Sr. director da Administração da Guerra - O capitão
intendente Adolpho Luiz de Carvalho, em vista do n. 5 das
illl!trucçõe~, approvadas por aviso n. 501, de 15 de abril findo,
segundo o qual todo fardamento vencido pelas praças será
pago em dia pela intendencia do corpo ás suas unidades, e dos
ns. 2 e 13, edtabelecendo que o mesmo fardamento é carga
destas, consulta si, além do calçado e roupa, devem tambem
as peças de uso externo que constituem uniformes figurar na
relação annual do ajuste de contas de fardamento adoptada
por aviso n. 862, de 30 do outubro de 1914, á excepção das já
referidas na 25 8 observação da tabella n. 1 e das consignada.~
na tabella n. 4, ora em vigor, e, no caso affirmativo, si não seria
conveniente que as peçn.s economizadas na f6rma do n. 8 das
citadas instrucções figurassem na casa - na arrecadação da
companhia- já existente na recapitulação daquella relação,
especificando-se ahi as peças novas e as usadas, o que demonstraria a economia felta durante o anno pelo re<~pectivo capitão.
Em solução a essa consulta, que o commandante da 58
Região Militar submetteu á vossa consideração, declaro-vos,
para os fins convenientes:
Que, provisoriamente, além do calçado e roupa, devem
tambem figurar na relação annual do ajuste de contas de fardamento, approvada por este ultimo aviso, as peças de uso
externo que constituem os uniformes, com excepção das consignadas na tabella n. 4 e das que em virtude da 25 8 observação
da tabella n. 1 foram consideradas como equipamento;
Que devem figurar na casa - na arrecadação da companhia - já existente na recapitulação do ajuste de contas
annual, os uniformes de economia, especificando-se as peças
novas e as usadas, como consectario do regimen modelado
por aquelle aviso.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.
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N. 197 -- EM 31 DE OUTUBRO DE 1916

Não devern ser acceitos na Escola de Estado-Maior certificados
de exames da Escola de Engenharia de Porto Alegre
Ministerio da Guerra- N. 15.- Rio de Janeiro, 31 de
outubro de 1916.
Sr. commandante da Escola de Estado-Maior- Tendo
o capitão Diogencs Monteiro Tourinho apresentado certificados de exame da E~cola de Engenharia de Porto Alegre, relativos á aula prat.ira (Jeva,ntamentos topographicos, levantamentos geodef>icos c desenhos de cartas) c á:; aulas de astronomia c -geodesia e requerido dispensa dos exames da 1a c 2"
aula do 2° anno dessa Escola, consultais em officio n. 278, de 14
do cmrente, si taes certificados elevem ser acceitos c, no caso
affinnativo, si devem ser ucceitos sómente na occasião da matricula ou em qualquer orcasião que entender o interessado.
Em solução a essa consulta, declaro-vos que t11.es certificados não devem ser acceitos.
Saúde e fraternidade.- .José Caetano de Fari~.

N. 198- EM 6 DE NOVEMBRO DE 1916

As requtstçoes sobre radiotelegm.phistas para as estações serão
feitas pelo cornrnandante da 5o. Região Mi11"tar e aR rmnoçõr.~
prla JJirectoria de Engenharia
Ministerio da Guerra - N. 49. - Rio de ,Janeiro, 6 de
novembro de 1916:
Sr. dircctor de Engenharia- Determinando o art. 5° das
instrucções para o :;-erviço ntdiotclcgraphico, publieadas no
boletim do Exercito, n. 24, de 2.5 de maio findo, que os racliotelegraphistaq para todas a<> estaçõe'> e'>tabelecidas, serão tirados dentre os 21 tele~raphistas dn, companhia respectiva do
1o batalhão de C H::' L' 'lharia, mediante requisição da Directorin, da
mesma arma, á qual r'abc fazer as remoções que julgar convenientes ao :::ervi~~o. (~onsultaes em ofiicio n. 418, de 2G de ontubro findo, com~· deve fazer c:;~sn, requisição: si dircct.amente
ao commando do hntalhão, on si por intermedio do C'ommandan(c da 5" B.egifio Milit.ar.
Em E-olução a essa consulta, declaro-vos que as requisições
devem f'el' pffectw,cl:u:; por intermedi.o flo commnndnnte da

continua aqui->
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5" Região Militar, cabendo a essa Directoria fazer remoções
que julgar conveniente? ao serviço, como está determinado
no art. 5° das citadas instrucções.
Saúde e fraternidade.-- José Caetano de Faria.

N. lfl9 - EM ô DE NOVEMBRO DE 19Hi
As substituições de .funcções na Escola Militar devem 1·ecahl:r
em officiaes de sua administração e a de funcção na companhia em officiaes desta_; o commandantc de companhia não
toma parte no conselho administrati11o; os officiaes alnmno8
11odem auxz:Uar o serviço de dia á companhia

Ministerio da Gncmt- N. 4R.- Rio de .Janeiro, () do
novembro de 1916.
Sr. commandante da. Escola Milit:tr- O commandanto
da4" companhia de'infantaria, tendo em vista achar-se a mesma
companhia incorporada a essa gs·cola, concorrerem seus officiaes
aos diversos serviços de escalas com os demais collegas em
commissão nesSe estabelecimento de ensino e seu commandante
fazer parte do conselho adininistra.tivo escolar, consulta a 4
do mez findo:
to, si, relativamente áR vagas que porventura occorram
no commando das companhias de alumnos; é ou não applicavel
o preceituado no art. 154 do regulamento para instnH'ção c RNviços geraes dos corpoK de tropa;
2", si ao capitão commandante desta companhia, no caso
de preceder por sua antiguidade os demais capitães em serviço
na administracção da Escola, compete substituir o fiscal noR
seus impedimentos, tbnporarios ou não.
Em solução a tal consulta, vos declaro para os devidos fu1!':
1o, que as substituições de funcçõcs nessa Escola devem
recahir em officiaes de sua administração, como a substituição
de funcção n:t companhia em officines a esta pertencentes;
2", que o eommandantc da 4" companhia não deve tomar
parto no conselho administrativo da Escola, nem fazer serviço
diario do escala pertencente a esta;
3", que o~ officiacs alumnos podem nuxiliar o serviço de
dia ft 4~ compnuhia, não devendo, entretanto, op Rnhaltornos
desta entrar na escala desl'~c serviço pela Escola.
fhúde e fraternidaclc.- José Caetano de Fan·a
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N. 200 :_ EM 9 DE NOVEMBRO DE 1916
Approvam-se instrucções para o Serviço de Material Bellico nas
regiões müitares

Ministerio da Guerra- N. 1.047.- Rio de Janeiro, 9
de novembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declaro-vos, para publicação em boletim do Exercito, que approvo
as instrucções que a este acompanham, para o Serviço de Material Bellico nas regiões militares.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

Instrucções, a que se refere o aviso junto, para. o Serviço de Material
Bellico nas regiões militares

Art. 1°. O chefe do Serviço de Material Bellico junto ao
commando da Região é, por Rua natureza, um legitimo representante da directoria do Material Bellico e como tal encarregado do Rerviço inherente a esta repartição no que respeita ao
armamento, ás munições e viaturas correspondentes, de propriedade do Ministerio d:t Guerra, e a cargo dos corpos de tropa
depositos e estabelecimentos, civis ou militares, existentes na,
região, exceptuados destes os que directamente dependerem
daquella Directoria.
Art. 2°. O chefe do Serviço de Material Bellico, nas regiões
em que houver grande unidade organizada, será um major ou
tenente-coronel de artilharia, nomeado pelo ministro da Guerra
Rob proposta do director do Material Bellico, que ouvirá prévia
e reservadamente o commandante da Região sobre os motivos
de incompatibilidade, porventura existentes.
Nas outra.'l regiões esse Serviço ficará a cargo de um capitão, proposto do mesmo modo.
Art. 3°. O referido chefe do Serviço ficará subordinado ao
general commandante da região, a quem auxiliará na previsão
das necessidades das forças, entendendo-se com a directoria
do Material Bellico sobre assumpto de caracter technico.
Art. 4°. Quando houver accumulo de trabalho, o chefe
do Serviço de Material Bellico indicará um official subalterno,
tambem de artilharia, para auxiliai-o no exercício de suas
funcções. A Directoria do Material Bellico, si concordar, apresentará então a proposta ao ministro da Guerra.
Art. 5°. Ao chefe do Serviço de Material Bellico compete:
a) executar as ordens ou instrucções emanadas da Directoria do Material Bellico, scientificando de todas as irregula-
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ridades que observar no serviço o commandante de sua Região'
para que esta autoridade possa providenciar a respeito;
b) organizar e manter em dia o regis~ro de armamento,
munições e viaturas entregues aos corpos de tropa e estabelecimentos existentes na Região;
c) ~rovidenciar junto ao commandante da Região afim de
que sejam enviados trimensalmente ao respectivo quartel
general os mappas necessarios á execução do trabalho referido
na alínea anterior;
d) remetter á Directoria do Material Bellico mappas semestraes de Blfmamento e munições, - resumo dos que forem
entregues pelos corpos, estabelecimentos e depositos precitados;
e) emittir parecer ácerca dos accidentes occorridos com
o armamento e as munições, sujeitando-o ao exame da Directoria do Material Bellico;
f) inspeccionar rigorosamente e com frequencia os depositas de armamento e munições para certificar-se do estado
desse material e da observancia das instrucções relativas á
sua conservação;
g) providenciar constantemente Aobre a manutenção do
stock de munições da Região e velar sobre a sua economia e
substituição na fôrma das prescripções regulamentares vigenws;
h) encaminhar á Directoria do Material Bellico todos os
pedidos de armamento e munição feitos pelos corpos de tropa,
depositos, estabelecimentos de instrucção, etc., depois de tel-os
informado convenientemente;
i) ter a seu cargo a columna de munições divisionaria e
as respectivas officinas de reparação, sobre cuja constituição
e installação deverá proceder a estudos, prest.ando dest'arte
auxilio á Directoria do Material Bellico e ao Grande Estado
Maior.
Art. 6°. Como autoridade responsavel perante o commando da Região pelo estado de con.'!Crvação do material bellico,
deverá o chefe do serviço em questão sujeital-o a exame, onde
quer que o encontre, pelo menos uma vez annualmente, depois do período de manobras.
Esse exame para o armamento portatil será feito conforme o projecto de ~nstrucção elaborado em 1910 com as modificações regulamentares pof'teriores.
Art. 7°. Nas visitas de inspecção de que trata o artigo
anterior, o chefe do Serviço de Material Bellico agirá exclusivamente como technico e iniciará o trabalho com prévia autorização do commandante da Região.
Este, si julgar conveniente, requisitará o material imprescindível e os operario., especialij!tas de arsenaes ou fabricas
que possam auxiliar aquella autoridade no exame de que trata
o art. 6°, extensivo aos estabelecimentos de instrucção e socie..
dades de tiro.
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Art. 8". O chefe do Serviço de Material Bcllico apresentará
nnnualmente até 5 de janeiro á Dircctoria do Material Bellico
um relatorio minucioso dos trabalhos que tiver executado no
anno anterior c do estudo de conservação do armamento,
das munições c dos respectivos depositos e paióes.
Art. ~o. As linhas do tiro construídas com os recursos do
Coverno on por cllc approvmlas ficarão f!Ujeita.'l ú fiscalização
technica do chefe do Serviço de Material Bellico.
Art. 10. A responsabilidade tcchnica do chefe do Serviço
de Material Bellico comnrchende o arreiamcnto do tracção c
e:1rga, sobro o qual tem- essa autoridade o dever de realizar
estudos, cxperiencias, etc., afim do poder propôr ns modificações
jul!!,adas indispensavcis.
Art. 11. As attribuiçõcs actualmente conferidas no chefe
<lo Serviço de Material l3cllico, quanto ao estudo do cqniprtmento, paRsarão ao chefe elo Serviço de Admini<!trnção.
Rio do .Janeiro, !l de novembro dE' 1910.- .Jo,çé Caetano
de Foria.

N. 201 -

EM 10 DE NOVK!\lBHO Tm 1!lHi

Ao.ç funéC'ionarios do 1lrsenal de Gnerra de JIIIatto G1·osso, extincto, addidog a 1·epartú;õr.~ de ontro.c: nn'm'.çferios, cabem
08 vencimento8 1'ntegraes
Ministcrio da Guena- N. 29.- Rio de .Jnneiro, 10 de
novembro de 1916.
Tendo a Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional em Matto
Grosso consultado em telegramma de 6 de setembro findo, si
aos funccionarios do extincto Arf'enal de Guerra do dito Estado
cabe o vencimento respectivo a contar <le 1 do janeiro ultimo,
ou si lhes compete Rómente o ordenado desde esta ultima data
até a em que passaram a ter exercício como addidos em repartições dos minis'torios dtt Far.cnda o Viação e Obraf' Publicas, o
Sr. Pre&ideute da Repu bEca manda por c:stc MinistNio, declarar,
á mencionada Delegacia que nos dons casos figuraclos é de direito o p~~gamento das v11ntagcns integmeR dos cargos, visto estarem votadoR no orçamento competente os prceisos recursos, dovendo, por(~m, piw.-idenciar-HO de modo a passarem pam aquelle
lVIinistBrio as despczas concernentes aos cmprE'gaclos 1>dk's aproveitados em v:Jga~ VE'riftcaclas.
Outrosim, manda o mE'smo Sr. Presidente que a referida
Delegacia envie á Directoria de Contabilidade da Guerra uma
rdação do pe."soal daquelle Ar;::ennl, com indicação cht situação
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actual de cada funccionario ou operario, das repartições onde
foram aproveitados na qualidade de addidos ou effectivos em
vagas verificadas c <los considerados em disponibilidade. --'José Caetano de Faria.

N. 202 -

EM 10 DE NOVEMBRO DE 1916

SupzHimem-se as cadernetas de gráos escolares
Ministerio da Guerra- N. 1.048.- Rio dt. Janeiro, 10 de
noVümbro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- A'
vista do máo reE.ultado das cader.netas para registro de gráos
escolares, mandadas adoptar por aviso deste Ministerio n. 460,
de 24 de março do anno findo, conforme verificou na Escola
Militar c segundo participa em officio n. 189, de 27 de
outubro ultimo, o inspector do Ensino Militar, chegando á
conclusão de que as referidas cadernetas só serviram para amparar alumnos cujas notas de aproveitamento não os deixavam
em boas condições, declaro-vos, para que se publique em boletim do Exercito que resolvo supprimil-as de ora em deante.
Saúde e fraternidade.- José Caetaw de Faria.

N. 203 -

EM 13 DE NOVEMBRO DE 1916

Declara como se deverá proceder quando o voluntariado não puder
apresentar ccrtt:dao de cdade ott documento equivalente
Ministerio da Guerra- Circular.- Rio de Janeiro, 13 de
novembro de 1916.
Parecendo que em algumas regiões não foi bem comprehendido o quadro dos contingentes que os Estados devem fornecer para o anuo vindouro, declaro-vos que, de accôrdo com
o mesmo, o voluntariado deve permanecer aberto durante todo
este mez, nos Estados que compõem essa Região, até completar,
sendo possível, o numero marcado como total para cada Estado.
Chamo vossa attenção para os § § 1o e 2° do art. 119 do
tegulamento para execução do sorteio.
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Declaro-vos ainda que quando o voluntario não puder
apresentar certidão de edade ou documt.nto equivalente, se
deve proceder pelo modo indicado nas ordens do dia n. 771,
de 26 de sêtembro de 1896, e n. 24, de 30 de abril de 1907~
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Aos commandantes das 4•, 5• e 6• regiões Inilitares.)

N. 204 -

EM 13 DE NOVEMBRO DE 1916

Declara que os officiaes alumnos que exercem cargos de instructores
fóra da Escola Militar devem ser dispensados do serviço
diario da escala
Ministerio da Gmrra- Gabinete do Ininistro. ;__Rio de
Janeiro, 13 de novombro de 1916.
Sr. commandante da Escola Militar- Declaro-vos que
os officiaea alumnos que exercem cargos de instructores f6ra da
Escola devem ser dispensados do serviço diario da escala.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 205- EM 17 DE NOVEMBRO DE 1916

Declara que os ojficiaes em tratamento nos hospitaes e enfermarias
militares devem pagar toda a despesa por elles feita nesses estabelecimentos
Ministerio da Guerra- N. 1.072. -Rio de Janeiro, 17 de
novembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- De~
claro-vos, para a respectiva publicação em boletim do Exercito, que em vista do officio n. 1.576, de 20 do mez findo, do
director do Hospital Central do Exercito, sci~:,ntifico nesta. data
ao director de Saude da Guerra, que os officiaes em tratamento
nos hospitaes e enfermarias militar~>s devem pagar toda a despeza feita nesses estabelecimentos, inclusive medicamenq:>s, cujo
fornecimento gratuito está prohibido pela lei em vigor com a
excepção estabelE.cida no art. 6° da de n. 2.290, de 13 de de-zembro de 1910.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 206- EM 17 DE NOVEMBRO DE 1916

Os engajamentos e reengajarrientos de praças são regidos peloa
arts. !Jo, § 15, e 44, .§ 10, do regulamento qpprovado por de.
ereto n. 11.51,.0, de 7 de abril de 1915
Mj.niste:rio da Guerra- N . .1.067.- Rio de Janeiro, 17 de
novembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Em
vista do disposto no regulamento approvado por decreto
n. 7.459, de 15 de julho de 1909, art .. 148, § 20, na lei n. 3.088,
de 5 de jantiro de 1916, nos regulamentos approvados pelo decreto n. 11.540, de 7 de abril dE:J 1915, arts. 9°, § 15, e 44, § 10,
e pelo de n. 12.008, de 29 de março de 1916, e avieos lUl. 751,
de 29 de abril de 1910, 6 332, de 8 de março findo, consulta o
commandante do 50° batalhão de caçadores, em offi.cio n. 561,
de 28 de setembro ultimo, si os reengajamentos dentro da
mesma unidade devem ser feitos pelo respectivo commandante
de corpo, com excepção dos casos previstos neste ultimo aviso.
Em solução, deciaro-vos para os fins convenientes, que
os engajamentos e reengajamentos de praças são regidos pelos
arts. 9°, § § 15 e 44, § 10, do regulamento approvado por decreto
.n. 11.540, de 7 de abril de 1915, os quaes confirmam a doutrina estabelecida pelo decreto n. 9.108, de 16 de nov~mbro de
1911, devendo ainda ter-se em vista o aviso citado n. 332, de
8 de março findo quanto aos artifioos.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 207- EM 17 DE NOVEMBRO DE 1916

Os medicos, ao serem nomeados pq,ra o Corpo de Saude do Exercito,
deverão ser designados para servir, por um anno, no Hospital Central do Exercito
Ministerio da Guerra- N. 1.074 - Rio de Janeiro, 17 de
novembro dL 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Acontecendo que os medicos nomeados para o Corpo de Saude do
·Exercito são designados para servir em guarniçõeslonginquas;
onde vão iniciar sua carreira militar, muitas vezes na direcção
de enfermarias ou hospitaes, sem o necessario preparo e conhecimento de legislação militar e convindo, por outro lado, que,
começando a carreira militar, elles recebam os modernos oonhecimentos de cirurgia de guerra, !JUja. technicà. hoje constitue
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mna verdadeira e ttmpla especialidade, decbro-vos quo de ora
diante, os medicos ao serem nomeados para o dito corpo,
dev<>rão ser desde logo designados para servir por um anno no
Hospital Central do Exercito, em cujo estadia poderão adquirir
com facilidade c segurança os conhecimentos c a p1·atica de
que se trata.
Saúde e frater.niúade.- José Caetano de Faria.

<'lll

N. 208 -

EM 22 DE NOVEMBRO DE 1916

Torna-se extensivo ás escolas de Estado-Maior, Milita1· e Pratica
do Exercito o disposto no art. 102 do 1·egula'fll!!nto para os
collegios militctres
Ministerio da Guerra- N. 188.- Rio de Janeiro, 22 de
novembro de 1916.
Sr. inspector do Ensino Militar- Para os devidos fins,
declaro-vos que é extensivo ás escolas de Estado-Maior, Militar c Pratica do Exercito o disposto uo art. 102 do regula-mento para os collegios militnrcs que baixou com o decreto
n. 10.198, de 30 de abril de 1913, c alterado pelo de n. 10.832,
de 28 de março de 1914, na parte relativa a abono de faltas
aos docentes.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Deu-se conhecimento ás referidas escolas.)

N. 209 -- EM 23 DE NOVEMBRO DE 1916
E' deferida a zn·ctcnsào de um vclcrinariu, reconhecendo-se-lhe
dirCJito â revctsão ao quadro activo no posto de capitão, com

antiguidade do dia em que devia ter sido promovido d effectividade, si fosse conhecida a verdadeira idade de otltro veterinario que attingira a idade limite de sctt posto
Ministerio da Guena - N. 1.091.- Rio de Janeiro, 23
de novembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Dednro-vos que o Sr. Presidente da Rcpublica, conformando-&.
com o parecer pelo Supremo Tribunal Militar exarado em
consulta de 23 do mcz findo sobre o requerimento em que o
capitão graduado veterinario Manoel Antonio de Andrade
Filho pediu que fosse annullado o decreto de 19 de janeiro
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ultimo, na parte relativa á sua reforma e promoção a capitão,'
em resarcimento de preterição, resolveu a 9 do corrente mandar
revertel-o ao respectivo quadro e promovei-o ao referido posto
com antiguidade de 28 de outubro de 1914, não sendo, porém,
essa antiguidade em resarcimento de preterição, por não ter
sido nenhum outro veterinario promovido indevidamente em
logar do mesmo official. ·
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA

Sr. Presidente da Republica- Com o aviso do Ministerío
da Guerra n. 79, de 27 de setembro ultimo, mandastes a este
Tribunal os papeis em que o capitão veterinario Manoel Antonio db Andrade Filho pede annullação do decreto de 19 de
janeiro do corrente anno, na parte relativa á sua reforma e
promoção ao posto de capitão, em resarcimento de preterição.
Pede aquelle official no seu rEquerimento datado de 12 de
julho que fique annullado e de nenhum e:ffeito o decreto de 19
de janeiro que o reformou compulsoriamente e, bem assim, como
consequencia, que seja effectuada a sua promoção ao posto de
capitão, em resarcimento de preterição, por julgar assistir-lhe
clireito á vaga deste posto que devia existir desde o dia 28 de
outubro dt. 1914 e que sua promoção á effectividade se deveria
ter realizado nesta data si em 15 de abril de 1913 tivesse sido
exclui do do serviço do Exercito o capitão veterinario Anaure:lino
Nunes Pudra, quE; indevidamente permaneceu no serviço activo
até 21 de junho ultimo, data em que foi reformado compulsoriamente, rt3sultando dessa tardia reforma a effectividade do
capitão graduado José Alexandrino Corrêa, em 28 de o~tubro,
na vaga proveniente do fallecimento do capitão Constantino
Stroppa, a qual pensa lhe competir.
O requerimento assim formulado recebeu das di versas estações por onde tranSitou as informações que passam a ser
transcriptas resumidamente.
·
A G. 6 declara ser justa a pretensão do requerente
quanto á annullação da sua reforma e consequente promoção
ao posto de capitão, não lhe sE:ndo cabível o direito ao resarcimento por preterição, porquanto essa não se verificou realmente por não ter sido nenhum outro official promovido naquella data, tendo sido mesmo muito regularmente reformado,
por não constar no tempo de sua reforma a verdadeira idade
do capitão Anaurelino.
Diz por seu turno a G. 7 que o capitão Anaurelino occupava
irregular e illegalmente um logar no quadro dos capitães vete•
Decisões -
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porque .111 devera ter f'ido refortnado compulsoriapeJa qual O peticionafÍO deiXOU de Ser promovido
P que, portanto, acha justo que se lhe mande annullarsua relOl'ma c considerai-o como eapitão effectivo de:>te a data em
que lhe cabia a promoção.
A 2" secção da G. 1 aehn. attendivel a reclamação, de conformidade com o expendido pela G. G, tanto mais quanto foi
clla feita dentro do prazo legal.
O general chefe do Dcpartmncnto do Pessoal da Guerra
manifesta-se de accôrdo com as informações precedentes.
Finalmente, fi Commissão de Promoções dos officiaes do
Exercito, sem votos divergentes, diz que fi presente petição
está nos casos de ser nttendida, revogando-se o decreto que
reformou o requerente, que deverá ser promovido na vaga
aberta pela reforma do capitão vetcrinario Anaurelino, con~
tando-Se-lhe apenas a antiguidade desse posto de 19 de janeiro do corrente anno, data da s'ua reforma, c não a que
Rolicita em resarcimcnto de preterição, pois tal direito não lhe
assiste.
O Supremo Tribumtl :Militar, (•studando devidamente a
questão, passa a cmittir &u parecer:
«Esta pretensão é baseada na permaneneia indevida no
quadro de veterinarios do capitão A.naurelino Nunes Pereira,
tiue para clle entrou com idade muito menor do que reu.lmentn
dnha, o que determinou fi impos8ihilidfidc ch promoção
bo requerente, que attingiu á idade limite c foi rüformado €.m
19 de janeiro ultimo, antes dr ser conhecida. a v~rdadeim
idade daquello seu eollega, cuja reforma ohrigatoria só foi decretada em 21 de junho por se ter verificado haver nascido em
15de abril de 18G1, tendo, portanto, chPgado desde 1913 ii. idade
limite do pobto de capitão.
Hi nessa oecasião fôra conhecida n verdadeira idade de
Anaurcliuo, o requerente, em vez de !!.mduado, teria sido promovido á cffeciividade, na vaga oecorrida pelo fallccimento do
t·.[tpitito Constantino flkoppa, em outubro de 1914
Tudo i,.;so está eonsip;nado elaramente nas inform~ões
e resalta do exame do quadro dos vcterinarios, sendo evidente
o direito que tem o rr·qucrcnte Ít reversão ao quadro activo,
na effectividado do posto de capitão, não lhe assistindo, porém,
o direi to a qu<' tal l'PV<'J'São ::;cj a com n. clausula de rcs_arcimcnto de pret~rição, porque preterição, propriamente dita, não
houve, pois o seu caso está fóra do que Sl~ considera. como
l>rcterição, porquanto nenhum offieial foi promovido em prejuízo de sem; direitoR.
E', pois, o Supremo Tribunal Militar rle parecer que ao
i'equerentc a~siste o direito :t revrrsão ao quadro activo de
vPterinarios, no postt) tle <'apitão, eom antiguidade de 28 de
outubro de 1914, data em que devera ter sido promovido á
efieetividade, Ri coulweiJ[t fôra a verdadeira idade do capitão
llwutP, l':1ZãO
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Anaure]ino Nunes Pereira, que desde 15 de abril de 1913 attingiu a idade limite do seu posto, não podendo ser, porém,
esta antiguidade considerada como resarcimento de preterição,
visto não ter sido nenhum outro promovido indevidamente em
logar do requerente.
Rio de Janeiro, 23 de ou~ubro de 1916.- F. Argollo, presidente.- Julio de Noronha.- Carlos Eugenio_.- Olympio Fonseca.- Marques Porto, relator.- V espasiano de Albuquerque.Julio Almeida, revisor.- Foi voto o Sr. minimro marechal Luiz
Ant{)nio de Medeiros.»
Resolução:
Como parece.- Rio, 9 de novembro de 1916.- WENCESLAU
P. GoMES.- José Caetano de Faria.

BRAZ

N. 210 - EM 24, DE NOVEMBRO DE 1916
Aclara duvida sobre o art. 31 do 1·egulamento de exetcicios para
a infantaria

Ministerio da Gucrm - N. 140. - Rio de Janeiro, 24 de
novembro de 1916.
Sr. commandante da 7" Região Militar- Em solução [t
consulta feita pelo 2° tenente do 10° regimento de infantaria,
João Pacifico de Carvalho, que, allegando divergencia na interpretação dada ao art. 31 do regulamento de exercícios para a
infantaria, tem duvidas quanto á maneira por que deve o soldado passar da posição de descançar á de sentido, si unindo o
pé que está á frente ao da retaguarda, HÍ vice-versa, declaro-vos;
Que a consulta não tem mzfto de ser, pois o art.. 30 do dito
regulamento, mandando I'Onscrvar um pé sE-mpre no alinha.:.
mento, emquanto o outro fica um pouco para a frente (o esquerdo podendo depois ser substituído pelo direito), está claro
que, para retomar a posição de sentido e manter o alinhamento,
o movimento só pódc ser feito trazendo para junto do outro o
pé que está á frente.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 211- EM 24 DE NOVEMBRO DE 1916
Exonera dos logares de subalternos de companhias de alumnos
os que servem com esta categoria nos collegios militares

Ministerio da Guerra- N. 1.099.- Rio de Janeiro, 24
de novembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Não
havendo necessidade de officiaes para os cargos de subalternos
das companhias de alumnos, declaro-vos que ficam considerados exonerados de taes cargos os que servem com essa categoria nos collegios militares do Rio de Janeiro, de Barbacena
e de Porto Alegre, devendo os inspectorcs de alumnos coadjuvar os commandantes de companhia.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 212- EM 24 DE NOVEMBRO DE 1916
Exonera dos lagares de subalternos da Escola Militar os officiaes
que com esta categoria servem na dita Escola

Ministerio da Guerra- N. 1.100.- Rio de Janeiro, 24
de novembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Em
vista do grande numero de subalternos matriculados, declaro-vos que não ha necessidade de nomtação de outros officiat-s
para exercer as funcções de subalternos das companhias de
alumno.~, ficando colll3iderados exonerados de taes cargos todos
os que com essa categoria servem na Escola Militar. Out.rosim,
vos declaro que os subalternos de companhias serão propostos
dentre os officiaes alumnos, considerado este serviço como de
escala e mensal.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 213- EM 27 DE NOVEMBRO DE 1916
Altera-se o indice de robU8tez e a altura

Ministenio da Guerra- N. 1.113.- Rio de Janeiro, 27
de novembro de 1916.
Sr. chefE. do Dto parlamento do Pessoal da Guerra- Declaro-vos que, á vista das ponderações feitas pelo serviço de
saude da 5a Região Militar, o índice de robustez fica alterado
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4e 25 centimetros para 33 centimetros e a altura para 154 centlmetros.
Declaro-vos, outrosim, que convém dar disso a maior publicidade, visto f-star proxima a terminação do prazo para a
acceitayão de voluntarios.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
N. 214- EM 4 DE DEZEMBRO DE 1916

A reunião da junta para o sorteio effectuar-se-d na sala occupada
pela Sociedade do Tiro n. 7, da Confederação do Tiro Brasileiro
Ministerio da Guerra. - Rio de Janeiro, 4 de dezembro
de 1916- Aviso n. 1.135.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declaro-vos que approvo o alvitre lembrado pelo Sr. commandante da 5" Região Militar, em officio n. 519, de 30 do mez findo,
dt:l realizar-se a reunião da junta para o sorteio na sala occupada pela Sociedade do Tiro n. 7, no referido edificio deste
Quartel General.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.

N. 215- EM 29 DE NOVEMBRO DE 1916

O voluntario de manobras, completando sua.'instrucção de resen,ista,
deve receber sua caderneta
Ministerio da Guerra- N. 20.- Rio de Janeiro, 29 de
novembro de 1916.
Sr. commandante da 1a Região Militar- Em officio n. 956,
de 28 de setembro findo, consultaes como proceder quanto á
concessão de caderneta de reservista aos voluntarios de manobras do corrente anno, mandados acceitar na dita região em
vista do disposto no art. 66 do regulamento approvado pelo
decreto n. 6.947, de 8 de maio de 1908, aviso de 1 de outubro
de 1908 c art. 96, n. 38, do regulamento que baixou com
o decreto n. 12.008, de 29 de março ultimo, pois a cumprir-se este artigo, numero citado, terão taes voluntarios
servido sómente 36 dias, quando aquelle artigo exige o período de tres mezes de serviço para a concessão de que se
trata.
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Em solução vos declaro, confinnando o telegramma que
nesta data vos dirijo, que o voluntario de manobras, desde
que tenha completado sua instrucção de reservista, inclusive
a de tiro, deve receber sua cad.emC'ta, mesmo que não tenha
completado os tres mezes.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 216 -EM 30 DE NOVEMBRO DE 19Hi
A

4a

companhia de 1:nfantaria deverá ser
dade autonoma

con.~iderada

cmno wU:-

1\tlinisterio da Guerra- N. 1.132.- Rio df' .Janeiro, 30
de novembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Dcclarae em boletim do Exercito que a'l companhias de infantaria
creadas pelo m-t. 19 do decreto 11. 11.497, de 23 de fevereiro
de 1915, para guarnição dos estabelecimentos militares constituem unidades administrativas e como taC's dl~Vcm funecionar
e Sür consideradas.
Assim sendo, a 4" companhia deverá ser considerada como
unidade autonoma, n vós diredamentc subordinada, sob o
ponto de vista do commando c administração, cabendo-lhe,
entretanto, attendcr ús requisições que lhe forem feitas pelo
commando da Escola Militar r<'lntivas no serviço do mesmo
estabelecimento.
O serviço sanitario da companhia cont:Jinuará a ser fe-ito
pelo pessoal de saude da ebcola, qu<> para isso dispõe de recursos suffieientl.s; finalmente, o concurso de officiaes alumnos
no serviço diario da companhia só terá logar mediante solicitação do commandante desta á autbriclade sob cu.ia jurisdicção se acham aquelles.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Fizeram-se as devidas communicações.)

N. 217- EM 2 DE DEZEMBRO DE 1916
Nas Teg1"ões de mai8 de wn Estado haverá mn amamtense pam
cada 1·egistro militm·

Ministerio da GuNra- N. 1.134.- Rio de .Janeiro, 2
de dezembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - O
chefe da 2" secção da 1" divisão desse Departamento, tendo
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duvida sobre a. inf.(•rpretação a dar-se ao decreto n. 9.149, de
29 de novembro de 1911, alterando, quanto ao numero de amanuenses nas pequenas inspecçõcs c em cada registro militai:,
a tabclla do distribuição dos mesmos, annexa ao regulamento
baixado com o de n. 7.666, de 18 de novembro de 1909 e bem
assim ao aviso n. 360, de .5 de março de 1915, tambem acerca
da referida distribuição, consulta, em officio n. 160, de 25
de novembro findo, qual o numero de amanuenses que deve
cabf.r ás regiões que abrangem mais de um Estado.
Em solução a essa consulta, declaro-vos, para os fins convenien~es, que nas regiões que abrangem mais de um Estado
haverá um amanuense para cada registro militar, devendo nlt
insufficiencia do quadro lançar-se mão dos sargentos ajudantes
aggregados.
Saúde e fraternidade.- .José Caetano de Faria.

N. 218 -

EM H DE DEZEMBRO DE 19Hi

A Item-se a tabella, approvada por aviso n. 852, de 14 de ago.~to
anterior, d,e peça.<: de .fardamento rrfercnte ao Asylo de Invnlidm~ da. Pa.tria

Ivlinistcrio da Gucnn,- N. 1.14R.- R.io de .T aneiro, 6
ele dezemhro de 1916.
Sr. chefe do ~partamento do Pessoal da Guerra- 1.){'claro-vos que, em vista da,'l ponderações feitas pelo commandante do Asylo de Invalidos da Patria, em officio n. 399, de,
21 de setemhro findo, á Dir<'ctoria de Administração da Guerra
a tabella, approvada por aviso n. 852, de 14 de agosto anterior.
é n1tcrada do seguinte modo na parte relativa ao gorro e capote:
Gorro, constando sómNlte da armação; pala curta c curva
em fórma de telha; jugular de côr kaki.
Capote de côr kaki.
Outrosim, vos declaro qu0 deverá, entretanto, aproveitar-se o stock existcntP, c que a alteração supra é extensiva
ft tabella n. 7 de fardamento a distribuir-se ás praças das
secções de enfermeiros, approvada, eom outras, por aviso
n. 862, ele 30 de outubro de 1914.
fhúdc c fra.ternidad••.- .Jo.~é Cartmw de Faria.
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N. 219- EM 7 DE DEZEMBRO DE 1916
As autoridades subordinadas ao M inisterio da Guerra deverão
utilizar-se do telegrapho das estradas de ferro sómente sobre
assumpto de caracter o(ficial e em caso de urgencia

Ministerio da Guerra- N. 1.154.- Rio de Janeiro, 7
de dezembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declaro-vos, para a respectiva publicação em boletim do Exercito, que, conforme as ordens em vigor, as autoridad~:-;s subordinadas a este Ministerio deverão utilizar-se do telegrapho
das estradas de ferro s6mente sobre assumpto de caracter
inteiramente official e em caso de urgencia, ficando assim
resolvido o officio de 27 de junho findo, do procurador geral,
junto ao Governo Federal, das estradas de ferro de S. Paulo,
da Viação Ferrea do Rio Grande do Sul e da Viação Ferrea
Paraná-Santa Catharina.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. 220 -

EM 7 DE DEZEMBRO DE 1916

Manda recolher ao to batalhão de engenharia os sargentos telegraphistas e pontoneiros aggregados aos corpos e recommenda
como devem ser preenchidas por parte das praças aggregadas
as vagas que se derem nas regiões militares

Ministerio da Guerra- N. 1.156. - Rio de Janeiro, 7
de dezembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Ministerio da GuerraMandae recolher ao 1o batalhão de engenharia todos os sargentos telegraphistas e pontoneiros que estiverem aggregados
aos corpos. Os cabos de qualquer categoria, anspeçadas, musicas e soldados que estiverem aggregados, devem preencher
as primeiras vagas que se derem nos corpos da sua região, ficando, portanto, os commandantes no dever de communicar
ao commando da região as vagas que se forem abrindo caso
não tenha aggregados no seu corpo.
Quanto aos sargentos recommenda-se que, conforme as
disposições em vigor, as vagas que se derem em cada classe
devem ser preenchidas, metade por inclusão de aggregados
de qualquer corpo da região, m.::tadc por promoção; quando
não houver aggregados na região deve este facto vos ser communicado para que indiqueis qual a região a fornecer.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 221 - EM 7 DE DEZEMBRO DE 1916

Reitera-se a recommendação sobre declaração do motivo naa requisições de passagens e transportes. Não se concedem mais
passagens em estradas de ferro, mediante desoonro
Ministerio da Guerra- N. 1.155.- Rio de Janeiro, 7
de dezembro dt. 1916. ·
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - Declarae em boletim do Exerci to:
Que reitero a recommendação constante do aviso n. 1.104,
de dezembro de 1914, na parte em que se manda que as requisições de passagens e transportes contenham o motivo;
Que este Ministerio não concede mais passagens em estradas de ferro, mediante desconto, devendo requisitar-se s6·mente as que forem necessatias ao serviço publico e ficando
assim attendidos os officios, que em 27 de junho e 30 de outubro findos me dirigiu o procurador geral, junto ao Governo
Federal, das estradas de ferro de S. Paulo, da Rêde de Viação
Paraná-Santa Catharina e da do ruo Grande do Sul.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 222- EM 13 DE DEZEMBRO DE 1916

Declara quaes as autoridades que podem fazer uso official do
telegrapho
Ministerio da Guerra- N. 1.169.- Rio de Janeiro, 13
de dezembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pesssol da Guerra - Declaro-vos, para q:ue se publique em boletim do Exercito, que
podem fazer uso official do telegrapho, em 1917, as seguintes
autoridades:
Chefe do Estado Maior do Exercito, presidente do Supremo Tribunal Militar, commandantes das escolas de Estado
Maior e Militar e Pratica do Exercito.
Chefes: do Gabinete deste Ministerio, desse Departamento
e do Departamento Central.
Directores: do Expediente deste Ministerio, de Contabilidade da Guerra, de Engenharia, do Material Bellico, da Administração da Guerra, de Saúde da Guerra.
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Intendente da Guerra.
Directores doB collcp;ios militares do Rio rlo Janeiro, de
Barbacena e de Porto AlcgrP.
Directores dos arsenaes .de Gtwrra do Rio de .Jmwiro c
do Rio Grande do Sul.
Directores das fabricas do Cartuchos c Artdactos de
Oucrra, de Polvora sem Fumaça P de Polvom. da Estrella.
Dircctor do Laboratorio Chimico Pharmacentico Militar.
Dir._,ctor dn. Confederação do Tiro Brasileiro.
Commandantcs da'l regiões militr1rNl c da eirenmseripç5.o
do Paraná l) da de lVIatto Grosso.
Inspectores das armas de artilharia, de cnvallaria c de
infantaria e do ensino militar.
Commandantes das hl'igadas de infantaria, eava1laria c
:utilharia, organizadas.
Chefes do serviço nos quartcis p;cn<'racs dos eomm::mdatü<'s
das regiões militares, rircumscripção ;.: brigadas.
Commandantcs dos regimentos, butalhõcs, companhias isoladas e de metra.ll1adoras, corpos <lc trem, grupos e destacamentos c, hem assim, o commandanto dtt 4" companhia de
infantaria, st:crctario do Supremo Tribunal Militar e os membros da junta de alistamento e Rorteio militar da comarca de
Ipmncry.
Raúdc e frat.cmidadc.- ,Jog(: Caetano de Faria.

N. 223- BM 13 DE DEZEMBRO DE 191G
Autoriza os corpos montado.~ a fazer expcriencias com o jcno-cn.nna
c saccarinn. para a alúnentaçtío de cavallos e muarc.~

Ministc.rio da Guerra- N. 1.171.- Rio de .Janc·iro, 13
de dezembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra Mandao publicar em boletim do Exercito, para os fins convenientes, que os corpos montados do Exercito ficam autorizados
a fazer nxpericncias rom o feno-canna e saccarina para a alimentação de cavallos c muares, não devendo, porém, a substituição exceder da met.adn da ração de alfafa c reRpcitnda
integralmente a do milho.
Raúrh• n frn.t.ernithdc.- .José CaPfa1w de Faria.
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N. 224-EM 14 DE DEZEMBRO DE 1916
Declara como devem ser preenchidas as vagas de radiotelegraphistas de 2" classe existentes no to batalhão de engenharia,
c faculta a revm·são á fileira. de taes praças

Ministerio da Guerra- N. 1.173.- Rio de Janeiro, 14
rle dezembro de 1916.
·
Sr. chefe do Departamento do Pessoal- Declaro-vos que,
em vista do exposto pelo commandante do 1o batalhão de engenharia, em officio n. 695, de 17 do mez findo, ao commando da
5" Região Militar, as vagas de radiotelegraphistas de 2a classe
existentes no dito corpo devem ser preenchidas segundo as disposições do regulamento para instrucção e serviços geraes nos
corpos de tropa do Exercito no que concerne ás promoções
a 3° sargento, observando-Ao no respectivo concurso o programma annexo.
Outrosim, vos declaro que é facultada a reversão á fileira
de taes praças nos postos que anteriormente tinham, quando
a pedido ou como praças simples por effeit,o de penalidade disciplinar; c bem assim que aquella reversão só póde ter logar
parn. o corpo em que houver vaga.
Saúde e frat.ernicbdc.- .Tosé Cari;ano de Farh1.

Programma para o concurAo de radiotclcgraphista de
1" e 2" classes, organizado de aecôrdo com o decreto n. 10.689,
de 14 de janeiro de 1914, que approva o regulamento radiotelegraphico nacional, nellP. augmentando a parte relativa á
radiotclcgraphia militar, organizado pelo commando do Jo batalhão de engenharia.
Haverá tres provas, sendo uma theorica, de accôrdo com
o art. 67 do R. I. S. G., que versará sobre todas asmaterias leccionadas nas escolas regimentaes do 3° gráo, uma de pratica
ele recepção e transmissão e a 3a pratica de apparclhos.
Os candidatos que tiverem o curso completo das escolas
regimentaes serão dispensados do exame theorico, de accôrdo
com o decreto n. 10.198, de 30 de abril de 1913, §to, do art. 68
do citado regulamento.
Prova pratica de manipulação:
Os candidatos a rarliotelegraphistas de 1a classe dev~>rão
receber e transmittir despachos radios durante cinco minutos
consecutivos, com rendimento de mais de 20 palavras por minuto, contadas á razão rle uma palavra por grupo ele cinco
Iettras.
Para os candid.atos a radiotelegraphistas de 2" classe o
rendimento será de 12 palavras no minimo pot minut.o.
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PROVA PRATICA DE APPARELHOS

I. Radiotelegraphia de campanha:
a) conhecimento das estações radio Marconi e Telefunken,
de campanha, sua applicação na guerra;
b) montagem, funccionamento e desmontagem dos typos
supramencionados;
c) conhecimento pratico dos motores empregados na radiotelegraphia de campanha, seu manejo e correcção de avarias.
II. Radiotelegraphia permanente:
a) conhecimento das est11ções radio fixas Marconi e Telefunken;
b) enumerar as partes principaes dos apparelhos e indicar-lhes o uso.
III. Parte geJral:
a) mencionar e corrigir os desarranjos mais communs
nos apparelhos;
b) montar e desmontar com o auxilio dos diagrammas as
estações radio;
c) executar a regragem e o ajustamento dos apparelhos;
d) passar de um a outro comprimento de onda recebendo
ou transmittindo;
e) reducção e augmento de energia de transmissão.

N. 225- EM 16 DE DEZEMBRO DE 1916
Para outro serviço que não o relativo a conselho de guerra o official
em goso de férias não póde ser nomeado

Ministerio da Guerra- N. 1.179.- Rio de Janeiro, 16
de dezembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra
Tendo o capitão do 4° regimento de infantaria João Leonel
de Alencar pedido providcmcia.s, em requerimento dirigido a
este Ministerio, para que não seja prajudicado nas férias, de
aecôrdo com o art. 54 do regulamento para instrucção e serviços geracs nos corpos de tropa do Exercito, porquanto foi
designado para um conselho de guerra e uma commissão em
Ponta Grossa, declaro-vos para os fins convenientes que
quanto á escala de conselho não ha o que provid.~,nciar á vista
da lei.
Outrosim, vos declaro que para outro serviço, entretanto,
o official em goso de férias não pôde ser nomeado, cabendo
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nos commandantes, logo. que termine o processo de que elle
fôr juiz, conceder-lhe as férias que, podendo ser gosadas .em
qualquer parte, impedem a designação para qualquer sel"Vlço.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria ..

N. 226- EM 19 DE DEZEMBRO DE. 1916
Manda-se substituir em 1917 pelo fardamento de brim kaki o
de brim pardo para os alumnos dos collegios militares

Ministerio da Guerra- N. 186. -Rio de Janeiro, 19 de
dezembro de 1916.
Sr. director da Administração da Guerra- Declaro-vos,
para os devidos fins, que no anno proximo vindouro o fardamento de brim pardo adopt,ado para uso dos alumnos dos
collegios militares será substituído pelo de kaki, visto não
haver brim daquella qualidade no mercado, continuando em
vigor o antigo fardamento de calça ga,rance e tunica marron.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.
(Deu-se conhecimento aos dii'I:lctores dos referidos collegios.)

N. 227- EM 19 DE DEZEMBRO DE 1916
Declara quando se ejjectuará a incorporação dos sorteados e
voluntarios e estabelece providencias sobre sua inclusão
nas unidades do Exercito

Ministerio da Guerra- N. 1.194.- Rio de Janeiro,
19 de dezembro de 1!)16.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da GuerraTendo-se realizado nos dons ultimos domingos o sorteio dos
cidadãos que devem preencher os claros do Exercito no proximo
anno, declaro-vos que a incorporação dos jovens sPldados terá
logar a 1 de janeiro futuro, começando sua apresentação á
autoridade militar a 20 do corrente mez. Tanto os voluntarios
como os sorteados para unidades com parada fóra dos Estados
em que foram alistados dE.verão embarcar para esta capital,
de f6rma a aqui se acharem, o mais cedo possível, no mez de
janeiro vindoUio, afim de completarem os claros existentes nos
corpos da 5a Região, de accôrdo com as indicações constantes do
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mappa publicado no boletim do Exercito n. 55, de 31 de outubro
ultimo.
Os voluntarios e 1-iOrteados para as unidades com parada
nos Estados serão incluídos nos corpos respectivos, conforme
a distribuição daquelle mappa.
Saúde c fraternidade.- Jo.sé Caetano de Faria.

N. 228- EM 19 DE DEZEMBRO DE 1916
Declara a data em que se ejjectuará a incm·poração official dos
::;orteados para o preenchimento de claros no Exercito

1\finisterio da Guerra- N. 140.- Rio de Janeiro, 19
de dezembro de 1916.
Sr. commandant<-1 da .5" Região 1\filitar- Declaro-vos
que :1 incorporação official dos cidadãos sorteados para o preenchimento dos claros do Exercito uo proximo anno deverá
ter logar a 1 de janeiro, começando sua apresentação a 20
do corrente. Opportunamente vos serão apresentados contin~entes provindos dos Estados, afim de serem inclui dos nas
unidades dessa região, de accôrdo com as indicações contidas
no mappa publicado no boletún do Exercito u. 55, de 31 de
outubro do corrente anno.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 229--- BM 19 IH; DEZgMBIW

DI·~

19Hl

il data de 1 de ja'náro refere-se á 1:ncorporaçtío ojficial, a
partú· da qual começará a ser contado o tempo de serviço
dos sorteados
Ministerio da Guerra- N. 141.- Rio de Janeiro, 19
de dezembro de 1916.
Hr. eommamlante da 5" Região :Militar -Em additamr~nto ao meu aviso n. 140 de hoje, sobre a incorporação do
sorteados, declaro-vos que a data de 1 de janeiro se refere á
incorporação official, a partir da qual começa a ser contado
seu tempo de ~crviço.
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· O prazo de apresentação iniciado a 20 do corrt-ntc poderá
éstt.nder-se até 20 de janeiro proximo, quando começarão a ser
tidos como ausentes.
Saúde c fratcmidadc.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se aviso identico ao Departamwto do Pessoal
da Guerra.)

N. 230- EM 20 DE DEZEMBRO DE 1916

A pprova-se e manda-se adoptar provisoriamente o regulamento
de gymnastica para as tropas montadas

Ministerio da Guerra- N. 112.- Rio de Janeiro, 20
de dezembro de 1916.
Sr. chefe do Estado-Maior do Exercito- Declaro-vos
lJUC approvo, para ser adoptado provisoriamenre, de accôrdo
com a opinião dessa repartição, o regulamento de gymnastica,
que a este acompanha, para as tropa.c;; montadas, organizado
pelo 1o tenente do Exereito Bertholdo I(}inger e a que vos
referis em officio n. 61R, de 15 do corrente, convindolsua impressão com brevidade para entrar em execução no proximo
anno de instrucção e tirando-se uma edição de 1.000 exemplares,
dos quaes deverão ser distribuidos gratuitamente um por
{;Squadrão ou bateria c mais um para bibliotheca de cada
corpo.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Communicou-sc ao Departamento da Guerra.)

N. 231 - E.M

~O

DE DEZEMBRO DE l91ü

Nos papeis que uma 1·cpartiçtlo ou secção enviar a outra se mencionará o numero de documentos que os acompanham

Ministerio da Guerra- N. 1.196.- Rio de Janeiro, 20 de
dezembro de 1916.
·
Sr. chefe do Dopartaml'nto do Pessoal da Guerra- Afim
de evitar o facto censuravel c passível de pena de dcsappare(~erem documentos c informações annexas a uma petição ou
constituindo partJes integrantes de um processo, declaro-vos,
para qtw mandeis publicai-o em boletim do Exercito c assim
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tenham sciencia as autoridades subordinadas a este Ministerio,
que deverá mencionltr-se nos papeis que uma repartição ou
secção enviar a outra o numero de documentos que os acompanham.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. 232 -EM 23 DE DEZEMBRO DE 1916
Os oificiaes do 53° batalhão de caçadores em serviço em Matto
Grosso, quanto á conservação dos proprios nacionaespor elles
occupados em Lorena, devem pagar imposto identico ao que
contribuíam na séde do dito corpo para indemnização do
aluguel de taes casas

Ministerio da Guerra- N. 140. -Rio de Janeiro, 23 de
dezembro de 1916.
Sr. commandante da 6" Região Militar- Em solução ao
officio que vos d(i.rigiu o commandante da circumscripção Inilitar
de Matto Grosso, em 1 do corrente, sob n. 657, e por vós
submettido á Ininha consideração sobre o imposto a ser cobrado
aos officiaes do 53° batalhão de caçadores em serviço expedicionario naquelle Estado para conservação dos proprios
nacionaes, pelos mesmos occupados em Lorena, declaro-vos,
para os fins convenientes, que os officiaes de que se trata devem'
pagar imposto identico ao com que contribuíram quando na·
séde do referido corpo para indemnização do aluguel das casas
por elles occupadas.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 233 -EM 23 DE DEZEMBRO DE 1916
Não ha inconveniente em ficarem os serviços do rancho nos corpos
do Exercito à cargo de civis contractados

Ministerio da Guerra- N. 1.20,1).- Rio de Janeiro, 23
de dezembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra - Em
vista do exposto pelo commandante da fortaleza de S. João,
á barra do Rio de Janeiro, em officio n. 1.037, de 17 do mez
findo, submettido á vossa consideração pelo da 5" Região
Militar, declaro-vos, par.a os devidos fins, que não ha inconve-
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niente em que os serviços do rancho nos corpos do Exercito
fiquem a cargo de civis contractados, uma vez que as despesas
decorrentes se façam exclusivamente por conta do cofre do
conselho administrativo, sem onus algum para a Fazenda
Nacional.
Saúde e fraternidade.- José Castarw da Faria.

N. 234- EM 26 DE DEZEMBRO DE 1916
Declara quaes as autoridades que podem requisitar pa.ssea de
transporte na Estrada de Ferro Central do Brasil
Ministerio da Gutrra- N. 1.214.- Rio de Janeiro, 26 de
dezembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Declaro-vos que nesta data mando scientifi.car a directoria da
Estrada de Ferro Central do Brasil que, de accôrdo com. as
ordens estabelecidas, podem requisitar pMBéB ou transportes
na mesma estrada, em objecto de serviço, as seguintes autoridades:
Chtfes do Estado Maior desse Departamento e Departamento Centr4l.l;
Commandantes das 4", 58 e 68 regiões militares;
Commandantes de brigadas, corpos e destacamentos isolados e das escolas de Estado-Maior e Militar;
Directores do Material Bellico, da Administração da
Guetra, das fabricas de Cartuchos e Artefactos de Guerra, de
Polvora sem Fumaça e de Polvora da Estrella e do Arsenal
de Guer:r.a do Rio de Janeiro;
Directores do Hospital Central do Exercito, do Deposito
do Material Sanitario do Exercito, do Laboratorio Chimico
Pharmaceutico Militar, do Collegio Militar de Barbacena e da
Directoria do Expediente do Ministerio da Guerra;
Chefe do gabinete deste Ministerio;
Inspectores de armas e directores de serviços.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.
NOTA - O presidente do Supremo Tribunal tambem póde
requisitar passes ou transportes. (Aviso de 28 de dezembro de
1916, ao chefe do Departamento do Pessoal da Guerra.)
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N. 235 ·-- KM 27 Dl!J

DBZ1~MBUO DJt~

1916

O diredor do Material BeUico tem autorização para rC8olot.r
sobre pedidos ele fcrrnecünento de m'1namenlo ds linluts dt
tim e institutos civis de e1UJino, t·eq1âsitando da repm·tição
eompetente o cqttipamento necessario
Ministcrio da Guerra- N. 159.- Rio de .Jau.oiro, 27 d<!
dezembro de 191G.
Sr. ilirector do Material Bellico- Ficam·; autorizado a
re~:;olvcr sobre os pedidos de fornecimento de armamento ás
linhas de tiro e institutos eivis de ensino, t.,'Omo vos parecer
mais convmú0nte, requisitando da Dircctoria de Administração
da Guena o equipamento nccessario, de accôrdo com o for·
nceimento que estabelecerdes para cada caso, o que vos declaro
para os fins convenientes.
Outrosim, vos declaro que deverá fazer-se dfectivo o fOl'nccimento :í Escol::t de Engenharia de :Minas Geraes dos artigos
de que trata o incluso pedido, com a reducção regulament.ar
quanto ao fuúl modelo d~ 1908.
Saúdt~ c fraternidade. - .José Caetatw de Faria.
(Deu-s.:: conhecimento ao chefe do Departamento do Pessoal da Guerra c ao dircctor da Administração.)
'

N. :l36 -

EM 27 DE DEZEMBRO DE 1916

ApJ>rovam-se a descn:pção c nmrumclatu.m do ju.zil .Mauser,
modelo 1908
.MiniHt.erio da Guerra- N. 1.216.-- Rio de Janeiro, Zl d@
dezembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guen:a- ])e..
claro-vos que approvo a dcscripção e nomenclatura, organizados
na Repartição do Estado-Maior do Exercito, do fuzil Mauser,
modelo 190S.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Paria.
(Expediu-se aviso a.o Estado-Maior do Exercito.)
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N. 237- EM 27 DE DEZEMBRO DE·t916
Di8solve a compatJ}zia aeronautica
Ministerio da Guerra- N. 1.217.- Rio de Janeiro, 27 de
dezembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerm- Declaro-vos, para os devidos fins, que, a partir de 1 de janeiro proximo
vindouro, ficará dissolvida a éompanhia aeronautica constituída
com caracter provismio por aviso de 2 de março de 1915, devendo os officiaes a ella pertencentes continuar addidos ao
1° batalhão de engenharia, sendo as respectivas praÇas inpluidas
no mesmo corpo como effecti vas.
Sallde e fraternidade.- José Caetano de Faria~

N. 238 -

EM 28 DE DEZEMBRO DE 1916

Determinam-se providencias para que o M iniaterio da Guerra ·
possa fazer a distribuição de novos creditos independente-

mente de informações
Ministerio da Guerra- N. 1.228.- Rio de Janeiro, 28 de
dezembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Tornando-se indispensavel que este ministerio acompanhe com certa
regularidade os pagamentos feitos pelas delegacias fiscaes do
Thesouro Nacional e outras repartições pagadoras dos Estados
á conta do orçamento, afim de, opportunamente e com segurança
poder providehciar..se sobre a distribuição de novos creditas, independentemente das informações que porventura aquellas repartições de Fazenda possam fornecer, determino:
1. Os corpos, destacamentos, commissões, estabelecimentos
e repartições de qualquer natureza subordinadas a este Ministeria, que receberem numeraria por intermedio de delegacias
fiscaes, alfandegas ou mesas de rendas, enviarão ao quartel
general da região ou circumscripção a que pertencerem, até o
dia 5 de cada mez, uma demonstração detalhada relativa ao mez
anterior, contendo:
a) importancia da folha de officiaes e pre't das praças, com
todos os dados que figuram na somma geral e no liquido a receber
de cada um desses documentos, inclusive numero, valor e im- .
portancia de etapas;
0
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b) importancias das massas recebidas, folhas e prets especiaes, contas de material ou quaesquer outros documentos de
despeza;
c) quantitativos recebidos pelos officiaes, por ajustes de
contas, attestados ou quaesquer outros documentos.
2. 0 Para os effeitos no disposto na lettra c o chefe ou encarregado do serviço de administração do corpo, commissão, estabelecimento ou repartição a que o official se apresentar se utilizará da caderneta ao mesmo entregue na repartição do Fazenda
da estação de partida e quaesquer outros documentos referentes
a vencimentos que porventura elle possua, para conhecer não só
as importancias que foram pagas naquella repartição, como as
que terá o official de receber antes da sua inclusão em folha.
De modo identico deve~;-á proceder com os officiaes qut:;
normalmente receberem vencimentos por meio de attestados ou
outros documentos.
3. o A demonstração a que se refere o n. 1 será assignada pelo
chefe ou enca;rregado do serviço de administração e conferida
pela autoridade a quem está determinado verificar os documentos que vão para as repartições pagadoras.
4. o Os conunandantes de regiião ou de circumscripção, á
medida que forem recebendo as demonstrações, deverão encaminhai-as para t.ste Ministerio, afim de terem de'Stino conveniente.
Igual proceder terão quanto ás demonstrações relativas aos
seus proprios quarUlis gene!raes, cabendo-lhes ainda todas
as providencias que julgarem nooessarias para fiel, rigorosa
e prompta fXecução do que fica determinado.
Saúde e fraternidade.- José Caetqno de Faria.

N. 239 -

EM 29 DE DEZEMBRO DE 1916

Declara qtwes as autoridades que podem fazer uso official do
grapho

t~le

Ministerio da Guerra- N. 1.232.- Rio de Janeiro, 29 de
dezembro de 1916.
Sr. chefe do Departamento do Pessoal da Guerra- Em
additamento ao mf>u aviso n. 1.169, de 13 do corrente,
declaro-vos, para que se publique em boletim do Exercito, que
podem fazer uso official do telegrapho as seguintes autoridades:
Chefe do Estado-Maior do Exelrcito, pres'idente do Supremo Tribunal. Militar, commandantes das escolas de EstadoMaior e Milita;r e Pratica do Exercito;
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Chefes: do Departamento do Pessoal da Guerra, do Gabinete deste Ministerio fl do gabinete daquelle Departamento e
D~partamento Central;
Directores: do Expedie\nte dest~:, Ministerio, de Contabilidade da Guerra, de Engenharia, do Material Bellico, da
Administração da Guerra, de Saude da Guerra;
Intendente da Guerra;
.
Directores dos collegios militares do Rio de Janeiro, de
Barbacena e de Porto Alegre;
Directores dos arsenaes de Guerra do Rio de Janeiro e do
Rio Grande do Sul ;
Directores das fabricas de Cartuchos e Artefactos de
Guerra, de Polvora sem Fumaça e de Polvora da Estrella;
Director do Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar;
Director da Confederação do Tiro Brasileiro;
Commandantes das regiões militares e da circumscripção
do Paraná e da de Matto Grosso;
lnswctores das armas de artilharia, de cavallaria e de
infantaria e do ensino militar;
Commandantes das brigadas de infantaria, cavallaria e
artilharia, organizadas ;
Chefes do &erviço nos quarteis generaes dos commandantes
das regiões militares, circumscripção e brigadas;
Commandantes dos regimento!'!, batalhões, companhias
isoladas e de metralhadoras, corpos de trem, grupos e destacamentos e, bem assim, o commandante da 4a companhia de infantaria, secretario do Supremo Tribunal Militar e os membros
da junt,a de alistamento e sorteio militar da comarca de lpamery.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.
NoTA- O chefe do gabinete do director de Engenharia
tambem póde fazer uso official do telegrapho. (Aviso de 30
de dezembro de 1916 ao chefe do Departamento do Pessoal
da Guerra.)

continua aqui->

Ministerio da Agricultura,
Industria e Commercio

N. 1- EM 7 DE .JANEIRO DE 1916
Declara su(jeitos aos impostos 1·espectivos, como todos os p1·oductos
congeneres, os productos da Estação Sericicola da Colooia
"Rodn:go Silt1a", em Barbacena, que fm·em exposto.ç á t1e-nda
Ministerio da Agricultura, Industria e Comm.ercio - Directoria Geral de Agricultura-- ta Recção- N. 24.- Rio de
.Janeiro, 7 de janeiro de 191G.
·
Sr. dircctor da Estação Sericicola da Colonia "Rodrigo
Silva",· em Barbacena - Em resposta ao vosso officio n. 394,
de 20 de dezembro ultimo, consultando si a venda dos produetos desse estabelecimento está sujeit.a ao sello de consumo,
declam-vos, de ordem do Sr. ministro, que, como todos os
productos congenercs, estão sujeitos aos respectivos impost.os
os dessa Estação, que fôrem expostos á venda.
Saúde e fraternidade. -Francisco Bernardino R. Bilva,
dimctor geral.

N. 2- EM 19 DE .JANEIRO DE 1916
Dá 1:nstnwções .<~obre os estudos, pro.fectos e direcção da.<: obm8 de
irrigação do z•alle do n:o S. Francisco
Ministc1·io da Agricultura, Industria e Commerrio- N. 2S.
-Rio de .Janeiro, 19 do janeiro de 1916.
Sr. engenheiro Manoel Carneiro de Souza Bandeira - Deelat'O-vos, para os devidos effeitos, que resolvi incumbir-vos
dos estudos, projoctos e direcção das obras de irrigação do
~]& do rio S. Francisco c s~iontifleo-vos que no desempenho
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desSa commissão devereis observar e fazer observar as seguintes
instrucções :
I. A commissão fará os estudos necessarios para a captação,
derivação e distribuição das aguas do rio S. Francisco e~tre as
cachoeiras do Sobradinho e Paulo Affonso, visando o aproveitamento agrícola das mesmas nas terras marginaes, reunindo
para tal fim a maior somma possível de dados fornecidos por
estudos anteriores e colhidos directamente.
II. A commissão começará os seus serviços pelo estudo e
projecto das obras necessarias para a irrigação das vargens em
que possam ser utilizadas as aguas captadas na cachoeira do
Sobradinho, tanto na margem do Sul como na do Norte do
rio até a cidade de J oazeiro.
Uma vez determinada a zona susceptível de irrigação e
approvados pelo ministro o respectivo projecto e orçamento,
eerá iniciada a construcção dos canaes principaes, secundarios
e de distribuição, bem como a das obras de tomada e derivação
de aguas.
III. A commissão procederá tambem aos estudos para a
captação e aproveitamento das aguas das cachoeiras a jusante
da de Sobradinho até Paulo Affonso, nas duas margens, e submetterá á approvação do ministro esses estudos ~ o projecto a
que conduzirem acompanhado de memorias justificativas circumstanciadas em que será resumida a maior somma de dados
technicos e economicos que fôr possível colher nas zonas respectivas.
IV. A commissão terá o pessoal constante da tabella junta,
ao qual serão abonadas, além dos respectivos vencimentos, as
diarias mencionadas na dita tabella, sempre que estiverem em
effectivo exercício.
V. Ao engenheiro-chefe compete:
a) solicitar dos poderes publicos dos Estados interessados
as medidas, providencias ou auxilio de que possa precisar;
b) propor as providencias ou medidas que lhe pareçam
convenientes para o desempenho da sua missão, tomando a
iniciativa immediata das de caracter urgente e inadiavel;
c) apresentar mensalmente um relatorio resumido dos tra~
balhos e occurrencias do mez anterior;
d) prestar, tambem mensalmente, contas das despesas do
mez anterior, acompanhadas de balancetes e dos respectivos do~
cumentos devidamente processados, segundo as normas adoptadas neste Ministerio;
e) comprar os materiaes de que careça, mediante pedido
de preços, a tres fornecedores pelo menos, quando possivel, archivando as respectivas propostas;
f) admittir o pessoal diarista e jornaleiro indispensavel
aos trabalhos da cornmissão e fixar-lhe as respectivas diarias;
g) manter a disciplina do pessoal, applicando M pen8.9 ·
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regulamentares, estabelecidas no regulamento da Secretaria de
Estado, da competencia dos directores;
h) baixar as instrucções necessarias para a execução dos
diversos serviços a cargo da commissão e distribuir o pessoal
pelos mesmos serviços como for conveniente; e
i) requisitar da Delegacia Fiscal, por conta do credito
posto á sua disposição, os pagamentos e adiantamentos que
forem necessarios, observadas as formalidades legaes.
Os adiantamentos serão feitos ao pagador da. commissão,
que prestará contas na fórma das leis e ordens em vigor.
Saúde e fraternidade.- José Beserra.

Tabella a que se refere o aviso n. 28, da presente data
Di1uias

Cargos

1
1
1
4
1
1
1

engenheiro-chefe ................ .
chefe de es{)riptorio (engenheiro) .. .
geologo ........................ .
engenheiros ..................... .
pagador ........................ .
desenhista ...................... .
escripturario .................... .

30$000
20$000
15$000
10$000
7$000
7$000
6$000

José Beserra.

N. 3- EM 22 DE JANEIRO DE 1916
Transmitte a resolução que nega aos medicos e pharmal!euticos
com exercício nos nucleos coloniaes as- férias de que trata o
art. 98 do regulamento approvado pelo decreto n. 11.436,
de 13 de janeiro de 1915

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio- N. 237.
-Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1916.
Sr. director do Serviço de Povoamento- Communico-vos,
para os devidos effeitos, que foi exarado pelo Sr. ministro, no
officio n. 57, de 13 do corrente, constante da vossa consulta sobre
si aos medicos e pharmaceuticos com exercício nos nucleos coloniaes é permíttido o goso de férias, na fórma do art. 98 do
regulamento desta Secretaria de Estado, o seguinte despacho:
«O artigo citado, evidentemente não se póde applicar a
dependencias do Ministerio, onde é difficillima a substituição
dos funccionarios. »
Saúde e frater.nidade. - Francisco Bernardino R. Silva,
director geral,
·
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N. 4--F.M

:n

DE JANEIRO DE 1916

Torrw, extensivo ao economo o direito de re.sidi1· no estabelR,eimento
c pa.rticipar das refeições dos alu.mnos
Ministerio da Agricultura, Industria e Commcrcio N. 37.- Rio de .Janeiro, 31 de janeiro de 1916.
Sr. director do Aprendizado Agrícola de S. Luiz das
Missões- Em resolução ao vos.c;o officio n. 123, de 30 de d&zcmbro do nnno proximo findo, em que consultaes sobre si
tem ou não direito á alimentação e moradia o funccionario
economo desse estabelecimento, declaro-vos que, determinadas
como foram as funcções do alludido funccionario, é evidente
que ao mesmo assiste o direito de participar das refeições que
está obrigado a fazer fornecer em boas condições aos alumno8,
cabendo-lhe tambcm a faculdade de residir no edificio do instituto, para melhor fiscalizar os serviços a seu (~argo.
Saúde e fraternidade.- Carl~s Maximiliano.

N. ! i - EM 22 DE FEVEREIRO DE 1916

Nega prot•imen.to ao recurso 1~nterposto pelo.. firma Fonseca Ferreira & Comp.
Ministcrio da Agricultura, Industria c Commcrcio - Dircctoria Geral de Industria e Conunercio - 2" Secção- Industria-N. 17.- Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1916.
Sr. presidente da Junta Commercial da Capital FederalEm resposta ao vosso officio n. 3.998, de 27 de janeiro do corrente anno, com que encaminhastes a esta Secretaria de Estado
o recurso interposto fX'la firma Fonseca Ferreira & Comp., contra
o acto dess'a Junta que negou archivamento ao seu contracto
social, declaro-vos, para os devidos effcitos, que resolvi negar
provimento ao mes1no recurso, não pelos fundamentos da decisão proferida pela mesma Junta, ma.'l pelo facto de ter sido o
cont.racto feito á machina, em des·accôrrlo eom o quo prcRcreve
a lei n. 79, de 23 de agosto de 1892.
~aúde l\ fratemidarle. - Crrrlll8 ~Mrt.'r:imüirrno.
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N. 6- EM 8 DE MARÇO DE 1916
Dá instrucções para acquisição de material

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio
Circular- N. 827.- Rio de Janeiro, 8 de março de 1916.
Sr. director do Serviço de Agricultura Pratica- Re..
commendo-vos, de ordem do Sr. ministro, sejam observadas,
desta data em diante, as seguintes instrucções para acquisição de material necessario ao serviço dessa repartição :
A partir da presente data nenhum material adquirido
pelas directorias desta Secretaria de Estado, bem como pelas
directorias annexas, nesta Capital, inclusive sementes, plantas,
adubos, vaccinas, etc., será utilizado ou distribuido sem que
tenha sido recebido pelo almoxarife da Repartição de Estatística.
A esse funccionario caberá eseripturar, no livro competente, todo e qualquer material recebido, registrando, do mesmo
modo, as respectivas sabidas, com indicação das ordens que
as mesmas se referirem.
O almoxarife verificará, por igual, os fornecimentos directamente feitos pelos contractantes ou casas commerciaes,
devendo constar dos respectivos pedidos o seu m:Sto, formalidade essencial para o processo dos pagamentos.
Saúde e fraternidade.- Francisco Bernardino R. Silua,
director geral.
(Identico aos serviços de Povoamento, Industria Pastoril, Protecção aos Indios e Localização de Trabalhadores
Nacionaes, Directoria de Meteorologia e Astronomia e ao
Jardim Botanico e Museu N acionai.)

N. 7 - EM 22 DE MARÇO DE 1916
Dá conhecimento da approvação da resolução da Congregação
do Museu N ae~:onal no sentido de ·ser considerado inappZicavel aos professores substitutos, providos na vigencia de
regulamentos anteriores, o disposto no art. ·30 do regulamento approvado pelo decreto n. 11.896, de 14 de janeiro de 1916

Ministerio da Agricultura, Industria c CommercioN. 931.- Rio de Janeiro, 22 de março de 1916.
Sr. director do Museu Nacional- Em solução ao vosso
officio n. 238, de 15 do corrente, o Sr. ministro manda de-
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clarar que approva a resolução da Congregação do Museu
Nacional, tomada sob proposta desta directoria, interpretando
o art. 30 do decreto n. 11.896, de 14 de janeiro de 1916, no
sentido de ser inapplicavel o seu generico dispositivo aos
actuaes professores substitutos, providos na vigencia de regulamentos anteriores, visto não ter o referido decreto acção
retrospectiva.
Saúde e fraternidade. - Francisoo Bernardino R. Silva•
director geral.

N. 8 - EM 31 DE MARÇO DE 1916
Dá conhecimento da resolução tomada pelo St. ministro para
que assumam os substitutos legaes as funcções dos respectivos directores, sempre que estes á hora regulamentar
estiverem ausentes

Ministerio da Agricultura, Industria e CommercioOfficio N. 1.021 - Circular. - Rio de Janeiro, 31 de março
de 1916.
Sr. director do Serviço de Agricultura Pratica- Levo
ao vosso conhecimento, para os devidos effeitos, ter o
Sr. ministro, por despacho de 24 do corrente, resolvido que o
vosso substituto legal assuma as vossas funcções, sempre que
á hora regulamentar para o inicio do expediente não estiverdes presente, afim de não serem prejudicados a bôa
ordem e o regular andamento dos respectivos trabalhos.
Saúde e fraternidade.- Francisco Bernardino R. Silva,
director geral.
(Officio identico ás directorias do: Jardim Botanico, Museu
N acionai, Povoamento, Industria Pastoril e Protecção aos
lndios; Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria, aprendizados agrícolas de: Satuba, Barbacena, São
Luiz das Missões, estações sericicolas de Barbacena e Bento
Gonçalves.)
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N. 9-EM 7 DE ABRIL DE 1916

Dá conhecimento da resolução que estabelece fiquem sujeitos ás
tarifas communs os productos das colonias

Ministerio da Agricultura, Industria e CommercioN. 1.078.- Rio de Janeiro, 7 de abril de 1916.
Sr. director do Serviço de Povoamento- EJn resposta
ao vosso offioio n. 536, de 22. do corrente mez, declaro-vos,
de ordem do Sr. ministro, que nada justifica tarifas de excepção para os productos das colonias.
Saúde e fraternidade.- Francisco Bernctràino R. Silva,
director geriU.

N. 10- EM 29 DE ABRIL DE 1916
Dá conhecimento da resolução que reconhece como competente
para dar posse aos administradores dos campos de demonstração á Directoria de Serviço de Agricultura Pratica, em
vista do que dispõe o regulamento approvado pelo decreto
n. 11.519, de 10 de março de 1915

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio N. 1.238,- Rio de Janeiro, 29 de abril de 1916.
Sr. director do Serviço de Agricultl,U'a Pratica~ Em
referencia ao vosso officio n, 1.683, de 19 do corrente, em
um dos topicos do qual affirmaes que a posse do administrador, addido, do Campo de Demonstração do Espírito
Santo, Alcides Ferreira Baltar, é anterior á data em que os
campos de demonstração passaram a ser subordinados a
esta directoria, cumpre-me ponderar-vos que se torna visível
o vosso equivoco, tendo-se em vista que, havendo por força
do decreto n. 11.519, de 10 de março de 1915, passa.do
esses estabelecimentos a serem superintendidos pela repartição a vosso cargo e ainda por força deste mesmo decreto
tendo os directores, que o eram anteriormente, passado a
exercer o cargo de administradores, a nova nomeação destes,
sendo datada de 15 de março do anno proximo findo, a sua
posse deveria ter sido dada nessa directoria.
E' relativamente a esse ponto que S. Ex. o Sr. ministro
houve por bem ordenar que lhe fossem dadas as precisas
informações.
Saúde e fraternidade. - Francisco Bernardino R. Silva
director geral.
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N. 11 -

EM 16 DE MAIO DE 1916

Drí conhecimento da resolução que tonw extensíiia aos s8f'IJi~s
de Industria Pastoril, Agricultura Pratica, Povoa'ITUmW,
Protecção aos I ndios e Museu Nacional a autorização contida no Diario Officiul de 9 de março de 1916

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio N. 1.3.59.- Rio de Janeiro, 16 de maio de 1916.
Rr. director do Serviço de Industria Pastoril- De ordem
do Sr. ministro e para os devidos cffeitos, communico-vos que
a ordem de serviço contida no officio-circular, sob n. 827, publicado no "Diario Official" de 9 de março ultimo, não se
applica ao expediente ordinario dessa repartição.
Saúde e fru.ternidadc. - J. L. M. de Souza, director
geral interino.
(Identico aos Srs. directores da Agricultura Pratica, Povoamento, Protecção aos Jndios e Museu Nacional.)

N. 12 -

EM 26 DE MAIO DE 1916

Manda adopta1· no Aprendizado Agrícola de Satuba a inclusa tabella de salarios revogando a que foi incluída inplicitamente no aviso n ..i81, de 10 de outubro de 1911

Ministerio da Agricultura, Industria c Conunercio N. 158.- Rio de Janeiro, 26 de maio de 1916.
Sr. director do Aprendizado Agrícola de Satuba- Deelaro-vos, para os devidos effeitos, que resolvi approvar as
modificações indicadas no vosso officio n. 115, de 28 de
abril ultimo, e autorizar-vos a adoptar nesse aprendizado
a inclusa tabella de salarios, ficando assim revogada a parte
referente a esse assumpto, incluída implicitamente no teôr
do aviso n. 481, de 10 de outubro de 1911.
Saúde c fraternidade. -.José Beserm.

Tabella de salarios proposia pelo Aprendizado Agrícola de Satuba •
approvada pelo aviso n. 158, de 26 de maio de 1916

Tratador de animaes (salario mensal), de 120$ a 150$000.
Ope1·ario (salario mensal), de 75$ a 150$000.
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Servente (salario mensal), de 30$ a 60$000.
Tmbalhador (salario mensal), de 308 a 75$000.
Feitor (sala1io mensal), de 120$ a 150$000.
.Jo.rdineiro (salario mensal), de 100$ a 1501000.
Horticultor (salario mensal), de 100$ a 1501000).
Visto. - Monteiro de Souza.

N. 13 - B:M 5 DE AGOSTO DE 1916
Declara que, pam os exames de preparatorios que se effectuarem
na Escola de .M. i nas de Ouro Preto, devem continuar a
,<~eJ' observadas as condições estabelecidas no aviso n. 122,
de 31 de juUJo de 1915

MiniBterio da Agricultura, lndustria e Commercio - Di·
rectoria Geral de lndw~tria c Commercio - 1• Secção Industria - N. 61.- Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1916.
Sr. director da Escola de Minas de·Ouro Preto- Em so-.
lução á consulta constante de que trata o vosso telegramma do
31 de julho ultimo, declaro-vos que, para os exames de preparatorios, que se effcctuarem nessa Escola, devem continuar a
ser observadas as condições estabelecidas no aviso n. 122, de
31 de julho de 1915.
Saúde e fraternidade.- José Besen·a.

N. 14-EM 2 DE SETEMBRO DE 1916
Dd conhecimento da decisão do 81·. ministro concedendo tram-

portes gratuitos sómente aos lavradores c criadores imcriptos

no Ministerio.

Ministerio da Agricultur3,, Industria e Commercio ~
N. 2.094.- Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1916.
Sr. 1° secretario da Sociedade Nacional de Agricultura.
Em resposta ao vosso officio n. 36.383, de 19 de agosto
ultimo, solicitando transporte gratuito para duas barricas de
sal de Glaubert, destinadar,; ao sacio dessa Sociedade, Frederico
d'Olne, communico-vos, de ordem do Sr. ministro, que só
serão concedidos transportes gratuitos em proveito dos lavradores c criadores inscriptos neste Ministerio.
Saúde e fraternidade.- Francisco Bernardino R. Silva,
director geral.
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N. 15- EM 14 DE OUTUBRO DE 1916
Dá oonhecimento da decisão do Sr. ministro, oonfirmando decisão antmor, de que só gosam da gratuidade de transportes
os lavradores e criadores insc:riptos no Ministerio, conforme
o officio n. 2.094, de 2 de setembro de 1916

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio N. 2.284.- Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1916.
Sr. presidente da Sociedade Nacional de Agricultura- De
ordem do Sr. ministro e em solução ao vosso offi.cio n. 36.790,
de 28 de setembro ultimo, communico.vos que nesta data são
dadas as providencias no sentido de serem transportados desta
desta Capital á estação de Ribeirão Claro, da Estrada de Ferro
ltapura-Corumbá, no Estado de Matto Grosso, 10 kilos de
sementes de algodão, destinados ao vo. . so associado Sr. José
Tiomno.
Outrosim, communico~vos que o Sr. ministro resolveu não
conceder, pela segunda vez, o favor solicitado, sem que fique
provado ser o interessado agricultor inscripto neste Ministerio.
Saúde e fraternidade. - Francisco Bernardino R. Silt:a,
director geral.
N. 16 - EM 21 DE OUTUBRO DE 1916
Dá oonhecimento ás repartições subordinadas da decisão do
Sr. ministro proMbindo requisições de passagens em objecto
de serviço, sem autorização da Secretaria de Estado

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio N. 2.317.- Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1916.
Sr. director do Serviço de Agricultura Pratica - Coromunico-vos, para os devidos effeitos, que o Sr. ministro determinou não seja d' ora em diante, sem prévia autorização desta
Secretaria de Estado, requisitada nenhuma passagem em objecto de serviço.
Saúde e fraternidade. - Francisco Bernardino R. Silva,
director geral.
(Officio-circular n. 2.317- Identicos aos directores do:
Povoamento, lndios, Jardim Botanico, Museu, Escola Superrio
de Agricultura, aprendizados agrícolas de Barbacena, S. Luiz
daf> Missões, Bahia, Satuba e Directoria de Meteorologia e
Astronomia, Serviço de Industria Pastoril, est8.900s geraes de
Experimentação de Campos, da Bahia, Escada e de Coroa.tá.)

continua aqui->
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17- EM 30 DE OUTUBRO DE 1916

Dá conhecimento da decisão do S1·. ministro concedendo o ponto
facultativo a todos os funccionarios e operarias 1ws dias necessarios para o alistamento eleitoral

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio N. 2.351.- Rio Janeiro, 30 de outubro de 1916.
Sr. dircctor do Serviço de Agricultura Pratica- Communico-vos, de ordem do Sr. minist.!'O e para os devidos fins,
ter o Governo resolvido conceder ponto facultativo a todos os
funccionarios e operarios inclusive, nos dias necessarios ao alistamento eleitoral.
Saúde e fraternidade. - Francisco Bernardino R. Silva,
director geral.
(Identico aos directores do: Serviço de Povoamento,
Jardim Botanico, Industria Pastoril, Escola Superior de Agricultura, Meteorologia e Astronomia, Museu N acionai, Protecção aos
Indios e Localização de Trabalhadores N acionaes, aprendizados
agrícolas de Satuba, Bahia, Barbacena e S. Luiz das Missões e
Estação Sericicola de Barbacena.)

N. 18- EM 17 DE NOVEMBRO DE 1916
Dá instrucções sobre a observancia dos dispositivos do regulamento adaptado pelo decreto n. 11.988, de 22 de março de
1918, 1'elativamenlc á cultnra do algodão

Ministerio da Agricultnra, Industria c Commercio N. 243.- Hio de Janeiro, 17 de novembro de 1916.
Sr. dircctor do 8crviço de Agricultura Pratica - O regulamento do Serviço de Agricultura Pratica, adoptado pelo
decreto n. 11.988. de 22 de março de 1916, deu ás estações gemes de experimentação attribuições que, para Eerem efficazes,
quanto ao feliz exito que dellas se espera, cumpre sejam preenchidas de modo absoluto c sem solução alguma de continuidade.
O desenvolvimento crescente da cultura algodoeira c a sua
importancia; no ponto de vista economico, como factor da riqueza nacional, fazem com que o Governo ligue ao assumpto
o mais vivo interesse, no sentido de uma prompta e cuidadosa
organização dessa lavoura.
Assim, chamo especialmente a vossa attenção para que as
estações geraes de experimentação, de accôrdo com as conDecisões -
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clusões da Conferencia .Mgodoeira, observem estrictamente o
disposto no art. 17, ns. I a VII, do alludido regulamento e
para que, em particular, se cumpram as seguintes instrucções:
I. Realizar analyses, experiencias de culturas do algodão,
seleccionar e distribuir mudas e sementes, collectar emfun,
dados experimentaes e culturaes, que sirvam de base e guia aos
agricultores das regiões interessadas, aos quaes auxiliarão em
tudo que houverem mistér, dando consultas e emittindo conselhos technicos, independentemente das contribuições agronomicas e scientificas a que estão obrigadas.
li. Proceder a estudos para a fixação dos typos de algodão
Moc6 e Arboreo ou Semente Preta do Maranhão como productores dos typos de algodão sêda e lã de fibras longas e, bem
assim, contribuir para a creação e selecção de quaesquer outras
variedades immunes e resistentes.
III. Fazer-se, em cada uma das estações geraes de experimentação, a classificação botanica dos algodoeiros do Brasil,
indispenf'lavel á discriminação das variedades apropriadas ás
diversas regiões do paiz, tomando-se por base os trabalhos 'já
realizados pelo Serviço de Algodão.
IV. Averiguar annualmente a área algodoeira cultivada,
enviando-se os respectivos dado sá Directoria Geral de Estatística, afim de que, por intermedio desse Serviço, possa o publico ter informações exactamente coordenadas sobre a evolução
das culturas e estimativas das colheitas.
V. Propagar nos campos de demonstração ou propriedades
particulares, na f6rma do prescripto no art. 34, os resultados
obtidos pelas estações geres de experimentação, ex-vi do disposto no art. 38 do referido regulamento.
Saúde e fraternidade.- José Beserra.

N. 19- EM 18 DE NOVEMBRO DE 1916
Dá conhecimento da decisão do Sr. ministro, confirmando decisão
anterior, de que só gosam da gratuidade de transportes os lavradores e criadores inscriptos no M inisterio, conforme o
officio n. 2.094, de 2 de setembro de 1916

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio N. 2.456.- Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1916.
Sr. 1° secretario da Sociedade Nacional de Agricultura
-De ordem do Sr. ministro e em solução ao vosso officio
n. 3.722, do 9 de corrente mez, communico-vos que, de confor-
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midade com resoluções anteriores, já levadas a? vos~o co~eci
mento, não póde ser attendido o vosso consoc1o Arhndo Pmto
Zaroni, por não estar inscripto neste ministerio.
Saúde e fraternidade.- Francisco Bernardino R. Silva;
director geral.

N. 20- EM 27 DE NOVEMBRO DE 1916
Dá conhecimento da decisão do Sr. ministro, que resolveu que ao
professor primaria do Aprendizado Agrícola de S. Luiz da8
Missões cabem apenas as férias previstas pelo regulam.ento
que baixou com o decreto n. 8.702, de 4 de maio de 1911

Ministerio da Agricultura, Indu.c;tria e Commercio
N. 2.500.- Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1916.
Sr. director do Aprendizado Agrícola de S. Luiz das
Missões- De ordem do Sr. ministro e em solução ao vosso
telegramma de 30 de outubro proximo findo, consultando si,
tendo o professor primario do estabelecimento requerido 15
dias de férias, tem a ellas direito independente das férias escolares, declaro-vos que ao funccionario a que vos referís não
cabe outro direito sinão o das férias de que cogita o regulamento que baixou com o decreto n. 8.702, de 4 de maio de 1911.
Saúde e fraternidade.- Francisco Bernardino R. Silva,
director geral.

folha original em branco

Ministerio da Viação e Obras Publicas

N. 1 - EM 26 DE .JANEIRO DE 1916
Autoriza a inaugurar o serviço da companhia "Port of Pará",
cobrando provisoriamente as taxas que actualmente arrecada
a Alfandega de Belém, e dá outras providenciaR

Ministerio da Viação c Obras Publicas Directoria
Geral de Obras Publicas - 1" Secção - N. 31. - Rio rlc Janeiro, 26 de janeiro de 1916.
·
Com o vosso o:fficio n. 11, de 12 do corrente mez, me foi
apresentado o requerimento de 30 de dezembro ultimo em que
a companhia "Port of Pará" communica ter concluído a construcção do deposito do inflammaveis de quo trata a clausula XXXV do seu contmcto, e pede autorização para
inaugurar o serviço, cobrando, provisoriamente, as taxas qu~
actualmente arrecada a Alfandega de Belém, até que, opportunamente, sejam approv:adas as taxas definitivas. Em
solução, declaro-vos, para os fins convenientes, que póde ser
feita a inauguração do alludido deposito de inflammaveis nas
condições solicitadas. A taxa de armazenagem, porém, não
deverá ser progressiva, e sim ficar limitada a uma taxa mensal,
não excedente á que é cobrada pelo primeiro mez na Alfandega
de Belém, conforme suggcristes naquelle vosso o:fficio.
Saúde e fraternidade.- A. Tavare.~ de Lyra.- Sr. inspector federal de Portos, Rios e Canacs.

N. 2 -

EM !1 DE FEVEREIRO DE 191fi

Autoriza a Inspectoria Federal dw~ Estradas a acceitar em
pa1'fe.~ iguaes, e como de cu8lcio, nas tomadas de contas, as
despezas do pes.~oa.l que nas estações de Itamré a llfarceUino
Ramos funcciona em rommum 1WB Unha.'! da 8. Pa.nloRio Gmnde, Sorocnbarw c ".[1nxilioirr''

Ministerio da Viação <' Ohras Publicas. ---Rio rle Janeiro,
9 df.' fevereiro de 1916.
Declaro-vos, para os devidos fins, em solução ao requerimento da Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande,
ii~.formndo pelo vosso offirio n. 26IS, (le lO dP jrttwiro findo,
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que autorizo sejam acceitas, em partes iguaes e como de custeio,
em tomadas de contas, as despezas do pessoal que nas estações
de Itararé e Marcellino Ramos funcciona em commum na
linha da requerente e nas das companhias "Sorocabana
Railway" e "Auxiliaire de Chemins de Fer au Brésil".
No pessoal de que se trata deverão tão s6mente ser considerados os agentes, conferentes, telegraphistas, praticantes
e guardM-chaves.
A requerente deverá organizar, de accôrdo com as duas
mencionadas companhias, os quadros do pessoal julgado necessario aos serviços em commum de que se trata. .Es~es
quadros, depois de approvados, não poderão ser excedidos e
a acceitação das despezas dependerá de serem apresentadas as
folhas de pagamento pela estrada que o effectuar.
Uma vez approvados os quadros acima referidoe, as despezas em commum serão computadas pela f6rma aqui estabelecida, a contar de 1 de janeiro do corrente anno, ficando,
entretanto, provisoriamente mantida, nos termos do aviso
n. 55, de 7 de maio do anno proximo findo, a autorização
para a divisão em partes iguaes das despezas de pessoal, effectuadas em commum na estação de Marcellino Ramos.
Saúde e fraternidade. -A. Tavares de Lyra.- Sr. inspector federal das Estradas.

N. 3 -

EM 18 DE MARÇO DE 1916

Declara como se ha de proceder contra a companhitl arrendafaria do prolongamento da Estrada de Ferro de Maricá, por
não haver apresentado documentos para tomadas de contas

Ministerio da Viação e Obras Publicas. - Rio de Janeiro,
18 de março de 1916.
Em solução ao vosso o:fficio n. 1551 S, de 3 do corrente,
no qual communicaes o facto de não ter a "Compagnie Générale
de Chemins de Fer des E'tats Unis du Brésil" apresentado
ainda á respectiva fiscalização os documentos para ser effectuada
a tomada de contas do 2° semestre de 1915, do pmlongamento
da; E'ltrada de Ferro de Maricá, de Nilo Peçanha a lguaba
Grande, declaro-vos, para os devidos fins, que deve a referida
fiscalização proceder de accôrdo com o determinado no art. 3°,
das instrucçõe..'! approvadas por portaria de 2 de janeiro de
1897, marcando dia e hom para qm sejam encetados os trabalhos de apuração das contas do semestre de que se trata.
No caso do não comparecimento do representante da
companhia com os alludidos documentos, fica-Ih~ imposta,
com fundamento na clausula XLIX do respectivo contracto,
a multa de 100$ por dia de demora na apresentação delles,
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a contar do que tiver sido designado pelo presidente da junta
da tomada de contas.
Saúde e fraternidade.- A. Tavares de Lyra.- Sr. inspector federal das Estradas.

N. 4 -

EM 11 DE MAIO DE 1916

Approva as condições estabelecidas para a distribuição da receita do$ carros-dormitorios em trafego mutuo entre as estradas Sorocabana e a S. Paulo-Rio Grande
Ministerio da Viação c Obras Publicas.- Rio de Janeiro,
11 de maio de 1916.
Declaro-vos, para os devidos effeitos, em solução ao vosso
offi.cio n. 263/S, de 22 de abril ultimo, que fica approvada,
provisoriamente, a praxe adoptada entre a Estrada de Ferro
Sorocabana e a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio
Grande, em virtude da qual a receita dos carros-dormitorios
pertencentes a uma dellas e em circulação na outra se distribue
ntre a.s duaq, de ínodQ :1. tocar á possuidora dos vehiculos o
roducto d:1 venda dos leitos e a ambas o das passagens,
epartido segundo os kilometros de percurso em cada linha,
endo-se em vista as respectivas tarifas, e supprimida em
relação aos ditos carros-dormitorios a cobrança da ta.xa de
50 réis por kilometro, estabelecida para outros vehiculos de
passageiros em percurso mutuo.
De conformidade com a parte final do vosso referido
offi.cio, providenciareis no sentido de submetterem as companhias interessadas á approvação definitiva do Governo as modificações de que se trata.
Saúde e fraternidade. -A. Tavares de Lyra. - Sr. inspector federal das Estradas.

N. 5 -

EM 23 DE JUNHO DE 1916

Estabelece o modo de dete1·minar as receitas das differentes linhas
no regimen das tarifas differenciaes com uma só inicial
Ministerio da Viação e Obras Publicas.- Rio de Janeiro,
23 de junho de 1916.
Em requerimento que informastes por offi.cio n. 264/S, de 22
de abril do corrente anno, a ''Compagnie Auxiliaire de Chemins
de Fer au Brésil" pediu que, para os effeitos do calculo do preço
do arrendamento das linhas que lhe estão arrendadas, attenta a
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decisão constante do aviso n. 2, de 6 de janeiro de 1915, mantida.
pelo despacho de 24 de dezembro do mesmo anuo, sejam consideradas como receitas das linhas de Santa Maria a Passo
Fundo e de Rio Grande a Bagé as fracções da renda bruta total,
proporcionaes á extensão kilometrica das mencionadas linhas,
emquanto continuar a ser applicado o regimen das tarifas differenciaes com uma só inicial para todos os transportes, que correspondem ao regimen contractual de 1911.
Tendo em vista o que expuzcstes no referido officio, declarovos, em solução, para os devidos effeitos:
1°. O precitado aviso n. 2, mandando pagar, a contar de
1 de janeiro de 1915, o preço do arrendamento como está estipulado no contracto de 19 de junho de 1905, ipso facto outras
não podem ser as rendas brutas consideradas das linhas de
Santa Maria ao Passo Fundo c de Rio Grande a Bagé, que
as receitas proprias destas linhas, faceis de serem calculadas,
quer pelo regimen das tarifas com uma só inicial, quer pelo regimen das tarifas modificndas pela revisão do contracto autorizada pelo decreto n. 9.101, ele 8 ele novembro de 1911;
2°. Que esta discriminação da receita, para cada uma das
linhas, no rcgimen das tarifas vigentes, deve ser feita dividindo
o frete total cobrado pelo transporte proporcionalmente entre
as estradas interessadas, de accórdo com as cx1;ensões percorridas em cada uma dellas;
3°. De accôrdo com este principio, cumpre, pois, que sejam
determinadas as porcentagens que constituem o preço do arrendamento, ev-vi da clausula IX do contracto de 19 de julho de
1905, devendo a companhia, emquanto se não procede a esta
determinação em referencia ao anno de 1915, recolher aos cofres
publicos, como preço provisorio do arrendamento desse anno,
a quota fixa de que trata a alínea a da clausula 111 do decreto
n. 9.101, de 8 de novembro de 1911, fazendo-se a liquidação
do preço definitivo logo que seja apurado pela competente
tomada de contas;
4°. Cumpre que a companhia mantenha a cscripturação
da receita, discriminando-a pelas suas linhas, segundo a regra
enunciada em o n. 2 da presente decisão, attenta a sua necessidade para o calculo do preço do arrendamento em cada anuo.
Saúde e fraternidade. - A. Tavares de Lyra.- Sr. inspector federal das Estradas.

MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

N. 6 -

265

EM 30 DE SETEMBRO DE 1919

Autoriza a Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes a
continuar a exercer a fiscalização, de commum accârdo com
a Directoria do Patrimonio Nacional, sobre construcções,
e dá outras providencias

Ministerio da Viação e Obras Publicas - Directoria Geral
de Obra.'! Publicas- P Secção- N. 291.- Rio de Janeiro,
30 de setembro de 1916.
Com referencia ao pedido feito pelo Ministerio da Fazenda, que informastes em officio n. 525, de 14 do corrente mez,
declaro-vos, para os devidos fins, que fica essa Inspectoria
autorizada a continuar a exercer a fiscalização, de commum
accôrdo com a Directoria do Patrimonio Nacional, sobre as
consti·ucções que se fizerem nos terrenos transferidos da Caixa
Especial de Portos para aquelle Patrimonio e, bem assim, sobre
as demais condições estabelecida..<; por qccasião da venda dos
mesmos terrenos.
Saúde e fraternidade. - A. Tavares de Lyra.- Sr. inspector federal de Portos, Rios o Canaes.

N. 7 -

EM 8 DE NOVEMBRO DE 1916

Permitte á "Compagnie Française du Port de Rio Grande do Sul''
incorporar á parte do porto já em trafego 3.t,.7m,5o do trecho
de 500 metros, ficando a restante para depois de construido
o nrmazem n. 8, que cm·responde a essa extensão

Ministerio da Viação e Obras Publicas - Directoria Geral
de Obras Publicas- 1" Secção- N. 321.- Rio de Janeiro,
· 8 de novembro de 1916.
No requerimento que acompanhou o vosso officio n. 568, de
19 de out'ubro ultimo, pede a "Compagnie Française du Port
de Rio Grande·do Sul " autorização para incorporar á parte do
porto já em trafego o trecho restante de 500 metros. Em solução, vos declaro para os fins convenientes, que resolvo permittir a incorporação ao trafego sómente de 347m,50 daquelle
trecho de 500 metros, ficando a parte restante de 152,m50, para
ser incorporada depois que fôr definitivamente construido,
na fôrma do contracto, o armazem n. 8, que corresponde a
essa extensão.
Saúde e fraternidade. -A. Tavares de Lyra. - Sr. inspector federal de Portos, Rios e Canaes.
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N. 8 -EM 14 DE NOVEMBRO DE 1916
Devem ser acceitos como caução, para garantir os contractos
de fornecimento de material e mais objectos, os titulos dEque trata o art. 3° do decreto n. 2.986, de 1915

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas-2• Secção.- Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1916.
Declaro-vos, para os fins convenientes, que devem ser
acceitos como caução, para garantir a execução dos contractos
para fornecimento de material e mais objectos necessarios aos
serviços de vosso cargo, os títulos de que trata o art. 3o do
decreto n. 2.986, de 28 de agosto do anno proximo passado.
Saúde e fraternidade. -A. Tavares de Lyra.
A' Repartição de Aguas e Obras Publicas, á Inspectoria de
F:sgotos, á Inspectoria de Illuminação, á Inspectoria de Obras
contra as Secca.'l e á Inspectoria Federal de Portos, Rios e
Can::te~.

N. 9 - EM 16 DE NOVEMBRO DE 19Hi
Declara que não poderão ser acceitas obras executadas sem approvação prévia dos projectos

Ministerio da Viação c ObrEIS Publicas.- Rio de Janeiro,
16 de novembro cb 1916.
Chegando ao conhecimento deste Miniaterio, pelo vosso
officio n. 654/S, de 30 de outubro proximo findo, que se acha em
andamento a construcção do trecho Alcobaça-Praia da Rainha,
da Estrada de Ferro do Tocantins, sem que a Companhia das
Estradas de Ferro do Norte do Brasil tenha submettido ainda
á approvação do Governo os planos c projectos que está realizando, declaro-vos, para os devidos fins, que todas as obras
que tenham sido ou vierem a ser executadas nas condições
alludidas não poderão ser acceitas pelo Governo para qualquer
effeito contractual, especialmente em relação a prazos e
reconhecimento da despeza para ser levada á conta de capital.
Ficam, desta fôrma, ratificadas as instrucções que ácerca das
obras referidas, emprehendidas sem o requisito da approvação
prévia de seus projectos, expedistes á fiscalização daquella
estrada e constam do vosso mencionado officio.
Saúde e fraternidade. - A. Tavares de Lyra.- Sr. inspcctor federal das Estradas.

continua aqui->

Ministerio da Fazenda
N. 1- EM 6 DE JANEIRO DE 1916
Característicos dos novos seUos de consumo

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 2. - Rio de
Janeiro, 6 de janeiro de 1916.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas
a este Ministerio, para seu conhecimento e fins convenientes,
que os novos sellos do imposto de consumo têm os !'eguintes
característicos :
Aí> cintas das taxas de 10, 20, 30, 50, 100 e 150 réis, destinadas especialmente á sellagem de cigarros e cigarrilhas
de producção nacional, são impressas sobre fundo amarellado:
em verde claro, pam os productos preparados pelas fabricas
empregando o fumo por ellas desfiado, picado ou migado;
e em verde escuro, para os productos preparados com fumo
adquirido em outro estabelecimento.
Medem essas cintas om, 027 de comprimento por om, 07
de largura e seus principaes signaef' característicos são os seguintes: No centro, em rcct.angulo, acham-se os algarismos do
valor, tendo á esquerda c á direita uma almofada onde está
a palavra -Réis. O restante de cada lado da cinta é formado
por quat10 outra;:; almofadas, separadas de duas em duas por
uma rosacea, lendo-se na da esquerda a palavra- Consumo,em lettras brancas, c na da direita a palavra-Brasil,-em
um fundo branco. Os espaços que separam as almofadas já
descriptas são preenchidos por vinhetas differentes.- Calogeras.

N. 2 -

EM 14 DE JANEIRO DE 1916

Recommenda aos consules brasileiros que tornem effectiva a exigencia do art. 13, lettra h, do regulamento annexo ao decreto
n. 1.103, de 21 de de.zembro de 1903

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 3.- Rio de
Janeiro, 14 de janeiro de 1916.
Declaro aos Srs. inspectores das alfandegas, para os
fins convenientes, que o Ministerio das Relações Exteriores,

268

DECISÕES DO GOVERNO

em virtude de pedido feito pelo da Fazenda, recommendou
ao.'! consules brasileiros, por circular n. 24, de 30 de agosto
do anno passado, segundo communicou em aviso n. 38, de
30 do mez subsequente, que tornem effectiva a exigencia do
art. 13, lettra h, do regulamento annexo ao decreto n. 1.103,
de 21 de novembro de 1903, sobre a indicação da taxa cambial
nas facturas consulares.- Calogera.s.

N. 3- EM 19 DE JANEIRO DE 1916
Nos leilões realizados nas alfandegas é obrigado o arrematante
ao pagamento da commissão de 5 %

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 4.- Rio de
.Janeiro, 19 de janeiro de 1916.
Hecommendo aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este Ministprio que, nos leilões realizados na.'! alfandcgas c suas clependcncias, Feja observada a disposição do
art. 123 da lei n. 3.08!), de 8 de janeiro do corrente mmo, que
obriga o arrematante ao pagamento da commissão de 5 %
sobre o preço da arrematação é distribue a importancia proveniente dessas cornmissõcs, pela fórma seguinte: 1 % para
o presidente do leilão, 1 %para o escrivão c 3 %para os contínuos que servem de leiloeiros. - Calogeras.

N. 4- EM 26 DE .JANEIRO DE 1916
Caracleristicos dog novog sellos de imposto de consumo

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. .'i.- Rio de
.Janeiro, 26 de janeiro de 1916.
Em additamento á circular n. 56, de 30 de dezembro de
1915, declaro aos Srs. chefes das repartições subordinada.'!
a este Ministcrio, para seu conhecimento e fins convenientes,
que os novos sellos destinados á cobrança do imposto de consumo de sal grosso, tecidos, louças, vidros nacionues e estrangeiros e os especiaes para cobrança do impoRto de consumo
de cigarros têm os seguintes caracterist.icoR:
Os seBos para cobrança dos impostos de consumo de sal
grosso, tecidos, louças c vidros nacionaes e estrangeiros, por
meio de guia, têm a fôrma rectangular, medem de comprimento om, 036, por 0 111 , 021 de altura e são impressos na côr
. encarnada, quando destinados a productoi'l de origem estran-
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geira c na côr verde, quando dest,inados a productos de procedencia nacional, sendo a impressão feita sobre um fundo
alaranjado.
Existem dous desenhos para toda a série de valoreEI, sendo
um para 3.<1 taxas de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 e 80 réis e
outro para as de 100, 200, 500, 1.000 c 3.00~ réis, notando-se
que para as ~axas de 100 a 3.000 réis os sellos medem om, 038
de comprimento por om' 023 de largura.
1) Sellos para as taxas até 80 réis.
São os seguintes seus principaes característicos:
Na parte central do sello acha-se representada a espt.era
celeste com a constellação do Cruzeiro do Sul, cercada por
uma faixa em que scintillam 21 estrellas symbolizando os Estados da União.
Os angulos superiores são fechados por uma orla de ornatos brancos e nos inferiores existem duas almofadas circumdadas tambem de ornatos, onde estão os algarismos indicadores
do valor, tendo abaixo a palavra- Réis- e acima a palavra
-Guia-, na almofada da direita e - Talão-, na da esquerda. O intervallo entre as duas almofadas é occupado por
dous ornatos symetlicos, separados pela extremidade inferior
da vara de um caducêo, cuja parte principal apparece no alto
do sello e divide ao meio uma faixa circular com a abertura
voltada para baixo, onde se lê a palavra - Brasil- em cada
uma das divisões do arco, cujos extremos tocam uma outra
faixa em sentido horisontal, de que só apparecem duas pequenas porções, nas quaes existe a palavra - Consumo- em
lettraB brancas.
2) Sellos para as taxas de 100 a 3.000 réis.
Seus principaes signaes característicos são os seguintes:
Ao centro destaca-se a effigie da Republica em medalhão
cercado pela faixa de 21 estrellas já descripta para os sellos de
valores menos elevados.
O restante do desenho e dizeres dos sellos obedece á
mesma disposição dos antc1iores, ~alvo quanto á ornamentação
que é mais trabalhosa e se destaca em fundo levemente tracejado.
Os sellos das taxas de 10, 20, 30, 50, 100 e 150 réis, espcciaes, para cobrança do imposto de consumo sobre cigarros,
têm a fórma rectangular, medem de alto om, 023 por om, 015
de largura e são impressos sobre fundo amarellado: em côr
verde-claro para os cigai'ros fabricados com fumo nacional e
em côr verde-escuro para os cigarros fabricados com fumo de
outra procedencia.
Seus principaes signacs característicos são os seguintes:
Ao centro, fechado num circulo, acha-se o valor, tendo na
parte superior a palavra - Consumo- e na parte inferior· a

270

DECISÕES DO GOVERNO

palavra - Réis- ambas em lettras brancas e em fórma de
arco com as aberturas para dentro.
Tambem em lettras brancas, porém em sentido horisontal,
existem no sello as palavras -Brasil- e - Cigarros-,
ficando aquella no alto e esta na base.
Todos os desenhos descriptos são dispostos sobre um fundo
representando uma placa recortada, da qual duas pontas
maiores, recurvando-se para dentro do sello, vão prender o
circulo em que se acha o valor.- Calogeras

N. 5- EM 31 DE JANEIRO DE 1916
Caractm·il$licos das cintas destinadas á sellagem de cigarros e
cigarrilhas de procedencia estrangeira
Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 6.- Rio do
Janeiro, :n de janeiro de 1916.
Ainda em additmnento á circular n. 56, de 30 de dezembro de 1915, declaro aos Srs. chefes das repartições
subordinadas a este Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos, que as cintas destinadas á sellagem de cigarros
e cigarrilhas de proredencia estrangeim têm os seguintes característicos:
As cintas das taxas de 50, 100 e 150 réis, destinadas especialmente á sellagem de cigarros e cigarrilhas ele procedencia
estrangeira, são impressas em côr vermelha.
Medem essas cintas om,027 de comprimento por om,o7 •
de largura e seus principaes signaes característicos são os se.. '
guintes:
No centro, em rectangulo, acham-se os algarismos do
valor, tendo á esquerda e á direita uma almofada onde está a
palavra - Réis.
O restante de cada lado da cinta é formado por quatro
outras almofadas, separadas, de duas em duas, por uma rosaeea, lendo-se na da esquerda a palavra - Consumo - em
lettras brancas, e na da direita a palavra - Brasil- em fundo
branco. Os espaços que separam as almofadas já descriptas
são preenchidos por vinhetas differentes. - Calogeras.
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N. 6 -

~11

EM 31 DE JANEIRO DE 1916

Resolve duvidas sobre o sello de recibo
Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 6 A.- Rio de
Janeiro, 31 de janeiro de 1916.
Em solução ao objecto de vossos officios ns. 86 e 87, de 19
de novembro e 1 de dezembro do anno passado, â. Directoria
da Receita Publica, declaro-vos, para os fins convenientes, de
accôrdo com o despacho do Sr. ministro, de 20 do corrente,
que oR recibos passados pelos empreiteiros ou contractantes
de serviços municipaes e pelos proprietarios de predios alugados
ao Estado estão sujeitos ao sello do § 4°, n. 2, da tabella B,
do decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900, porque não se
trata de acto de economia da Municipalidade e do Estado,
como o define o art. 2°, § 1°, do regulamento do sello, e que os
recibos firmados pelos funccionarios da Camara que percebem
vencimentos mediante folha e pelos professores estaduaes não
devem pagar sello, visto se tratar de acto de economia interna
da Camara e do Estado, sendo applicavel ao caso o art. 15,
n. 20, do cit~tdo regulamento, não revogado nesta parte pelo
art. 1°, n. 29, da lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914.
-Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. collectorfederal
em Itaperuna, Estado do Rio.

N. 7 - EM 1 DE FEVEREIRO DE 1916
A agua natural denominada "Santa Rita" está sujeita ao imM
posto de consumo por não ser medicinal
Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 7.- Rio de
Janeiro, 1 de fevereiro de 1916.
Declaro aos Srs. chefes das repartições ~bordinadas
a este Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos,
que a agua natural denominada Santa Rita, extrahida da fonte
do mesmo nome, situada no município de Magé, Estado do
Rio de Janeiro, e de que trata a circular n. 43, de 27 de junho
de 1900, está sujeita ao imposto por não ser medicinal, como
faz certo o resultado do exame a que foi submettida no Laboratorio Nacional de Analyses.- Calogeras.
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N. 8 - EM 4 DE FEVEREIRO DE 1916
As nomeações de m.edicos para as juntas de inspecção devem
recahir de preferencia, na falta de profissionaes da Directoria de Saúde Publica, nos da Armada ou do Exercito

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 8.- Rio do
Janeiro, 4 de fevereiro de 1916.
Declaro aos Sri'l. chefes das repartições subordinadas a
este Ministcrio, para seu conhecimento c devidos cffeitos,
que, para a execução do disposto no § 2° do art. 1o do regulamento approvado pelo decreto n. 11.447, de 20 de janeiro do
anno proximo findo, devem, nos Estados, as nomeações de
medicos para as juntas de inspecção de saúde recahir de preferencia, na falta de profissionaes da Directoria Geral de Saúde
Publica, em mcdicos da Armada ou do Exercito, do quadro
ou contractados. - Calogeras.

N. 9 -

EM 5 DE FEVEREIRO DE 1916

Resolve duvidas sobre a cobrança do imposto de transporte

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 49.- Rio de
Janeiro, 5 de fevereiro de 1916.
Sr. ministro da Viação e Obras Publicas- Em solução
á consulta feita pela Estrada de Ferro Central do Brasil, transmittidaa este Ministerio, por cópia, com o vosso aviso n. 2.219,
de 26 de agosto do anno proximo passado, sobre o modo de
proceder-se á cobrança de imposto federal de transporte de que
trata o decreto n. 11.493, de 17 de fevereiro do mesmo anno,
cabe-me communicar-vos estar o assumpto perfeitamente elucidado pelo art. 2° do regulamento annexo ao citado decreto,
cobrando-se 20 % sobre o custo dos bilhetes simples, com o
maximo de 2$, c tambcm 20 % sobre os de ida c volta, com o
maximo de 4$, sendo o calculo destes ultimos feito relativamente
n cada metade do vnJor total da passagem, tal como o têm
praticado todas ns estradas particulares, que recolhem, mensalmente, aos cofres da Rcccbcdoria do Districto Federal o produeto da arrecadação do referido imposto.
Devo ainda dizer que a lei n. 3.070, de 31 de dezembro
ultimo, dispõe que o imposto de transporte seja cobrado de
accôrdo com a lei n. 2.949, de 31 de dezembro de 1914, e
respectiva regulamentação.- Benedicto Hyppolito de Oliveira
Junior.
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N. 10 - EM 5 DE FEVEREIRO DE 1916
As moedas deformadas por incendio podeião Ber trocadas por
outras dos mumos tJalores pela Caalí da Moeda, uma vez
que apresentem os característicos legaes

Ministerio dos Negocios da Fatenda- N. 8 A.- Rio de
Janeiro, 5 de fevereiro de 1916.
Em respos'ta ao officio de vosso antecessor, n. 2.181, de
27 de novembro do anuo passado, consultando si, por não lhe
parecer esteja previsto no art. 29, § 10, do regulamento em
vigencia nesSe estabelecimento, nem no aviso n. 69, de 18 de
setembro de 1889, o caso da deformação involuntaria da moeda
de prata devido a incendio, deve elle ser contemplado na troca
ou recunhagem de moeda, ou si deve a prata contida P,Ossuir
s6mente valor intrínseco, communico para os devidos fiÍls, de
accórdo com o despacho do Sr. ministro, de 31 de janeiro
proximo findo, que as moedas deformadas por incendio poderão ser trocadas por outras dos mesmos valores, uma vez
que apresentem os seus caracterist,icos legaes, applicandOL.Se,
assim, ao caso o art. 29, já referido.
Quanto á recunhagem de antigas moedas exiEJtentes nessa
repartição, lem~ada naquelle officio, peço-vos, nos termos
do mesmo despacho, infotmeis qual a importancia existente
em cobre e qual o cunho a adoptar, afim de que se possa resolver a respeito.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.Sr. director da Casa da Moeda.

N. 11 - EM 7 DE FEVEREIRO DE 1916
Dispensa da multa em que incorreram Brandão & Qoth,p. e
outros, fabricantes de aguardente em Campos, desde que
sejam pagos os impostos devidos

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 11.- Rio de
Janeiro, 7 de fevereiro de 1916.
Declaro-vos, para os fins convenientes, que o Sr. ministro,
tendo presente o requerimento transmittido com o vosso officio
n. 73, de 22 de junho do anuo passado, á Directoria da Receita
Publica, no qual Brandão & Comp. e outros, fabricantes de
aguardente nesse município, solicitam dispensa do pagamento
de imposto exigido no regulamento annexo ao decreto n. 11.511,
de 4 de março de 1915, sobre aquelle producto sabido de seus
estabelecimentos fabris no período decorrido de 25 de março a
lO de junho, producto que fabricado em 1914, anteriormente
ao citado decreto, consideravam como etock existente em seus
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est:1belecimentos, resolveu, por despacho de 31 de janeiro proximo findo, dispensai-os das multas em que incorreram, desde
que sejam pagos os impostos devidos, devendo os interessados,
para o fim da dispensa, apresentar a essa exactoria relação
completa do producto vendido naquelle período, que será confrontada pela fiscalização com os lançamentos da escripta geral,
c procedendo á mesma fiscalização, em caso de duvida, de
conformidade com o art. 18, 4°, lettra i, daquelle regulamento,
lavrando-se os necessarios termos e autos.-Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.-Sr. colleetor federal de Campos,
Estado do Rio de Janeiro.

N. 12- EM 10 DE FEVEREIRO DE 1916
Resolve duvidas sobre a disposição do art. 2°, alinea XI, da lei
n. 3.070 A, de 31 de dezembro de 1915, relativa a sello de
patentes da Guarda Nacional
Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 21.- Rio de
Janeiro, 10 de fevereiro de 1916.
Em resposta ao vosso officio n. 18, de 25 de janeiro proximo
finJo, consultando si, por não ser imperativa, deve ser posta em
execução a disposição do art. 2°, alinea XI, da lei u. 3.070 A, de
31 de dezembro do anuo passado, e, em caso affirmativo, como
todas as patentes da guarda nacional nas condições mencionadas no mesmo dispositivo já estejam sujeitas ao pagamento
do sello cotn as multas respectivas, si a cobrança deve ser feita
com a penalidade da lei, pela demora havida, communico-vos,
para os devidos fins, de accôrdo com o despacho do Sr. ministro de 3 do vigente, que a alínea XI acima referida não cogita
de multa e o sello deve ser cobrado depois de provada a formalidade exigida na mesma alínea. -Benedicto H yppolito de Oliveira Junior. -Sr. director da Rece bedoria do Districto Federal

N. 13- EM 12 DE FEVEREIRO DE 1916
As porcentagen.s do imposto sobre vencimento incidem nas quantias effectivamente recebidas em cada mez
Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 22.- Rio de
Janeiro, 12 de fevereiro de 1916.
Communico-vos, pam os devidos fins, que o Sr. ministro,
tendo presente o officio n. 62, de 29 de dezembro ultimo, em
que submetteis á sua approvação o acto pelo qual mandastes
restituir aos 1°" escripturarios dessa Recebedoria a differença
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entre a ímportaneía correspondente ao impor> to de 15% que
pagaram no mez ou mezcs em que os seus vencimentos foram
além de 1 :000$ c a correspondente a 10 % a que estão
sujeitos os funccionarios que percebem vencimentos mensaes
de 300$ a 1 :000$, exclusivo, resolveu, por despacho de 25 de
janeiro proximo findo, deixar de approvar a vossa decisão,
para o fim de ser applicado o texto preciso do art. 1°, IV, 31,
da lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914, que manda
applicar as porcentagens sbbre as quantias effectivamente recebidas em cada mez.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.
-Sr. director da Recebedoria do Districto Federal

N. 14- EM 12 DE FEVEREIRO DE 1916
Resolve duvidas sobre a execução do regulamento approvado pelo
decreto n. 11.807, de 9 de dezembro de 1916

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 31.- Rio de
Janeiro, 12 de fevereiro de 1916.
Em solução ao vosso officio n. 10, de 10 de janeiro proximo
findo, declaro-vos que:
a) só aos fabricantes cabe observar o art. 56 do regulamento approvado pelo decreto n. 11.807, de 9 de dezembro
de 1915;
· b) aos mesmos fabricantes ou aos commerciantes cabe o
cumprimento do art. 57;
c) a formalidade instituída pelo art. 56, citado, não se entende com os sellos adquiridos pelos commerciantes por grosso
para a sellagem da cachaça ou do vinho natural, recebido directamente do lavrador-fabricante, pois que fica sem applicação,
attenta a faculdade do mesmo lavrador-fabricante dar sahida a
tacs productos desacompanhados de sellos;
d) as formalidades estabelecidas pelo § 1o do art. 43 do dito
regulamento, em relação ao art. 56, para os effeitos da troca de
estampilhas, são dispensaveis, em se tratando de estampilhas
adquiridas, conforme o art. 83, pelos commerciantes por grosso;
e) para evitar a apprehensão de taes estampilhas, a delegacia deverá dar instrucções á fiscalização;
f) o preenchimento da formalidade do art. 57 do dito regulamento, embora o producto transite por diversas casas atacadistas, cabe áquella que, por fim, vender o producto ao
varegista, ou á fabrica, si o vender directamente ao varegista.
-Benedicto Hyppolito de Olit'eira Junior.- Sr. delegado fiscal
no Rio Grande do Sul.
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N. 15- EM 14 DE FEVEREIRO DE 1916
Indefere um requirimento de escripturarios pedindo í~antamênto
da metade da multa cobrada executivaménte, pot pertencer
integralmente d Fazenda Nacional
Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 129.- :ttio de
Janeiro, 14 de fevereiro de 1916.
Em tt)sposta ao vosso officio n. 1. 782; de 10 de dezembro
de 1912, á Ditectoria dà Despezá Publicâ1 a que se refere, entro
outros, o de n. 1.995, de 10 de fevereiro do anno passado, á Directoria da Receita e com o qual encaminhastes o requerimento
em que os escripturarios dessa Alfandega Maximiliano A. do
Nascimento e Edu~rdo N aeareno de Souza pedem o levantamento da metade da multa cobrada executivamente de
Williàm F. Joyoo, communicú-vos, para os devidos atreitos, que
o Sr. ministl'o1 por déspacho de 3 do corrente, resolveu indeferir
a alludida pretenção, por i:;:so que a multa de que se trata é a
previeta no àrt. 549 dá Consolidação dll8 Leis das Alfandegas, e
segundo já resolveu o Thesouro pelaordemn.49, de 17 de agosto
da 1897, publica.da no Diario Ojficia~ de 23 do mesmo. mez, á
Allandega do Maranhão, pertence mtegra1mente á Fãzenda
Nacional, por ser substitutiva dos direitos de consumo devidos
a, ella, eshmd~ à causa dessa substitui9ão determinada na expoSição dê motiVos constante do constderahdo que precedeu t)
texto do decreto n. 10.326, de 30 de agosto de 1899, multa esaá
que é cobrada em dobro em virtude do art. 29 das iliStrücções
de 15 de dezembro de 1899, que nem por isso lhe altetóU a h~
tuteza, procedettcia e destino.~ Benedicto Htfppolitv de Otíveira
iu»ior.---- Sr. inapector da Alíandegli. dtl Rto de Janclto.

N. 16- EM 14 DE FEVEREIRO bE 1916

Generos que pode»t sei' despachâdo8 a bordo ou. sobre agwa
Ministerio dos Negocios da Fáténda- N. 10.~ Rio de
Janeiro, 14 de fevereiro de 1916.
Declaro aos Srs. chefes das repartições srtbordin:tdas a
este Ministerio, para seu conheciment,ó e fins convéhÍefitéa,
que são os seguintes os generos que podem ser despachadóS a
bordo ou sobre agua: Aço em chapas simples, lisas ou estri.k.das
no laminador; em barra, vergalhões; cantoneiras, titáS para
arcos de toneis, pipas e fardos e em geral laminados de qualquer
feitio. Aduellas. Alabastro, ma.rmore, phorphyro, jaspe e pedrSB
semelhantes, em bruto, em pó e em obraa. Alambiques, auto-
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claves, fornalhas, retortllS, tachos, caldeiras e quq.esquar outro11
objeotos semelhantes não classificados. Alhos. Alp._Í(l e pain9o,
Amal'lrn8 e amal1l'etas. Amiantho ou asbesto, em br'Uto ou tlm
obr!UJ. Ancoras, ancorotes e fateixas. Animpes vivOJ. Appa,..
relhoa de movimento ou transmissão. Arame (fio) de forro,
de qualquer qualidade e gro88ura, simples ou galva.ni;ftrdo,
ArbustoP, arvorei! e plantas vivflB de qualquer aspeoie. Ardoela.
(lousa) em bruto, em taboas, telhas ou ladrilhos. Arêa ou argilla de moldar. Arroz. Assuoar de gup.lquer qualidade. Avêa.
em grão. Azeite de qualquer qualidade. Azulejos. Bo.nha ou
unto de porco. Batcos e embarcações miudas. Barro em bruto,
Batatas alimentícias inglezas e sémelhp.ntes. Baterias a vapor
para trabalhos de laboratorios chimicos e pharmaceuticall1
fabricaa e officiinas de confeiteiro, com todaa as suas per'tença.a,
Bebidas fermentadas. Bombas e burrinhos movidos a vapor,
Borra de azeite ou de vinho. Cal em pedra ou em pó. Ca11os
de chumbo, de ferro ou de barro, para qualquer uso. Ca.rril,
Carne verde ou fresca, secca (xarque), em aalmoura ou fuma,dp.
e de qualquer outro modo preparada, como presu11to11, conPervas, salames e extractos. Carros e outros vehiculoa da qualquer qualidade para conducção de pessoas ou de mercadorias
e suas pertençM. Cebolas ou ()ebolinhias. Oêra em bruto ou
preparada. Cevada. Chapas de ferro para cobrir CMas. Chumbo
em barras ou linguados, em pedaços ou de qualquer modo, em
bruto, em lençol, laminas, pastas ou fios e em ligaa para typoil
e para manoaes. Cimento romano ou de Portland e semelhanwa,
Cobre em bruto ou preparado. Colla ou gelatina. Cordoalha,
de qualquer qualidade. Correntes de ferro de qualquer qua.If ...
dade. Cortjça em bruto ou em rplhas. Couros e pellell, de qqp.}..
quer qualidade, em bruto. Crina animal ou vegetal. Estallho
em barras, verguinhas, folhas e de qualquer outro modo, em
bruto, EsteirM de palha de qualqll8r qualidade. Farello e res•
tolho de qualquer qualidade. Farinha de trigo, de milho, arro1l,
batata, polvilho, amido ·ou fecula. amylacea a semelhllll).~~.
Feijão de qualquer qualidade. Feno, alfafa e quaesquer outr~
forragens. Ferro fundido ou guza, em chapas simples, lieaa ou
galvanizadas, em barras, vergalhões, cantoneiras, tiras para.
tpneis, pipas e fardos, e em gerallaminados de qualquer feitio.
Fogões de ferro, fornos e fornalhas, fogareiro&, panellas simpleil
de tires pés e outros artigos semelhantes. Foles de qualquer
qualidade. Ft"llctas verdes, seccas ou passadas, em conservllo
ou de qualquer modo preparadas ou confeitadas, Fumo em
folha, picado ou desfiado, em pasta, para mascar, em rapá ou
tabaco e em cigar;ros ou charutos. Garrafas vasias de vidro
ordinario, em gigos ou em cestas. Gesso em bruto ou em obras.
Giz em pedra, pó ou de qualquer modo preparado. Guano e
outros adubos para ter;ra. Guindaste de qualquer qualidade.
Junco ou rotim em bruto. Juta e canhamo em fio, simples,
para tecehtgem, crú ou tinto, Legumes fadnac~os ~ hortaliça

Modelo n. 5
Recapitulação do mappa de mercadorias livres

VALORES OFFICIAES E POR CONTA DE QUEM IMPORTADAS

TOTAL

PROCEDENCIAS

Governo
dos Estados

Governo Geral

Governo
Municipal

Allemanha .............. .

10.231 :929$130

399 :534$390

Argentina ................ .

19:718$480

474$000

Austria .... .

28 :384$360

20:000$000

192$000

4. 543 :497$780

61 :192$000

59:769$000

Belgica ........... .

5 :468$7001

200$000

....

Total dos valores officiacs .....
Direitos

Qtte

o Estado nJ.o percebeu

Expediente pago.............
'Differencas contra o Estado........

Pag. 378- 1 -

20 . .1% :379S.i4o\l':õ.s7 :470$190

~==~:I

1........ .. ..

5. 724 :é48$1GO

1·

307 :207$210
53:133$710
254 :073$530

241 :499$E90

. .......
....
25 :11\7$950

CONTRA
O ESTADO

Particulares

106 :045$620 11.634 :726$690

3.248 :26C$910

64 :397$210

3 183 :863$700

97 :261$400

2 :877$000

122 :330$830

34:850$800

167$850

34 :682$950

··············

7:000$000

55 :816$360

25 :906$980

1 :000$000

29:906$980

············
7 :4 73$880
.........
············
1
········· ·············· - -:000$000
--

6.819:319$820

1. 655 :610$040

33 :686$560

1 :621 :923$480

7 :Gi3$SSU

1 :136$360

43!$340

752$020

240$000 ············
720$000

D!FFERENÇAS

DIREITOS
PAGOS

885 :828$850

5 :920$001 ............

............

Suissa .............. .
Uruguay ......... .

Corpo
Associações,
Diplomatico ICorpo Naval em prezas, etc.

DIREITOS
QUE O ESTADO
DEIXOU
DE PERCEBER

2. 028 :255$7 40

126 :385$300

1 :000$000
-----. . . . . . . . . . 13.119 :524$0.)0 2. 288 :53é'$l(0 3i .123 :GOC$0::'-0

110$000 ..

......

110$000

"'"'"'"I """'""I "' " I' ""'='"'"I ... ' """" --.--.-.--I
471~51$460
~~-~- -.I~~~~~-.-. -/-.-.-.- -:-:-.---

5 :344$300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70:109$310

9 :039$950 • • . .. • • . . • .

- - - - - - - - - - - - - - - · - !O
----413 :314$620

17: 766$650

3.324 :693$310

598 :934$120

.......

. .-.-...

... ..... ..

489 :559$280

-.I

9. 981 :492$180
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de qualquer qualidade, frescos, ·seccos, em salmoura ou em
conserva de qualquer qualidade. Leite em conserva ou de qualquer modo preparado. Licores de qualquer qualidade. Línguas
ou intestinos de quaesquer animaes, scccos, em salmoura, em
conserva ou de qualquer modo preparados. Linho, j~ta e canhamo em bruto. Louça em ladrilhos ou em apparelhos e peças
não classificadas. Machinas e instrumentos de qualquer qualidade, proprias para lavrar a terra, para mineração, para. fabricas, officinas, para navegação c para estradas de ferro. Madeiras de qualquer qualidade, em bruto ou em obras grossas.
Manteiga de vacca. Massas alimentícias. Milho. Moinhos
movidos a vapor ou força hydraulica. Molhos ou líquidos temperados para comida. Motores fixos. Locomoveis ou portateis.
Ocres de qualquer qualidade. Oleo de linhaça. Ovos de gallinha
e de outras aves domestica!'. Palha, esparto, cairo, pita, piassava e outras materias filamentosas, em bruto ou em rama.
Papel em massa de qualquer qualidade para fabricação de
papel ordinalio proprio para embrulho, sem impressão. Papel
para impressão de jornaes. Parafina em massa. Peças de feiTO
para edificação de casas ou armazens, para construcção de
barcos, pontes, cercas, postes telegraphicos e outras obra.."l semelhantes, armadas ou desarmadas. Pederneiras. Pedras de
cantaria ou de granito em bruto ou em obras. Peixes não classificados, mariscos, ostras e ouf,ros moluscos e ovos frescos,
seccos, salgados, em salmoura ou em conserva, de qualquer
modo preparados. Pontas, ossos e unhas de quaesquer animaes.
Pós de sapatos. Productos chimicos, drogas e especialidades
pharmaceuticas. Queijo de qualquer qualidade. Remos e craques. Sabão commum ou de lavagem. Sebo ou graxa, de qualquer qualidade. Sementes para horta, jardim, prado e em geral
para agricultura. Tachas de ferro fundido para assucar. Tijolos
e telhas de qualquer qualidade. Tintas preparadas a agua, de
qualquer qualidade, proprias para escrever e preparadas a
oleo, para impressão, lithographia ou. pintura de casa. Fornos
movidos a vapor. Torradores de ferro para farinha. Toucinho
salgado ou em salmoura. Trapos, ourelos e aparas de qualquer
qualidade. Trilhos de ferro ou aço. Velas de qualquer qualidade. Vidrbs em chapas ou laminas, para vidraças, claraboias
e navios. Vime em bruto ou em braças ou molhos. Vinagre
commum de cozinha. Vinhos c quaesquer outros líquidos ou
bebidas alcoolicas. Zinco em barras ou linguados, em pedaços
ou resíduos, em bastões, para p\lhas electiicas ou de qualquer
outro modo, em bruto. - Ca.logeras.
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N. 17- EM 19 DE FEVEREIRO DE 1916
lnstrucções para o serviço de desembaraço das mercadorias navegadas por cabotagem

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 11 A.- Rio de
Janeiro, 19 de fevereiro de 1916.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a
este Ministerio, para seu conhecimento e fins convenientes,
que, no serviço de desembaraço das mercadorias navegadas
por cabotagem, devem ser observadas as seguintes providencias:
1) Não será permittido o embarque de mercadorias nacionalizadas ou nacionaes que se possam confundir com as similares estrangeiras, sem que sejam acompanhadas de guia de
exportação. A guia ou despacho de exportação de genero estrangeiro nacionalizado deverá ser feita com todas as especificações, tal qual se procede nos despachos de importação, declarando-se nãó s6 a qualidade como peso, quantidade ou medida
de todos os artigos, conforme a base adoptada na tarifa em
vigor. As mercadorias poderão ser conferida.'! por occasião do
embarque ou da descarga, ficando sujeita á multa de direitos
dobrados a divergencia que fôr verificada.
2) As guias ou despachos de exportação, que serão numeradas por ordem, deverão levar o carimbo da repartição expedidora e n. assignatura da autoridade competente, com a declaração da sua categoria de modo clm·o que não possa causar
duvida.
3) As guias ou despachos de importação deverão ser remettidas á repartição do destino pela propria embarcação que
conduzir as mercadorias, por meio de officio discriminando a
qualidade e numero de cada uma. - Calogeras.

N. 18- EM 19 DE FEVEREIRO DE 1916
A wncessão de isenção por despacho de 26 de janeiro se refere a
materiaes encommendados antes da vigencia da le1: orçamentaria

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 1·!2.- Rio
de Janeiro, 19 de fevereiro de 1916.
Communico-vos, para os fins convenientes, que o Sr. ministro, tendo presente o processo transmittido á Directoria da
Receita Publica com o vosso officio n. 1.193, de 30 de outubro
ultimo, relativo ao recurso interposto pela Companhia Cantareira e Viação FluminenRe da intimação que lhe foi feita para
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recolher aos cofres desáa. alfandega a quantia de 84:606$740,
proveniente de direitos de materiaes que despachou em 1911
como livres de direitos e que no acto da revisão das respectivas
notas foram julgados dever pagar os meS!nos direitos, resolveu,
por acto de 14 do vigente, dar provimento ao recurso, visto a
isenção de direitos concedida pelo despacho de 26 de janeiro de
1911 se referir a materiaes encommendados antes da vigencia
da lei orçamentaria do mesmo anno de 1911, e para os quaes
já havia sido concedida a mesma isenção na vigencia de lei que
a autorizava, não tendo sido a mesma utilizada no prazo de um
anno por motivos jus1ificados, vindo, assim, o despacho de 26
de janeiro citado validar uma concessão legal.- Benedicto
Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. inspector da Alfandega do
Rio de Janeiro.
N. 19- EM 21 DE FEVEREIRO DE 1916
As a7fandegas devem pedir os parecaes technicos dos engenheiros
do Ministerio da Viação sempre que houver necessidade de se
proceder á verificação das mercadorias que tenham de gosar
a isenção de direitos ou diminuição de taxas

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 12.- Rio de
Janeiro, 21 de fevereiro de 1916.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a
este Ministerio, para seu conhecimeno e fins convenientes, que
as dfandegas devem pedir os pareceres technicos dos engenheiros pertencentes ao Ministerio a Viação de Obras Publicas
e com exercício nos Estados, sempre que houver necessidade
de se proceder á verificação dos requis}tos para que as mercadorias, sujeitas a despacho, possam gosn.r de isenção de direitos
ou diminuição de taxa, salvo no caso de existencia de disposição
contractual, definindo regimen especial de fiscalização.
Out.rosim, declaro aos mesmos Srs. chefes que taes verificações, autorizadas por aquelle Ministerio da Viação, por se
tratar de pessoal ao mesmo subordinado, serão gratuitas. Calogcras.
N. 20 -EM 21 DE FEVEREIRO DE 1916
Objectos que o governo francez considera contrabando de guerra

Ministerio das Negocias da Fazenda- N. 13.- Rio de
Janeiro, 21 de fevereiro de 1916.
Na conformidade da decisâo proferida no aviso do Ministeria das Relações Exteriores, n. 11 de 15 ele jantJiro ultimo,
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declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este
Ministerio, para seu conhecimento e fins convenientes, que o
governo francez considera contra.bando de guerra os objectos
que se ieguem:
CONTRA~DO

ABSOLUTO

I. As armas de toda a natureza, comprehendidas tambem
as armas de caça e de sport, a:'!>im como suas peças componentes.
·
II. Os instrumentos e apparelhos exclusivamente proprios
para fabricação de munições de guerra ou para fabricação ou
reparação de armas ou de material de guerra, terrestre ou naval.
III. ·~ torres e outras machinas ou maohinas-utensilios
que possam servir para a fabricação de munições de guerra.
IV. O esmeril, e espatho natural e artifidal (alundum) e
o carborundum. sob todas as f6rmas.
V. Os projectis, cartuchos e cartucheiras de toda a natureza e suas peças componentes.
VI. A cêra de paraf.ina.
VII. Os pós e explosivos especialmente empregados na
guerra.
VIII. As materias usadas na confecção dos explosivos, comprehendidos entre elles: o acido nítrico e os nitratos de toda
natureza, o acido sulphurico, o acido sulphuricofumoso (oléum),
o amdo acetico e os acetatos, o chlorato e perchlorato de baryum, o acetato, o nitrato e o carbureto de calcio, os saes
de potassio e a potassa caustica, os saes de ammonio e o ammoniaco (solução), a soda caustiea, o chlorato e o perchlorato de
sodio, o mercurio, o benzol, o toluol, o xylol, a naphta (empregada como dissolvente), o phenol (acido phenico)1 o cresol,
a naphtalina, assim como suas misturas e seus derivados; a anilina e seus derivado:;, a glycerina, a acetona, o ether acetico, o
alcool ethylico, o aloool methylico, o ether, o enxofre, a uréa,
a cyanamida, a celluloide.
IX. O bioxydo de manganez, o acido chlorhydrico; o
bromo; o phosphoro; o sulphureto de carbono; o arsenico e
seus compostos; o chloro; o phosgeno (ohlorureto de carbolina); o anhydrido sulphuroso, o prussiato de soda; o oyanureto de sadio, o iodo e seus compostos.
X. O pimentão e a pimenta.
XI. As carretas, as caixas para munições, carroças, carros,
forjas de campanha e suas peças componentes; o material de
acampamento e suas peças componentes.
XII. Os fios de ferro farpados e os instrumentos empregados para fixai-os e para cortai-os.
XIII. Os telemetros e sua peças compoQen.tes i. os pro-.
Jectores e sua peças componentes.
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XIV. As pcçn.R (k vcstuario c de equipamento, tendo camctcr militar.
XV. Os animacs de sella, (k trato f' de alhard11, utilizaveis
na guerm ou susceptíveis clP o ser.
XVI. Todas a~; e:=,pccies de arreios tendo caracter militar.
XVII. As pclles ele gado, d<' hufalos c ck cavallos; as
pelles ele veados, porcos, carneiros, cabras(' gamos, assim como
o eouro, manufactumdo ou não, proprio para scllaria, para
nrr0ios, calçados ou uniformes militarf's; as corr0ias (k couro,
os couros .impcrmea;vpis c as solla~ dP couro.
XVIII. As matf'rias curtidas de toda a csprciP, eomprchcndcndo a madeira do q uchracho <' o::; cxtractos que sirvam
para cortumc.
XIX. A lã, bmta, penteada ou cardada; os resíduos da
lã c resíduos de toda natureza; os fios de lã, as crinas c pellcs
de animacs de toda 0spceic, as::;im como seus fiados f' seus
resíduos
XX. O algodão bruto, o linter, os rPsiduos d<' aJgodão, os
fiados dP algo<lão, os t.Pci<los <k algodão c outros productos
tirados do algodão, RUSCC'ptiwis de srr rmpr0gados na fahriraçfio de explosivos.
· XXI. O linho, o cunhamo, n rama, o kapok.
XXII. AR eoutrurçõ0s dt~ gucrm, eomprrhcndcndo as embarcações c as ])('ças componentes que não possmn ser utilizadas sinão em uma construrçíio de guerra.
XXIII. Os apparelhos de signaes phonicos submarinos.
XXIV. As placas de blindagem.
XXV. Os appan·lhos nereo.s de toda espeeic, comprehcndendo os aeroplanos, as aeronaves, os balões c os aerostatos de toda espccie, suas peças componentes, assim como os
accessorio['!, objectos e materiacs proprios a Rervir pn.ra aerostação ou para a viação.
XXVI. Os automovris de toda müurcza c :=,ua peças componentes.
XXVII. Os pneumatiros e rhapas para automoveis c bicycletas, assim como artigos ou materiacs proprios para serem
empregados em sua fabriração ou sua reparação.
XXVIII. Os olcos minrrnes, eomprehenckndo a benzina
c as essencias para motor.
XXIX. Os produetos rcsinosOf-1 1 a camphora, a tere benthina.
(olco e e::>seneia), os aleat.riícs n aR csscncia do alcatrão de
madeira.
XXX. O enoutehoue, compr('hc>ndcndo o caontehouc hrnto,
usado e recuperado, aR Roluçõ<'s c paRtaR contcn< lo eaoutchoue e
todas outras prcpP,raçõcs contendo caoutchoue, a babta, a gutta-percha, assim como as variedade:-: seguintes de caoutchouc,
a saber: Bomeo, Guayulé, .Jclutong, Palcmbrang,, Pontianac c
todas outras subst.ancias contendo caoutchouc, aRsim como os
oh,iretos feitos, no lodo 011 rm pnrtP, ('0111 caonteho11e.
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XXXI. O rotim.
XXXII. As materias lubrificantes c notadamente o oleo
de rícino.
:X..~"X:III. Os metaes seguintes: o tungsteno, o molybdeno,
o v::madio, o sodio, o nickel, sclelnio, cobalto, a fonte homatite,
o manganez, o ferro elrr.t.mlytico, o aço contendo tungstcno ou
molvbdeno.
·XXXIV. O amiantho.
XXXV. O .aluminium, a aluminia c os sacs de alumínio.
XXXVI. O antimonio, assim como os sulphurctos c Oli.'"Ydos
de antimonio.
XXXVII. O cobre não trabalhado ou meio trabalhado, os
fios de cobre; as ligas ou compostos de cobre.
XXXVIII. O chumbo em barras, em folha ou em canos.
XXXIX. O estanho, cholureto de estanho c o metal de
estanho.
XL. As ligas de ferro, comprehendendo o fcrro-tungsteno,
o ferro-molybdcno, o fcrro-manganf'z, o ferro-vanadio c o fcrrorhromo.
XLI. Os mctacs F.cguintes: wolfratnito, scheelite, moly·
bdPnitP, os mctaes de mrmgancz, de niekPl, de ehromo, a emalitP, :u.; pyrites de fprro, ns pyrif.ps de eobrc, c outro;;; metaes
de eobre: os nwt.af's d(' zi IH' O, rk dmmho, 1lc n,rseni<'o f' a lmnxit.<·.
XLII. As curtas e plauos <lc totb parte do territorio dos
paiz<•s helligerantcs ou de zona de operações tnilitares em
qualquer escala maior que 1/250.000, assim como as reproducções, em qualquer escala destas cartas, ou planos, por photogmphia ou outro procE'sso.
CONTRABANDO CONDICIONAl.

I. Viveres.
li. Forragens e materias proprias á nutrição de animaes.
UI. Os grãos oleoginosos, nozes e cascas.
IV. Oleos e graxas de animaes, de peixes ou de vegetaes,
Pxcepto oR susceptíveis de serem empregados como lubrificantes, não comprehendendo tambem os oleos essenciaes.
V. Os combustíveis, excepto os olcos mineraea.
VI. Os pós c explosivo:'l que não são especialmente preparados para uso de guerra.
VII. As ferraduraR 10 matcriaes de ferraria.
VIII. Os arreios c a R.ellaria.
IX. Os artigos seguintes, quando utilizados para guerra:
vestimentas, artigos fabricados para vestuario, as pcllcs c
forros, os calçadoR e botas.
X. Os vehiculos de toda natureza, excepto os aultomoveis
c os que possam servir para guerra, bem como suas peças cornporH'nf""·

284

PRClSÕES DO GOV~IlNO

XI. O material fixo ou rodante de estradas de ferro; o
material telegraphico, radiotelegraphioo, e telephones.
XII. Os navios, barcos e embarcações de todoE> os generos,
os diques fluctU:antes e suas peças componentes; as partes de
bacias.
XIII. Os binoculos, telescopios, chronometros e toda a especie de instrumentos nauticos.
XIV. O ouro e a prata amoedada e em barras, os papeis
representativos de moeda..-Calogeras.

N. 21 -EM 23 DE FEVEREIRO DE 1916

I nstrucções para o pagamento de juros das letras e cautelas-papel,
do Thesouro, chegadas a vencimento
Ministedo dos Negocias da Fazenda- N. 18. - Rio de
.Janeiro, 23 de fevereiro de 1916.
Communico-vos, para os fins convenientes, haver resolvido
que par!\ o pagamento de juros das letras e cautelas-papel,
do Thesouro, chegadas a vencimento, na substituição por
apolices e na reforma dos mesmos titulas, sejam observadas
as seguintes instrucções:
1". Declarando o portador dos títulos, por escripto, acceitar a substituição por apolices ao typo de 85 %, primeiramente será feito o calculo para a, substituição e em seguida
o dos juros, pagando-se estes em dinheiro, em vista de recibo
passado no verso de cada titulo.
2". Na substituição se procederâ, como até aqui se tem
procedido, declarando-se, porém, nus relações organizadas para
a inscripção das apolices na Caixa de Amortização que os
juros começam a ser contados da data da emissão (decreto
n. 11.956, de 16 de fevereiro de 1916).
3". As fracções que não puder€m ser convertidas em uma
apolice de 200$ serão pagas em dinheiro.
4". Declarando por escripto o portador preferir a reforma
da letra ou cautela., se procederá primeiramente a essa reforma,
que consiste na correcção por meio de carimbo da data da
emissão do titulo; em seguida se procederá ao pagamento dos
juros vencidos, em vista do recibo passado no verso de cada
titulo.
Feitas as duas operações, serão os mesmos titulos entregues
ao portador, em vista do recibo pal:)sado na guia impres~a CU\
que os tiver apresentado.
·
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5". Dessa guia constaroo a data do vencimento e quantidade de letras ou cautelas, sua :numeração e valor, bem como
os juros vencidos, o nome do portador e sua moradia.
6•. Essa guia será conferida com os títulos respectivos pelo
escripturario encarregado desse serviço, que passará os títulos
aos peritos para o necessario exame.
.
7•. No caso de substituição por apolices; esses títulos,
depois de examinados pelos peritos, serão picotados pelo fiel
do thesouteiro, sendo em st:>guida d:tda a baixa de SêUS numeros
no livro competente.
8''. O pagàr:nertto dos juros de cada titulo Sêrá reglsttàdo
no livro respectivo.
9•. Em quàlquer dos casos~ substitui~;ão da.s lettM ou
oautelàS pot apolices ou reforma dos titulo~- ~ indispensa.vel
o e:X:Mne .doi! peritos. ~ Benedicto.!JJJppolito d~ Oliveira Juniot.
1-" Sr. d1rector geral de Contabilidade Publica

N. 22- EM 25 DE FEVER:E:IRO bE 1916
A guia de despacho de exportação póde 6er substituída por uma

cópia da factura original, sempre que se tratar de mercadorias
que, por 6Ua multiplicidade, difficultem o prócesso órdinario de
despacho
Ministerio dos Negados da Fazenda~ Circular n. 14.~
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1916.
Em additamento á drcular n. 11, de 19 do cortêrtte, declaro
aos Srs. chefes das repartiçôes subordinada!! a este Minist~rio
que, setnpre que se tratar de volumes contendo mercadorias
que, por sua multiplicidade, difficultem o processo ordinario do
despacho, a guia do despacho de exportação, feita com especificações de accôrdo com a Tarifa, p6de ser substituida por uma
cópia fiel da factura original, dirigida ao destinatario das mercadorias pelo respectivo exportador.
Essa factura, depois de ser devidamente authenticada pela
repm:tição fiscal do porto de er:nbarque, de~rá ser annexada. lt
respectiva guia ou despacho de exportação, afim dê ser remettida á repartição do destino.- Culogeras.

continua aqui->
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N. 23- EM 2S DE FEVEREIRO DE 1916
Hecommcnda o cumprimento rigoroso do art. 132, § 3", n. I V, da
lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916

MiJJisterio dos Negocias da Fazenda - N. 15. - Rio de
.Janeiro, 28 de fevereiro d() 1916.
Rccommcndo aos Srs. chefes das repartições subordinadas
a este Ministerio o cumprimento rigoroso do preceito do art. 132,
§ 2°, n. IV, da lei n. 3.089, de 8 de janeiro deste mmo, adaptando-se, na sua pratica, as seguintes regras: 1a) as procurações passadas em contrario e anteriormente a esta lei são
consideradas revogadas c de nenhum cffeito, ficando salvo o
direito de substabelecimento; 2a) não mais subsiste a excepção
creada pelo art. 66 do decreto n. 736, de 20 de novembro de
1850, c repetidà em varias regulamentos de Fazenda; 3a) o novo
dispositivo só se refere aos funccionarios federaes. - Calogeras.

N. 24- EM 29 DE FEVEREIRO DE 191G
Dispensa o carvão de pedra da differcnçn para mai:; ott accrcscimo
que não exceder de 3 %

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 1ü.- Rio de
Janeiro, 29 de fevereiro de 1916.
Declaro aos Srs. inspPctorPs das alfandPgas, para seu conhecimento e devidos fins, haver resolvido que, na organização
dos manifestos de carvão de pedra, seja dispensada, conforme
se faz no despacho dessa mercadoria, a differença para mais (ou
accrescimo) que não exceder de 3 %, nos termos da secção ga
do capitulo 3° do titulo So da Nova Consolidação das Leis
das Alfandegas. - Calogeras.

N. 25- EM 29 DE FEVEHEIRO

lJl•~

19Hi

Declara que o ari. :31 da lei n. 3.07"0 A, de 31 de dezembro de 1915,
não alterott a competcncin que iêrn os procuradores jiscaes
para promover os executivos jiscaes de accordo com a lei
n. 1.178, de 16 de janeiro de 1904

Ministerio elos Nrgocios da Fazenda- N. 17.- Rio de
Janeiro, 29 de fevereiro de 19Hi.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a
este Ministcrio, para seu conhecimento e devidos fins, que o

llllNISTERIU DA FAZllNDA

287

art. 21 c seu paragrapho da: lei n. 3.070 A, de 31 de dezembro
ultimo, não alterou a competencia para promover os executivos
fiscaes, a qual coutinúa set~do dos procuradores fiscacs, de
accôrdo com a lei n. 1.178, de 16 de janeiro de 1904, porquanto
a referencia que aquelle dispositivo da actuallei da receita faz
aos procuradores scccionacs visa sómente applicar as disposições alli citadas aos Estados que não possuam procuradores
fiscaes por falta de delegacia fiscal, como acontece com o
Estado do Rio de Janeiro.- Calogeras.

N. 26 -

EM 3 DE MARÇO DE 1916

Sobre a frequencia dos fiscaes da Inspectoria Federal de Viação
M aritirna e Fluvial

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 10 A.-Rio de
Janeiro, 3 de março de 1916.
Em solução á consulta constante do vosso telegramma dC
6 de novembro do anuo passado, declaro-vos, de accôrdo com
o despacho do Sr. ministro, de 22 de fevereiro findo, que o
ministerio da Viação c Obras Publicas, conforme communicou
em aviso n. 15, de 28 de janeiro ultimo, recommendou á Inspectoria Federal de Viação Marítima e Fluvial que envie, mensalmente, telegrammas ás delegacias fiscaes do Thesouro nos
Estados, informando sobre a frcqucncia dos seus fiscaes, bem
como sobre a auscncia de cada uma das respctivas sédcs, sempre
que a determinem as viagens de inspecção previstas pelo art. 12,
§ 1", e art. 13, § 10, do regulamento approvado pelo decreto
n. 11.456, de 20 de janeiro de 1915, ficando entendido que as
ditas delegacias poderão solicitar, Hbmpre que o julgarem conveniente, quaesquer informações á alludida inspectoria, referentes á legalidade das ausencias dos funccionarios de quem
se trata. -Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior. - Sr. delegado fiscal no Piauhy.

N. 27- EM ,1 DE MARÇO DE 1916
Sobre restituição de direito de folhas de Flandres

Ministcrio dos NcgoC'ios da Fazenda- N. 90.- Rio de
Janeiro, 4 de março de 1916.
Declaro-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro,
tendo presente o proresso enviado á Directoria da Receita Pu-
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blica com o vosso officio n. 13, de 13 de janeiro findo, concernente ao requerimento em que Manoel Marques Leal Pancada
solicita restituição de direitos que pagou pela nota de importação 1'1. 1.176, deste anuo, e de accôrdo com o disposto no §
4° do art. 3° da lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914,
decidiu, por despacho de 26 de fevereiro ultimo, que o requerente deverá exhibir perante a Alfandega do Rio Grande, que
julgará da sutt idoneidade, documentos que comprovem o
segui,nte: 1o, que tem estabelecimento lithographico; 2o, que
as folhas de Flandres foram importadas para supprir as
fabricas de banha, manteiga, etc.; 3°, que a importação foi
feita na medida do effectivo supprimento ás referidas fabricas.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. delegado
fiscal no Rio Grande do Sul.

N. 28- EM 9 DE MARÇO DE 1916

Declara qu.e a taxa devida sobre cadernetas kilometricas estd 1-esol•
vida pelo aviso n. 524, de 15 de novembro proximo passado ao
M inisterio da Viação e dá outras providencias
Ministerio dos Negocios da Fazenda~ N. 38. ~Rio de
Janeiro, 9 de março de 1916.
Em solução ao vosso officio n. 185, de 24 de novembro do
anno passado, declaro-vos, para os fins convenientes, de conforlnidade com o despacho do Sr. ministro, de 17 de fevereiro
proximo findo, que a questão da taxa devida sobre cadernetas
kilometricas, de accôrdo com o paragrapho unico do art. 2°
do regulamento annexo ao de ereto n. 11.493, de 17 de fevereiro de 1915, está resolvida pelo aviso n. 524, de 5 do referido
mez de novembro, ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, e
que nenhuma discordancia existe entre os arts. 18 e 2° do
mesmo regulamento, porque a porcentagem marcada no Htt. 2°
é cobrada sobre o custo das passagens, respeitado o limite de
2$ 11ara as pM'sagens singelas, ou sejam 4$ para as de ida e
volta, devendo assim a delegacia a vosso cargo providenciar
para que seja oh:,crvmla pela Companhia Estrada de Forro
S. Paulo-Hio Grande, como j{t é por todas as estradas de forro
quo toem suas sédes nesta capital c que recolhem o producto
da l1lTCCf\clação do imposto do transporte á Hcrebcdoria do
Distrieto Federal, a disposição do art. 18 do citado regulamento, hoje approvado pela lei n. 3.070, de 31 de dezembro
ultimo.- Benedicto Hyppolito de Olz:veira Juniol'.- Sr. delegado fiscal no Paraná.
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N. 29-· El\I 20 DE MAHÇO DE l!HG
Recommcnda ás delegacias do Thcsouro nos Estados e á em Londres
que remettam mensalmente á Dircctoria Geral de Contabilidade
do Ministcrio da Jl.farinlza as segundas vias dos documentos
de despczas paaas 110 mcz anterior
Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda- N. 19.- Rio do
Janeiro, em 20 de março de 1916.
Pam rcgularidadl' da escriptmação de crcditos c necessaria fiscalização das drspcza>; cffectuada8, reeommendo aos
Srs. dclcgadm; fiscacs do Thcf->ouro nos Estados c em Londres
que rcmcttam, mensalmente, ú Direetoria Geral de Contabilidade do Ministerio da Marinha, as segundas vias dos documentos de despczas pagas no mez anterior por eonta do
mesmo Ministerio. -- Calogeras.

N. :-10- ElH 22 DE MARÇO DE 1916
Recommcnda ris alfandegas c -mesas de renda~, a exemplo do que
se watica na Alfandcga do Rio de Janeiro, a adopção de um
lü'ro destinado ao regi8!ro de .firmas inrHviduaes on commcrciac.~

Ministcrio do:-; Nego<:ios d:t Fazenda- N. 20.- Hio de
.Janeiro, 22 de março tk 10 Ui.
Hccommenclo :tOR 8r:-:. iuE~pcdores de alfandcgas c administn.tdores ck mesas dP rendas que, a exemplo do que se
pratica na Alfandega do Hio dl' .Janeiro, seja adoptado uas
mesmas rcpartiçõex um linn l'l'lH'eialmcntP destinado :10 registro de firmas indivídtwrf: ou commerl'Íac~.• de pessoas ou
asmeiaçõcs q11c trnham ali qualquer negocio, fica)l(lo nelle consignados o:-; nomes dos :tbonad•Jn's de tacs firmaR.-- Calogeras.

N.

~ll

-

EJ\1 2:2 DE l\lAHC,'O DE HlW

Cw·ucleristico.s do.s not•os sdlus de8linadus â cobmnça do imposto de
consumo do.s plzosplwros
.Minislt'l"Ío do::-; Nrgoeio:; da Fnzemht -··-- N. 21.- H.io de
.J:nH'iro, 22 dt' março de HH !i.
DPclaro aol:l Sr:-;. dwJes das rcpartiçõt'S subordinadas a
t•ste l\Iiuisterio, pnra ;..ru conhecimento c devidos fins, que os
19
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novos scllus destinados á cobrança llo imposto dos phoRphoros
são impressos em eôr verde sobre fundo amareHado; têm a
fórma rectangular e medem ele altura om,023 por om,015 de
largura. Seu.'\ prineipacs camct.Prist-icos são os seguintes: Ao
centro se destaca o valor-- 20 --em lettras brancas sobre uma
almofada oval, traccjnda horizontalmente e presa, nos extremos,
por durrs pPqwmas gunrniçõcs em fôrma de fivcllas. Cercando
essa alnwfada lê-se, acima-- Consumo-, (' abaixo,- Réis,
-ambas as paln;vras c1n sentido dt- an~os, com as ahrrturas voltadas para o vn lm. Na bas<' do sdlo estão as palavras- Imposto elo phosphoro---sohrc uma plaea nberta no ernt.ro c eollo cada <'lll lllll quaclrilatcro eercado de frisos brancos, ele onde
partem lluafl vinhetas <'m fúmm de eolumnas, que 1mstentam,
na parte superim, llllm outra placa com a palavra- Brasilem lettras bmncas.- Calogeras.

N. 32 --EM 28 DE MARÇO DE 1916

Sobre gratificação addt.ciona l aos opera rios da Imprensa Nacional
Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 32.- Rio de
Janeiro, 28 de março de 1916.
Communico-vos, para os devidos effeitos, que o Sr. ministro, a quem foi prcs<'nte o requcrimento que acompanhou
o vosso officio n. 194, de 15 de fevPreiro ultimo, em que o
operario desse cstabdecimeuto )~mnldo Gomes VPlloso pede
que seja m::mt.ida a gratificação addicional em cujo ~oso se
achava, que lhe foi abonada em virtude do art. 13 elo regulamento anncxo ao decreto 11. 4.680, de 14 de novembro de 1900,
Tesolvcu, por despacho de 18 do corrente, deferir o alludido
pedido, por isso que não tem applicrrçiío ao easo o art. 132,
n. VII, da lei da despesa vigente, tant.o mais que os operarias
da Imprensa Nnciolla! llfio são funceionario:-; administ raLivos,
unicos (k f111C' I ml:•. (l fl'xto ]('~:tl ÍJ.lYO!':trlo, (', qn:mdo o r(l>'Rl'm,
CntretanÜ•, HãO h:LV<'IH[O para OH i"UilCCÍOlltli"ÍnH d<' fa:r.Pn<flL a
restrieção opposta peln ki de -1 d<' j:uwiro rl<' l!ll2, art.. :lG, aos
do Ministnio da Vinçfto, ;<Ó podPria H<'r eumprida quanto á
concessão de addicionaes n partir <lo cxereicio <le 191G, sob
pena de retrougir c de ferir direitos patrimoniaes.- Benedicto
Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. director geral da lmpren&a
Nacional.
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N. 33- EM 30 DE MARÇO DE 1916
Não póde ser attendido um juiz federal aposentado que recorre
do acto mandando susta:· o pagamento de sua aposentadoria
c intúna-v a recolher as únportancias indevidamente recebidas

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 47.- Rio de
Janeiro, 30 de março de 1916.
Declaro-vos, para devidos fins, que o Sr. ministro, tendo
presente o processo transmiitido com vosso officio n. 281, de 14
do outubro do anno passado, relativo ao requerimento em que o
bacharel João Lopes PPreira, juiz federal aposentado da secção
desse Estado, recorro elo acto dessa DrlPgacia mandando sustar
o pagamento de sua aposentadoria e intimando-o a recolher
aos cofres publiros as importaneias indevidamente recebidas
nos exercidos de 1913 e 1914, em virtude de estar exercendo os
cargos de inspf'etc.r do Th('souro c clwfc de Policia do Estado,
resolveu, por despacho de 13 do vigente, que o recorrente não
pódc ser attendido, visto se tratar de accumulação prohibida
pelo art. 105 da lei n. 2.924, do 5 de janeiro de 1915, estando
o caso anteriormente previsto pelo art. 7° da lei n. 117, de 4 de
novembro de 1892, c art. 33 da lei n. 3.396, de 24 de novembro
de 1888.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. delegado fiscal no Amazonas

os

N. :H -

BM 31 DE MARÇO DE 1916

Determina providenáas solJre a sahida das fabricas de aguardente am1ada para o fabrico de alcool

Ministerio dos Nf'gocios da lj'azenda- N. 22.-Rio de
Janeiro, 31 de março de 191G.
Em solução ao pedido formulado pelo syndicato agrícola
do Campos, contido no r<'querimento devolvido á Directoria
da R0rcita Publica eom vosso officio n. 19, de 26 de fcVf'reiro proxirno findo, relntivanwnte á sabida de aguardent€
anilada para o fabrico ele aleool, independente de aviso a essa
exactoria e de guia visada pdo agente fiscal, declaro-vos, para
os fins convenientf'fl, que o Sr. ministro, por despacho de 21
elo corrente>, resolveu reeommendar-vos que apureis o caso, mediante as formalidades prc(·isas, afim do, relevada qualquer
multa pelo Thesomo, ser cobrado o imposto de consumo correspondente á aguardente sabida da fabrica, sem guia visada e
destinada ao fabrico de alcool, sem ter sido addicionada de
anilina ou de azul de methyleno, nas condições exigidas pela

2'!2
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I'Íl'<'lll:tl' da Din•dorin dn lü·,·cit:t Puhlictt n. 1, de ()ele ~c lembro
de l!H5, lettm c, aline~t III, do art. HO do rep;nlanwnto vigente
~ohre o impo~ü> de eonsumo.
]!J:ualmente vos declaro, nof:t termos do mmnno tkspaeho,
que, em·o se vcrifiqm·, apesar do não prPenchimcnto da formalidade quanto ft p;nin, haver a aguardente sahido daquelle
modo desnaturada, fica o mesmo producto isento do imposto.

-- Benedicto Hyp]mUto de Oliveím Jnnior. ·-Sr. l'ollector
rcder:d <'m C'nmpos. Eshldo do Rio de .Janeiro.

( .·aoio em JJÚ ou 011 '11/W<su. núo podendo ser considerado como
dwcolalc cottmwm onde re,tinação, ma.-: como nwtcl'ia 1n·ima
dc!'sc ]Jruducfn, Ciild isento do únposto de comumo

uc

Mini:oLerio dor:: 2\iegotio.~ da Fa;t,t'JHht -- N. ;i3. - Hio
.T:nwiro, :n tk tn:n·qo de l!llG.
Em rn-:pof;La {t <'OJJr-mltn que Ille dirigistes em 25 de feverein• ultimo. l'a!Je-me Jespondcr-vos que o ~r. minist,ro, :t quem
foi presente a me~m:1 (~onHnH.a, resolveu, por despacho de 22 do
('OITentc, de aceônlo tolll o pan'c·c·r dest:' directorin, que o
eneáo em pÍl on Plll nw:-sa. não pt>tleiHlo H.T considerado como
('hneolaic eonllntllll ou til· rdh1a<.,~iio. mns sim eomo m::ttcria
prima dcsi:'c produeto. t'sth isento do impo~to de l'Onsunw,
assim como t•stão ígualmentP isentas ~1s fantasiaH, representando peixe;-:. ~arrafinha.~. bonecos. eigm-roR, eharutos, pastilhas,
iahlcttes,palitos,etl'.,eomprehcwlidns eomo bonbons on a elles
~C'mclhanh·s, t• o chol'ob.ic pt'('p:u·ndo com leite.
O l'hO<'olatc l'Ollnnum. tino ! :uuost.ra n. 2) l' g;rosso
(amostra 11. :n, aqucliP :tt'OJH!ieionallo em pacotes de 75
)!:l'allHHas e esk em m:.H,'OS de 1-10 ~ramrn:1H, eom 10 pacotinhos
t·ada um. <'f'llfio snjc•itos ao in1po~to, o primeiro de 2.5 réi~, sendo
o e~k1111pilhanwnto f<·ito pélo prnt~(·;;s'O eommum, <~ o segundo
('OJTcspondrnte :-~o pcc:o d•· ~·adn maço ou outro qualquer volume ('ontcmlo ianr-: pal'otinhos. tll'\"CJHlo o estampilhamcnto
ser feito DOS fee!Jo;; do~ \'O[IlBH'>i 0\l das faixas que unirem OH
dít.os paeutinho,.:.
Ncstt' 1:rtf>o. a venda a tdalho deverú ser feita de u.ccôt·do
('0111 a decisão 11. 177 da Consolidação do:; regulamentos, actos
t' deeic:õcs relai ivos :~o>< impo;;Los de consumo t' de transporte,
ist.o l-. de modo qne o pro<lueto :;eja. retirado dos competentes
111aços e paeot<JS devidamente :<ellndos .
.\eom pnnhmn :1s amostras.-- Bencdiclu ll YJJpolito de Olil'ciol Ju11iur. -- ~~·;;. Bhcring & Comp.
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N. 36- ElVI 13 DE ABRIL DE Hllô
Os capitães dos vapores do Lloyd Brasile1'ro são responsaveis
pelos direitos, multas r demais despezas a que esti11ercm .<:u~
.feita.<J as mercadm·ia.<: embm·cadas nos rr.~pecfi7•08 nrmfog c
não descorrewulos no porf(l dr destino

l\finistcrio dos Ncp;oeio:.; d~1 Fazenda·- N. 20. - Hio d('
Janeiro, 13 ele ahril de 19Hi.
Declaro aos 8r.-.;. chefe~ da" ropartiçõeR snbonlinadas a
este l\1inistcrio, para RCU ronhlwimcnto c fins eonvenienteR,
que os capitães dos vn,pores do Lloyd Brasileiro são rcspon~
saveis pelox direitoo;, multas o mai.'{ dcspezas a que cRtivercm
f;Ujcitas af; mercadorias embarcadas nos respectivos navios e
não dcr-warregmln~ no porto d<• (lcRtino. ·-A. Twro·e.~ rlr Lym.

N. 3i- El\f

t:~

DE XRHIL DE Hllf\

Declara qne o gmJerno inglez tesoll•eu accrr.w:entm· dil!cl'sog artigos
á lista antrriorme11le Ol'r!mli~ada como em1lm1mndo rrbsoluto
de guerra
·
Minif;terio dos I\ngocins da Fnzcnda -- N. 2·!. - Hio rk
.Janeiro 1:~ de abril d(• 19Hi.
Na eonformidallP dn d<:cisão proferida no avi,.;o do
Minist.erio das Hela~õPR Exteriores sob n. n. de lR de man:o
findo, rlcclaro aos SrR. chefes das rcpart.içõcs Rnhordinadas n
pst,e J\tlinist<:rio, p:..w:t sru crmlH'ciment.o <~ fins eonw•ni<:ntcs. quP
o governo inglez resolvPll arc·rpsct-ntnr os artigos abaixo incli~
eados aos considerados como contrabando absoluto de guerm:
C01'tiça, inclusiw corti(,'a r•m fnrélo; ossos dr quacfiq_ucr fórrnas,
inteiros ou moi dos P cinzaR de ossos; sabão: fibras vcgcüws mn
hruto ou ('In fio; hmn como l'<'f'olvcu fazer as alteraçõ<'s que s<:
seguem na lit<h antrrionnente org:.mizada rios artigos naqudlas
condições: No n. R, a palmT;t "aer•ton[l" deve ser suhstituicb
por "acrtonas c rn:li.c~riaR primas, on nrtigos manufadurados
ulilizaycÍR pnra a prcpnr:tçfi.o d:1~: mesmas "; no n. n, " phos~
phoros ", de v~ s~r snhf'l itnid:•. por "phosphoro c Sf'US eom~
posto~"; !lo 11. 2{), dPpoi,; da paluvm "parte·"", as palavras ''p nr~
cessorios''; no n. :)R, a pabvr:1 "chumbo" deve ~er >mhstituida
por "chumbo f'lll hnrras, laminas, ou ca.nos". Outrosim, decl::tro
ao" 11wsmos Sr:". <'lwfP<> fJil<' o referido goyprno rlC'lihrron

294

DECISÕES DO GOVERNO

ainda accrescentar aos artigos considerados- contrabando
condicional os seguintes: Caseina, bexigas, visceras, cnvoltorios
e pelles para salchichas. - A. Tavares de Lyra..

N. 38- EM 14 DE ABRIL DE 1916
Declara que o commerciante que vender por atacado uma especie
tributada e duas ou mais a retalho pagará pela primeira um
emolumento de registro de 200$ e por duas das outras dous
de 40$ cada um, sendo concedido gratuitamente o rcg~·strn
das especies que excederem

Ministerio dos Negocios da Fazenda-- N. 3. - H.io de
neiro, 14 de abril J~ 1916.
O dircctor da Receita Publica elo Th~souro N acionai df'chra
ao Sr. collcetor elas rendas fr'derac·s de Mont~ Verde qu~, por
equivoco, foi respondido que os né goriantes de artigos sujeitos
ao imposto de consumo pagando um emolumento de registro,
para o commercío por groE''lO, ele 200$, e um, p::ra o connnercio
a varejo, rle 40$, tinham o direito de commerciar a retalho
nos demais artigos tributados, quando o assumpto ele sua consulta deve ser assim resolvido: O eommerciante que vender por
atacado uma nspecie tribut,ada P duas ou mais a retalho pagará
pela primeira um emolumento de 200$ e por cluas das ouLras
dons emolumentos de 40$ cada um, sendo concedido gratuitamente o registro das esp~cies que excederem, como se verifica
do art. 10, leLin ,,, do n·p;nlanu:nfo vip;cnl~ do impo!'to rh~
consumo.
Os cmolllmentos de que trata o art. no, § ;)o, só são devidos quando houver commercio unicamente de duas espccies
tributadas, sendo uma por atacado c outra a retalho.-- Benedicto Hyppolito de Oliveira, .Junior·. - Sr. eollector federal
em Monte Verde.

N. 39 -

EM 21- DE ABRIL DE 1916

Prohibição pelo governo francez da sahida, bem como re-exportação de diversos productos depois de estarem no paiz em
entreposto, depos1"to, transito, baldeação nu sob admissão
temporaria

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda - N. 25. -Rio
de Janeiro, 24 de abril de 1916.
De conformidade com a decisão proferida no aviso n. 3,
elo Ministerio das Rlllações Exteriores, de 29 de fevereiro
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findo, declaro aos Srs. inspectores de alfandegas, para eeu
conhecimento e fins convenientes, que o governo francez, por
decreto de 7 de dezembro ultimo, prohibiu, a partir de 14 desse
mez, a sahida, bem como a reexportação dos productos abaixo
enumerados, depois de estarem no paiz em entreposto, deposito,
transito, baldeação ou sob admissão temporaria:
Accumuladores e placas de accumuladores. Acetyl-cellolose. Acetatos. Acido bromhyclrico. Acido stcarico. Acido tartrico e tartratos alcalinos, Aconito (preparações e alcaloides).
Agulhas para tricot. Alcaloides vegetaes. Alumínio puro ou
em ligas sob todas as suas fórmas. Anti-fricção (metal). Armas
de fogo, exceptuadas as de guerra, peças sobresalcntes e munições. Toldos.
Belladona e seus preparados ou alcaloides. Bichromato
de soda. Bicycletas e peças componentes. Latas de folha
para o acondicionamento de conservas alimenticias.
Cantharidas e seus preparados. Borracha (obras de). Alfarrobas. Cdlulose. Ceresina. Velas de sebo. Productos de
salchicharia. Salchicharia (bexigas, envolucros e membranas
para). Castanhas, milho miuclo e suas farinhas. Calçado (apetrechos c ferramentas para a fabricação de (vêr tambem utensílios c ferramentati). Trapos do todo genero, Chloramido e
preparados l'Olll base de ehloral. Cl1loro liquefeito. Chloruretos
de estnnl10, de magnesio, ·de zinco. Chloro sob todas as suas
fórmas. Cinwnto. Coca e preparados. Roupas feitas de algodão.
Conservas de tomates e outras conservas alimentícias (vêr
tambem extractos de carnes e sopas comprimidas). Cordoalha,
barbante e outras obras de corda. Chifres e outros materiaes
anologos em bruto. Crina e pellos. Couros (obras de). Cobre
puro ou em li!!:a sob todas as suas fórmas. Cyanuretos,
ferri-eyanuretm; c ferro-cyanurctos de pot.assio e de sodio.
Diamantes em bruto para fim industrial. Panno.
Electrodos, pilhas e seus elementos. Adubos chimicos.
Centeio espigado. Estanho puro ou em liga sob todas as suas
fôrmas. Eucaina (chlorhydrato). Extracto de carne e todas as
outras conservas alimentícias (vide tambem conservas alimentícias). Farinaccos alimentícios abaixo indicados: castanhas,
milho e suas farinhas. Ferri-cyanuretos e ferro-cyanuretos de
potassio e de sodio. Borracha vulcanisada em laminas.
Fios de canhamo. Figos seccos. Fios de alpaca, de moháir e de pellos. Fios de ramie. Forjas portateis. Apetrechos para fabricação de ealçado, taes como taxas de cobre,
botões, colchetes, pregos para salto, taxas para collocação
mecanica ou manual. Queijos.
Pertences para maehinas e para caldeiras, comprehendendo o feltro isolador. Gazes asphyxiantes (productos para
a fabricação de).
Genciana e seus preparados. Glandes. Substancias resinosas de todo genero. Alcatrão vegetal e oleo de alcatrão

continua aqui->
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vegetal. EnxadaR (v. tambem instrumentos para desbravar).
Indigo natural. Ipecacuanha (raiz de).
Meimendro e seus preparados. Lãs desfiadas c aparas de
pannos novos. Coelhos. Cortiça bruta ou trabalhada. Maguetos (machinas). Cabos de ferramentas. Mangancz (metal
Rob todas as suaR fôrmas). Resíduos de azeitonas. Castanhas.
(v. tambem farinaceos alimentícios). Material sanit.ario. Matm·ias lubrificantes. Estopim para minas. Medicamentos.
Mercurio (composto de e preparados ele). Metal anti-fricção
(v. anti-fricção). Mós. Milho (v. tambem farinaceos alimentirios). Molydeno (mehl, minerio e saes de).
Novocaina. Nickel puro ou em liga sob todas aR suas
fôrmas. Noz-vomica c ~;f'us a.lcaloidcs ou preparados.
Ferramentas para a fabricação de calçado, instrumentos
de ferrador, carpinteiro, segeiro, e selleiro. Ferramentas c
apparelhos de official de bombeiro, cabos e sobrcsalentes de
curativos (objectos de): parahlehyde, pelles de cordeiro em
brnto c preparadas, peptona, pr'roxidos metallicos, pilhaR
electricns. (v. lambem electrodos). Platina (mdal, minerio
e saes.) Peixes frescos nu em salmoura, seccoR, salgados ou
conservados. Batatas, productm; chimicos para u::;o pharmaceutico, protargol, pulverisador<'s, cxeeptnados os de tnülette;
de uso medico e de uso domestino, ramie e resinas, ova:=; de
bacalhfto e cavalla, saccharina e productos similares, snlicylato
de soda e methylsalicylato, salvarsan c neosalvarsan (chlorhydrato de dioxydiamido, santonina), arsenobenzol.
Santonina e seus preparados, Sabões. Sáes de cobre, de
chromo, de estanho e de mercurio, salenio, serums, silício, farello e outros resíduos de moedura. Soda (hyposulphito de).
sopas comprimidas e dcseeeadas, sulphato de soda, sulphato
de zinco, tapioca, tartaro, thymol e seus preparados, tecidos
de canhamo, tecidos de algodão confeccionados ou não. (V.
confecções.)
Tecidos de juta. Tecidos de lã. Tecidos de linho. Tecidos de ramie, tit.anio (metal, minPrio e sars). Turfa. Triona!. Tungsteno, metal e mincrio (Wolfran) I'Oh todas as
suas fôrmas. Uréa e sem: compostos, UrotTopinn (pexomcthyleno tertramina) e seus preparados.
Vaccinas. Vanadio (metal, minerio c sacs de). Velonal
(acido diüthylbaritmico c Vcronal sodico. BexigaR, cnvolucroR
e membranas para salchicharia. Carnes defumadas. Zinco
(metal puro ou em lip;a) sob todas as suas fórmas.
Outrosim, declaro aos mesmos Srs. inspectores de alfandegas que o Sr. ministro d~'S Finnnças de França, de accordo
com a autorização constante do decreto citado, re::;olveu,
por neto de 10 do referido mPz 1lc dezembro de 1915, pPrmittir a exportação on rP-cxportação, sem autorização espeeial, dos productos c objectos abaixo indicados, quando se
destinem á Inglaterra, aos domínios, paize~ sob protectorRdo
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ou ás colonias britannicas, á Belgica, ao Japão, ao Montenegro, á Russia, á Servia, ou aos Estadas da America, sendo
que, com relação á Russia c á Servia, a sahida depende de
uma guia para a mercadoria poder S!'l' despachada na respectiva alfandega.
Arcnmulndor<'s <' plncas de accumuladores - Acetyl-cellnlose.
Acetatos, rxceptuados os ::trdatos ou pyrolip;nitP de ral
c <los acetatm; medicamentosos.
Acido hromhydrico. Acido stcarico. Acido tartarico e
t:utratos alcalinos, differentes do tartrato de potassio.
Aconito, prepamdos de e alcaloidcs de. Agulhas para tricot.
Alcaloides vegctaes, excepto os indicados nos decretos de 21
de dezembro de 1914 n 4 de fevereiro de 1915. Alumínio (olmtR
c oxydos de).
Alumcn. Metal anti-frieção. Armas de fogo de todo o
gencro (eom excepçfio da!-~ de gucrrn) c pc<:as sohrrsalen1PR.
Toldos.
Bdl:tdonn c senR JWC)Xtmdos on alcaloidC's.
Birhromato do soda. Bicyelctal) e peças sobrcsalentes.
Artigos de malha, <k 1:1 (luvas, tecidos em peça, artigos bordador:; ou cnfC'itados) o artigos differcnt.es J1ara homens.
Bexigas, envolucros f' nwmbrnnas par:t salchicharia.
Cnnthnridas c seus preparados.
Obras de borracha, com excepção das folhas vulcanizadas.
Alfarrobas. Cellulose. Ccserin:t.
Velas de sêbo. Productos de salchicharia. Trapos de tmlo
o gencro. Chloramido c preparados com base de chloral.
Chlorurctos de estanho, de magncsio, de zinco. Chromo
sob todas :t..'l suas fórmas. Cimento. Cobalto sob todas as
suas fórmas. Coca c seus preparadas. Conservas de tomates.
Extractos de carne, diffcrentcs dos prohibidos pelo deneto de 21 dí' dezembro <le Hll4.
Cordoulha, barbante, fios e ontms obras de corda.
Chifrf's f' outras materias analogas brutas. Cl'ina e pellos.
Obras de couro. difl'erentf's dos nrtigos para vestuario de
acampamento, de equipamento c de arreiamento militares.
Cobre puro ou em liga sob todas as suas fórmas.
Diamantes brutos utilisados em um fim industrial.
Elcctrodos, pilhas c seus elementos. Adubos chimicos.
Centeio espigado.
Estanho puro ou em liga soh todas as suas fórmas. Encaina (chlorhydratos).
Painço, castanhas e suas farinhas. Latas de folha para
acomlicionament.o de comestíveis. Barbante de canhamo. Fios
de alpaca, de mohait· e de pellos. Fios de ramie. Forjas portateis. Apetrechos para, fabricação de calçado, taes como tachas de cobre, botões, colchetes, pregos para salto, tachas
para collocação meeanica ou mannn l.
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Queijos. Pertences pam machinas e para caldeiras, com•
prehendendo o feltro isolador. Genciana e 1-1eus preparados.
Glandulas. Resinas de todos os p;eneros, a excepção da
gomma-laca. Alcatrão de madeira e oleo de alcatrão de ma·
deim. Enxadas.
Indigo natural. Ipecacuanha (raiz). Meimembro e seus
preparados. Lãs desfiadas e aparas de p:mnos novo~;, coelhos,
cortiça bruta ou trabalhada. Manganez (metal sob todas as
suas fórmas). Resíduos de azeitonas. Mn.terial sanitario, não
comprehendidos os apparelhos e im;trumentos de cirurgia.
Materias lubrificantes differentcs das de basr~ de oleo mineral.
Estopim para minas. Medicamentos (a excepção dos sujeitos
á prohibição, nominalmente). Morcurio (composto de c prepa·
rados de). Mós, excepto as de esmeril. Mica trabalhada. No·
vocaina. Molybdeno (saes ele). Nichl puro ou em liga sob
todas as suas fôrmas. N oz-vomica e seus alcaloides ou prc·
parados. Objectos para <~urativos. Instrumentos de ferreiro e
carpinteiro, segciro c selloiro. Instrumentos e apparelhos para
desbravar. Cabos de ferramentas. Ferramentas para fabri·
<''H;ão de calçados, excepto as machinas, utensílios.
Pamldehydn. Peptona. Poroxydos mctallicos differentes
do peroxydo de se di o. Produdo: chi1•lieos para uso pharma·
ceutico, n pxeDpçãu dos snj-.itoc.; á prohihição, nominnJmcute.
l'rotnrgol. Hnmic. Resinas di:'fer~nü:> das de piuho ou de
j:inheiro. t\act:harina e prmhLCtOS similare.'\.
Snlycibto de sodio. Salvnnmn otl neo-salvarsau (chlor·
llydrato de clio:·:ydiamido arr-.enobenzol). Santonina 3 seus pre·
parado~.. Sabõe•. ~1aes de coLwe, ck r;in·omo, de cd.anho e de
mercurio. Silenio, Serums, Ri !ici:.t.
Soda (hypo.;;ulphito de). ;-Jopas eomprimich: ou desse·
<·:telas. Sulphato de soda. Sulph:üo de ;;inco. Tapiocas. Thymol
c ;·.cus prqmndo~'. Tecidos do eanhamo (a exrepçfio dos crús
ou aln·ja<lo:,, i ecidos lism: pc~·rmdo mnis de 27 kilngmmmas e
500, eadt'l. 100 m. g.) Tecido~: d(' algodiio (n, exeepção dos
crús ou alvejados tecid03 lisos, pesando mais de 22 kilo·
grmnmac., cada 10C m. g.), confeccionados ou não. Teeiclos de
lã (a cxccpção dos crú;.;, armadura, pesando mais ele 30 kilogrammas, cada 100 m. g. e saceas de juta). Tecidos de lã
(a excepção dos destinados a vcstuario, pesando 400 gram·
n~as c mai.."i o m. g.; de côr uniforme). Tecidos de linho (a
cxccpção dos crús ou alvejados, tcc:idos lisos, pesando mais
de 27 kilogrammas e 500 eadn 100 m. g.). Tecidos de rmnie.
Titanio (saes de). Turfa. Trional. Tungsteno (metal) sob
todas as suas fórmas. Uréa e seus compostos. Urotropina
(hexamethyleno ietramina) e ileus preparados. Vaccinas. Va·
nadio (saes de). Veronal, comprehendendo o veronal sodico.
~inco (obras de). - Calogeras.
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N. 40- EM 24 DE ABRIL DE 1916
Sobre recebimento de .facturas consnlares nas alfandegall
do ilfexico

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 26.- Rio de
,Janeiro, 24 de abril de 1916.
Na conformidade da decisão proferida no aviso do Ministeria das Relações Exteriores, n. 10, de 15 de fevereiro findo,
declaro aos Srs. inspectores de alfandegas, para seu conhecimento e fins convenientes, que é do teôr. seguinte a resolução
tomada pelo encarregado do Poder Executivo do Mexico, relativamente ao recebimento, nas alfandegas, de facturas conRulares:
«Regulamento geral de Alfandegas:
Art. 54- Nos logares em que não houver consul ou agente
consular mexicano, deverão os remettentes organizar suas facturas em triplicata, c, nos demais, Regundo as determinaçõt·s
anteriores, enviando, no mesmo dia, sob registro da agencia
postal do logar (parte II do art. GO ela União Postal), uma
factura á Direcção das Alfandegas e outra ao administrador
da alfandega do porto a que sejam destinados os productos.
O remettente deverá exigir do administrador dos Correios
os competentes recibos, para os enviar ao consignatario do
porto do destino, o qual, por sua vez, os apresentará á Alfandega, com a terceira vi,, da faeturn, no acto de fazer o pedido
de despacho.
O facto <lo serem as facLuras eertificadas por consul de
alguma nação amiga não exime aos remettentes da obrigação
de cumprir o que este artigo dispõe.
Art. 55 - A falta alwoluta de factura, certificada pelo
consul do Mexico ou a falta dos recibos que, conforme o art.ip;o
54, deve o consignatario apresentar á Alfandega, será punida
com a cobrança de direitos em dobro das mercadorias importadas, cuja especificação não precisa estar feita no respectivo
pedido, porquanto tal diligencia deverá ser effectuada no acto
do despacho, ao qual eomparecerá pessoalmente o admini~'<
t.rador, qualquer que seja a categoria da alfandega. »
A mesma pena se applicará quando se tratar de mercadorias isentas do pagamento dos direitos consignados na Tarifn.
-

Calogeras.
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N. 41- EM 25 DE ABRIL DE 1916
A expressão " magistrado " abrange tambem os juizes substitutos
federaes, aos quaes não {> mais applicm,el a circular n. 89,
de 19 de a{losto de 1.91:i

Ministerio dos Negocios da Far.cnrb- N. 27. - Hio de
.Janeiro, 25 de abril de 1916.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a
este Ministerio, para seu conhecimento e fins convenientes,
que a expressão - magistrados federaes - empregada nas disposições do art. 1", n. 32, da lei n. :3.070 A, de 31 de dezembro
do anno passado, c do art. 2", n. l, do regulamento approvado pelo decreto n. 11.914, de 26 de janeiro ultimo, abrange
tambcm os juizes substitutos feclcmes, aos quaes, portanto,
não é mais applicavcl a circular n. :39, de 19 de agosto do
anno pnssaclo. - ('alog('l'ns.

N. 42 -- El\T l DE l\IATO

ng

Hllti

No110 metlwrlo rrdoplmlo Jlelo {IOUetno inglez para visitas a nm•irJs
mercnntes

MiniRtcrio dos Negocios da Far.en(h - N. 2R. - Hio de
.Janeiro, 1 de maio ck UHG.
Declaro aos Srs. inspectorcs de alfandegas, para seu conhecimento c fins convenientes, que o novo mcthodo adaptado
pelo governo inglez para visitas a navios mercantes é o seguinte: uma longa flammula vermelha será içada pelo vaso de
guerra que fiwr uso do (lireito de visita e, ao mesmo tempo,
será lançado um foguete.
Isso significará que o navio mercante ckve approximar-sc
da embarcação arriada do vaso de gncna. quer f'Ssc se mantenha perto da embarcação ou não.
O proccs~o a ser seguido á noite será o mesmo do de dia,
sendo que o signal para. o navio se approximar da embarcação,
que serú. quando possível, illuminada por holophotPs, se compm·á de duas lu:.~es vermelhas CCl'!fg. quando o tempo impedir
n. abordagem, o navio d1• guerra acccnderú duas lur.es verdes
Verys, que representarão o signal para o navio bordejar até
it luz do dia. Este mctho1lo entrar(t inuneLliatn.mente em vigor
e não se limitarft a area alguma geographiea definida.
Emquanto decorrer o espaço ele tempo nceessario para
que se tornem gcralmcniP <·onlweidos os novos signae;;, o~
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navios inglezes se communicarão com os navios mercantes por
meio dos codigos communs, todas as vezes que perceberem
não ser comprehendido o sentido dos novos signaes. Calogt-ras.

N. 43 - EM 4 DE MAIO DE 1916
A rligos wohibidos de re-c.rportação pelo governo inglez

Ministerio dos Negocios ela Fazenda- N. 29.- Rio de
.Janeiro, 4 de maio de 191ti.
Na conformidade da dccÜ;ão proferida no aviso do Miuisterio das Relações Exteriores, n. 7, de 10 de abril findo,
declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este
Ministerio, para seu conhecimento e fins convenientes, que o
governo inglez resolveu fazer ainda as seguintes alterações c
emendas á proclamação datada do dia 28 de julho de 1915,
que indicou quaes os artigos prohibidos de ser exportados ou
re-exportados:
1") Que o titulo " I-lema ti te pig iron "fosse retirado ela lista
de artigos cuja exportação é prohibida para todos os destinos,
e que fosse substituído pelo sc~uinte: !"erro em bruto (pig iron),
com rtil d<>scripções abaixo:
a) ferro hmto contendo menos de 0,1 por cento de phosphoro, ineluindo pia iron henwtite;
b) todo outro pig iron contendo mai.'> de 0.1 por cento de
phosphoro, porém menos de J,;j por cento de silicia juntamente
com menos de 0,09 por cento de enxofre.
2°, que fosl"e prohibida a exportação das seguintes nwrcadorias para todos os destinos:
Ccrio, oxydo e sacs de eerio e sn:l.s ligas (excepto ferro
<.:erio); assucar refinado e cancli; n~sucar não refinado.
3°) Que o titulo " Chapas de tiragem com pedras para tiragem de fio de aço e diamantes competentes" fosse retirado
da lista de artigos cuja exportação é prohibiba para todos o~
destinos estrangeiros, excepto eolonias e protectorados britannicoR, c que fosse substituído pelo titulo "Chapas de tiragem com
pedra para tiragem de arame e os competentes diamantes".
4") Que fosse prohibida a exportação dos seguintes artigos
para todos os destinos estrangeiros que não possessões c protectorudos hritannicos:
Ferro cerio.
5°) Que a exportação dos seguintes artigos fosse prohibida
para to1lm:; os paizes estrangeiros na Europa, no Mediterraneo
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e no Mar Negro, a não ::;cr a França, a Hussia (excepto pelo
Mar Baltico), a Italia, a Hespanha e Portugal: pó de curar;
frnctas frescas, seecas o conservadas por qualquer fórma e
nozes usadas como fructas; amondons, nozes c sementes oleosas
enja exportação, para q11nlq ucr destino, ainda não foi prohibida.

- Calogcras.
N. 4 t --

J~J\1

10 DE :MAIO DE Hllü

;\[vd,jicaçàes feita.~ nas tz:stas de contrabando de guerra, unlcrivrmente publicadas, pelo (JOVCnw jrancez
Ministorio dos Negocios tb Fazenda- N. 30. - Wo do
.Janeiro, 10 de maio rk 19 Lf).
Na conformidade da decisão proferida no aviso do Ministerio das Hebções Exteriores n. 4, de 10 de Abril findo,
declaro ao!' Srs. dwfes das repmtiçõr;s subordinadas a este
l\1inisterio, para seu conhecimento e fins convenientes, que o
governo fmncez fez as seguintes modificações nas listas de contrabando de guena. anteriormente publicadas:

Contrabando olJso1ufo:
Modifieações:
No paragrapho 8, em logar de '' acetona ", deve ler-se
"acetonas e materias primas brutas ou trabalhadas, que possam
servir para sua preparação ".
No paragrapho 9, em logar de "phosphoro ", deve ler-se
" phosphoros c seus compostos ".
No pamgapho 21, acereseentar "t.odas as fibras vegetaes,
assim como seus fios eomponentes ".
No paragrapho 21i, depois das palavras "peças eomponentes ", :.tC(~resccill'.at· as palavras " assim eomo seus accessorios ".

No paragrapho :.;s, substituir o paragrapho pelas palavras
"chmnbo, sob t.odas ~~uas fôrmas".
Addições:
"Cortiça, eowprehcndetlllo :1, curtiç~t em farélo ".
" Ü~sos sob Ü•da::; as S\1:\S fúrllWS, iu!cirus ou quebraUOéi u
u::>sos ealt·inadm; ''.
" Sabão".
Contrabando condif'ional:

Ad<liçücs:
" Caseina ".
"Bexigas, tripas, cnvolucros c pelles para salchichas". Calogeras.
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N. 45 - EM 11 DE MAIO DE 1916
Sobre :oegnndas vias das folhas de pagamentos por conta do orçamento do M ún"sterio da llf arinha

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. :n. -Rio de
Janeiro, 11 de maio de HH6.
Em additamento [l, circular deste Ministerio, n. 19, de 20
de março findo, recommendo aos Srs. delegados fiscaes do
Thesouro N acionai nos Estados, que devolvam ás repartições
da Marinha, nos mesmos Estados, as segundas vias das folhas
de pagamentos feitos, devidamente authenticadas e acompanhadas de uma demonstração mensal das despezas effectuadas por
conta do orçamento em vigor do Ministerio da Marinha.
- Calogeras.

N. lG - ElVI 15 DE MAIO DE 1916
As conw1unicaçõeii de vacancia de predios devem ser consideradas
docmnentos de expediente das rcpa.rtiçõcs da União attcnto o
.fim a que se destinam

Ministr>rio dos Negocias da Fazenda- N ..1)7.- Rio de
Jmwiro, 15 de ll!aio d" 1916.
8r. ministro cb Jm;t,iça e Ncgoeios Inkriorcs. -Em solução ú e: nsn1k rn:p:.~si ~1. c 111 voss'ls [],Visas ns. 1.604, de 8 de
dezembro do nnno passodP, <' :1fi2, ele 25 de março proximo
findo, sobn• si dtVf'Jll S''l" eomprchcndidas entre as isenções
Pstipubchs no :nl. lG, 11. 20, do rc~gulamPnto approvado pl'lo
decn·l <' 11. ~{.[ífi4. cli' 22 <k j ·mpiro rlP 1900, as eommunieaçü('S <L· yaearu·ia d:• pn·dios, Pxigidas pdo art.. 10:3, § }
aliJwa 1/ do n·gnl:u:t•'Jii,o a qw~ s,· rd'Nt' o dccrdo u. 10.í-l21,
de 18 ,:,, lll:m;o 1h· JOU, l<·nllo a houra dr• deda.rar-vos q1w,
no cu(r'wlu dcsLt· .i\Ti11ist..·rio, <k"H·m tacs cmHnmnieações SPJ'
eo11sicl< r~•dm; Cúlllu d.tH'llllF"lltos de !'.XpPdil'nk dns rcpartiçõc•s
da UJ1ião, a!.tt)JÜo o Jim a que se destinam, qual o de auxiliar as mesmas repartições a bem desempenharem o serviço
a seu enrgu.- Benedicto l!yppolito de Oliveira Junior.
0

1

,

X 47

EJ\I 17 DB l\IAIO UI<: l!Wi

Suli despachos de lampadas eleciricas, o peso lmdo deve 1-!CI' calculado incluindo-se sômentc o.~ pacotes 011 cai:cinlws de
papcltlo em que z•cnlwm acondicionadas
Minis te rio dos Negoeios da .Fazenda - N. ~~2. - Rio
d<· .Janeiro, 17 tle maio <k 1!:)1().
Declaro o,; ~1'8. elwfc8 <las rqmrtiçõu; su!JOI"dinadas a
<'cd.c l\1init;tcrio, para seu eonheeiuwnto e fins <·onv<•Jlientrs,
que, JlOS despaehos d<· l:unpadns rlPctricas, taxadas pela
h·i do orçamento <'lll ,-igor, n 2$ por kilo, peso bmto, deve
o mesmo JWSo ser cul<·nlado inelnindo-sc nclle tão sómente
os pncot.es ou caixinhas de papelüo em que veuhmn as mesmas

aconclicionttdns. -

N.
.1/tcru\'úo

4~

jlt1o

Calogcm~<.

-- Gl\1 IS DE i\1.\lO IH; HlHi

!JOI'I rtw inglcz da lista do.~ arlium c11ju <.l'J.IOI'lação

linha

.~ido

prohibida

l\liui8terio do,; Ntgocio,; da Far.enda - :.1. :3;;, -·- Hio
<i<· .Janeiro, lS de maio dP 19HL
Na !'Onfonnidad<' <b ckeisiio prof<•rid:t no aviso do 1\'linislcrio das Rclaç~ões Kx!criorcs JL S, d<• [;j de :~bril findo,
drclam aos t-.lrs. ehd<'s da,; repariiçül's subonlin:ulus a este
.:\iinü:;t!'rio, para seu eon!H~r·inwnto ·c Jlus eom·c·nindcs, que
o governo ingk7. alterou ainda, pcb fôrma ah:1i:;;o, a Esta
dn,; artigos euja r~xportaçiio linha sido prohihida:
I) Qu<· foss(~ prohihida a <'Xpmhl<,"âo para lodo;; o,; des~
t.ino,; do,; SP;!;llÍili<'s prod11dns:
Eke( rodoH tk carh<•no p:1 r:: l'onwlhas <'11'1'1 ril':l,;:
Pr·(rokunH·ok<·.

2) Que foSHC rÍH<·ado o titulo "CapHÍCUill C U.csina de
Oleo de Capsieum" rb li:-;t.a du prolluetos euj:u <'xport:LC;ão é
prohibida para tOllOH o,; de,;linos c que fosse :-;u]x;tituido
pdo tit.ulo H<•sin:t d(• Oleo de Capsicum''.
:.:) Que o titulo "Bcxig:t:-;, cascas c pdh's pam f:'alehiehas''
l'oHse riHeado da lisüL 1le produe!os <~nja <'Xpmtação é prohihirla para tml0s os destino,; <'sf,rangeiro,;, nwno,; para :ls pos~
:'I'SSÕ<'S e prok<~t.oradm: h it :mni<'os <' snhstit ui do pPlo titulo
''Ikxigas, tripas, eao;ens c j)('ll<'S para :mlehichas".
4) Que o t.itulo "O.;sos pam adubo, ossos dissolvidos,
f"arinha d<' OSSOS, PÍllZ:lH de OSSOS " fosse risea<lo da lista d0 prO-
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duetos cuja exportação é prohibida para todos os destinos
estrangeiros, menos para as possessões e protectorados britannicos e que fosse substituido pdo seguinte titulo: "Ossos
em qualquer fórma, inteiros ou esmagados (incluindo ossos
dissolvidos, farinha de ossos <> f~inzas de ossos)".
5) Que o titulo "Capsicum" fosse induido na lista de
productos cuja exportação é prohibida para todos os destinos,
que não possessões e protcetorados britannicos.
6) Que o titulo "Chumbo em bruto, em folha ou em tubo
(incluindo solda contew.lo dmmho )", fosse riscado da lista de
productos cuja expmtação é prohibida para todos os destinos
estrangeiros que não possessões c protectorados britannicos e
que fosse substituído pelo tttulo "Chumbo em bruto, em
folha, em tubos ou em pedaços (incluindo solda contendo
chumbo)".
7) Que o titulo "Pimenta " fosse riscado da lista de produetos cuja exportação é prohibida para todos os paizes estrangeiros nrt Europa, no Mediterraneo e no Mar Negro, que
não a França, a Russia (exc8pto pelo Mar Baltico), a Italia,
a Hespanha e Portugal.
8) Que fosse prohibida tL <>xportação dos seguintes produetos para todos os paizes PStraugeiros na Europa, no Meditcrraneo e no Mar Negro, a não ser a França, a Russia
(excepto pelo Mar Baltico), n Italia, a Hrspanha e Portugal:
Arack;
Caseina;
Cortiça e pó de cortiça, <'xccptuando cobertas para assoalhos, manufacturndas CJll parte com pó de cortiça. Calogeras.

N. 49 -

EM 27 DE MAIO DE 1916

Prohibição de importação de fructas em lata.~ ou vidros, seccas ou
em conservas, excepto as passas, pelo governo inglez

Ministerio dos Negocios da Fa;~;enda - N. 34. -Rio
de Janeiro, 27 df' maio de> HHf5.
De accôrdo com :t dl'c,ir:;ão proferida no aviso do Ministcrio das Rc;laçõrs Exteriores n. 11, de .5 df' maio corrente,
declaro aos Srs. chefes dns repartições subordinadas a este
Ministerio, para sru conhrrimcnto c fins eonvcnicntrs, que
o governo inglez prohibiu, desde 13 de março ultimo, a importação, do estrangeiro, de fructas em lata ou em vidro, seccas
ou em conservas, excepto as passas, não attingindo, porém
Decisões -

1916

20

continua aqui->

t~d prohibiçü.o a,; frueta:-> impot·f.tulas ;-;ob liel'IH;::t eon(·.cdid:t l><;lo
"Bonn! of Trade " ou po!' clle cmüpmdni;, as qnacs, todavta,
se acham sujeitas ús t'<'f:il l'Í<'r:õc~ r <~ondiçõcs cst ahekcidns mt
liceru::a.- -· Caloacra~<.

.N. 50 -- ElVl :10

rm

1\lfAIO DE 19Hi

He.,o{{)(: duuidu8 8ohre a m!.IIIU!/Cií do8

8UCCo-~

de pm(f;llc<·iio nacional

l\IinisLerio dos Kegoüo,; da ~'lli:P!lda -· . ~. :{5. -·mo d~
.Jnnl'iro, :)O d<· nwio de 19 Hi.
l\o intnito de Pvil:lt' duvida" na r:xecução do rcp:ul:unento
approvado Jll'l() dP<'t·t'lo 11. I l .~151, de 16 <k fen•reiro do con't'.nh~
:.tnno, relrdivmn<'nll• ft rolulagr·m do,; saeeo::; rlc prOt.lucção
11acionnl. dr•dtu·o aos Srs. <·hl'fcs da,.; rcpartiçõl'l:l subordinada:-;
a <'SI<· Minisl.erio, p:n:1. ,;r·n conhceinwnt.o <'·fins conveniente!'~,
qu<' o,.; r<•I,Hlo,; dc>Y~·m ser applicados 110:-; Pnvoltorios e, desde
qw· t•,.;ta <'xigen(·ia rep;ulamPrttnr estc.ia satiHfeita, não dev~
"''r exigi• la :t rntul:tl.!,l'lll tl<' ~~ad:t ;;:H·.r·n de JWT' si. - Calogem.~

KM 2

DI·~

.I CNHO

DI·;

L!Wi

~lini:;t.Prio dos l\q;ueios da Fa;wnda --- N. :) f. -- Hio dt•
.l:uwiro. 2 de junho df' L!JHi.
~r. minist.m das l{elações Exteriore:-; ·· · Devolvendo, iu('.luso. () proecs,.;o qtlP neompanhon (I aviso ue::;sc lVIinist.crio
11. :)57, th• '27 .J., novembro do anno passado, ao qual ,;c

rr·port.n. o rk n. 117, dP lt' dr-

nhril do

<:mr~nte

anno,

rPI'<'n·nl<· ao monkpio pretendido por D. Dol'3, Carneiro •k \-J,·ndom::t, n:t. qnnlidade dP filha solteira do cxcomml grrnl ch· 2" \'lassc· .lnaquin1 C:1rnciro de 1\fendonça,
lenho n honra d<> eommnllÍI':tl'-YOS que ft dntn. da habilitaÇão
dev<~ S('t' cxpPdidn tif.nlo coJ!signando-lhc apenas a mctarlc

r·

da

pt'JJ,.;üo

dc>ixmb por

!il'll p:H·,

visto não ndmitt-ir o regultt-

mrnto do lliOllLPpio <·i,-il a d(•:-;Ío-;t<•HeÍ:t de um pensionista I'JU
hen<'fi<·io d<· out.ro, ma.'-' unic:mtt'JJI <' t'lll favor do proprio mout e pio, nfio apl'O\TÍ ütndo ao <':l:'O o fado da. vinYtt se haver
divorciado t·om n•JJnneia dP alimentos por parte do marido,
viRt.o eomo, <'111 fae(' do qtw Re aeha estabclceido, só quando a.
HH'::mm é deelar::tt!a coujugP enlp:ulo pcrdr• o direito á pensão.
- Hr'llr,lirto llmwolifo de Oliucim .Juniol'.
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N. 52 -- El\f í DE JfTNHO DE 191G
Re.~nlt•c

duvido:.; sobre u l'.1.'rcução do regulamento rio 1'mposto d!'
consumo

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 194. -Rio
de .Janeiro, 7 de junho de 1916.
Declaro-vos, para os fins convenientes, que o Sr. ministro,
tendo presente o requerimento trunsrnittido com o vosso offirio
n. 106, de 28 de ahril proximo findo, á Directoria da Receita
Publica, no qual a firma Leal Santos & Comp., desse Estado,
desejando transportar da cidnde de Pelotas para a do Rio
Grande massa de marnwllo em latas de seis kilos c mass1'- de
tomate em quartolas de :wo kilos, solieiüL permissão para que
PSSilS mcreadorins srjnm :l"mnpanhadas, em seu transporte,
de gnins visadas prks ~tgl·ntcs fiscacs, realizando-se o pagamento do scllo por occhsifio de sahirem promptas para o
cousumo da fabriea do Rio Grande, resolveu, por drspacho
de 31 de maio proximo fiiHt", que nada lm qur. providenciar
quanto ao pedido sohrl' a m:.Jssa de marmcllo, visto se tratar
de art.ig:o ainda não sujeito ao imposto de consumo, por
eonstituir maicrin, prim::' para a fabriwção de marmdlada, c
que, quanto á massa dr 1mndr, seja applicada, por analogia,
o proers,;o adoptado JX'ra as hPbidas, conéstente em sr fazer
com que o artigo seja acumpanhado dos respectivos sellos,
obedecendo lis disposições do art. 80, lettra a, alinra 2a, n. II,
e Iettra c, ns. I c II, do regulamento n.nnexo ao decreto n. 11.951,
de 16 de fevereiro dcsk anno. - Benedicto lfyppolito de Oliveira Jmn·or. -Sr. delrg~do fiseal no Rio Grande do Sul.

N. !i:3 O

E.:\1 S DE JUNHO DE 1916

"Rcutcr" está s11jedo á taxe. de .1-$ como pnjumaria,
não podendo mais ser cm18idemdo como sabonete medicinal
composto

.wtbonr:tc

Ministrrio do:-; Nrgor·im; da Fnz<·nda- N. 3G.- Hio
.!:11H'iro, 8 de junho ,[,. l!lHi.
Df'elaro ao;; ~rs. insprrt.on•s das alfnndcgns, para seu
eonhC'cinwr:to r• fin~ •:onw•nir ntr's, qur• a nwrer,d;,ri:t denominada "tiaborwlP d.P IV ntrr'' cstú sujC'ita á to,x:~ rL, -!$ o kilo,
do art. 164- da Tarifu, como pC'rfummia, não podC'ndo maiR
sPr r:nn:-;id('l':ub r·on1" sabonete medicinal eompl•Sto, para

DECISÕES DO GOYER'W

p<1g:tr a taxa de 3$ o kilo, do art. 297 da rrferida Tarifa, conforinc estabeleceu a ordem da Directoria do Gabinete, sob
o n. 77, de 20 ele fevereiro do anuo passado, expedida á Delrgacia Fiscal do Thcsomo Nacional em S. Paulo.- Calogeras.

N. 54 -- E1I l2 DE JUNHO DE 19Hl
Caracieri8lú:os drr.s

estampilhas destinadas á cobrança do
imposto do sello

IIOI'It8

Ministcrio dos Negoeios da Fazenda -- N. 31. - Rio
de Janeiro, 12 du junho de 191G.
Declaro aos Srs. ehdcs das repartições subordinadas a
este Ministerio, para sn11 conheeinwnto c fins convenientes,
cpw as novas estampilhas clestinaclas á cobrança elo imposto do
srllo, das taxas <In 100, 200, :300, 400, 500 c 600 réis, têm a fónna
redangulnr; medem de alto :n 10 /m por Hl 111 /m de largura e são
impressas nas ;:;pgui nt<'s eorc•s: verdP, 100 réis; violeta, 200 réis;
vrnnelho, 300 réis; ehoeobk, 400 réis; laranja, 500 r6s; grénat,
600 réis. Seus prineipa<'s signacs eamcteristicos são: no centro
destaca-se a effigie d:t Hepnblir~a fc,chach por urna guarnição
ele estylo moderno, que forma aeima c ah~tixo duas vinhetas
rm arem, onde Sl' lê "Brasil" n:t de cima c "Thesouro Nacional"
na de baixo. Na base• elo scllo, em uma placa H'ctangulai, estão
os algarismos elo valor P, dt• (':Hh l~Hlo dPslrs, a pnlavm Réis
t'ltl lettras braneas.
A gunmição aeinm mencionada apparece em branco
sobre um fundo que vac elarcanclo gradativamente de• baixo
para e:ima, onde termina com cs dizeres "Thesouro Naeional"
sobre o traeejado leve do fundo.- Calogeras.

(} lalu 1em-io na;:;

tro 111-;f•:;-r·ru:ia-~ i/,· t..·;rcrws .fon:iro.'i á fa:cnâa nacional será colm!do á razão de fí r;,;, do t•alor da tran.~acção.
O fôro .';rní r/r; (/ c,~ lfllallrlo os icJTCIW-' cMil'crctn 8ituados 11a
z·onn l!riJttJW c ~ •;;) 1111 rural

Minist.Nio dos Ncgé>ci,,s l1a Fa?.r·nd:c --- N. 38.- Hio
de Janeiro, 1:3 de junho de 191ü.
Communico nos Srs. chefes de repartições tlc Fazenda, para
os devidos effcitos, que, ncs termos dos arts. 12 a 16 da lei
n. 3.070 A, de 31 de tkzrmbro de 1915, o lauckmio nas trans-
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ferencias de terrenos forriros á Fazenda Nacional de qualquer
especie, inclusive os da Fazendtt Nacional de Santa Cruz,
será cobrado á razão de 5 % do valor da transacção. O fôro
será o dr 6 % quando os terrenos estiverem situados na zona
urbana c 4 % na rural, st>mpre que se tratar de novos aforamentos, continuando-se a cobrar, em relação aos terrenos já
aforados na época claquella lni e agora transferidos o fôro
vig:ent.c :10 t.cmpo da primitiva t•.oncessão. - Calogeras.

N. 56 -

El\'I 20 DE .JUNHO DE 1916

Cnmo se zn·ocede para a fixação da taxa de ünposto sobre vencimento de gmtzjimçiío abonada semestralmente
Ministmio dos Negor~ios da Fa:>~0nda- N. 162.- Rio
rk .Janeiro, 20 de junho de 1915.
neclaro-vos, pam os d('virlos effcitos, que o Sr. ministro, a
quem foi prcsl'nt.e o r;•cpwrinwnto qne acompanhou o vosso
oflicio 11. .58, dt• 30 tk nl~ll'Ç>~ ulti1no, n t•m qtw o engenheiro
Eduardo .Jorgr Pt>reira, inspePtor do Govemo junto á Escola
de Enp;enlnria tkss:.; F-3L;:h, rec·nrn• da tl(•t:isão dess:t Dl'lrgaeia
mandando drscont:tr d:t qnot:t qLW llw é dcvi:la a taxa de
15 o/cJ, a titulo de imi:cst'J solli''~ ventitn<;n1;os, rn;olveu, por
desp:.who de 13 do COiTl'JÜI', <br provimento ao recurso, para
o fim de ficar o rcfcri1lo insp:~etor suj(jto apensos ao desconto
de 10 %, soh aque!lP iÍ(nl(!, "In fac<; rlo qn:ê dispõe o art. 1°,
n. 31, da actuallci dP re:~eita, por isso qw;, sendo a g,r:üifi.caçii:o
do recorrente abonada semestralmente, o calculo para a
fixação da taxa deve basr:u-sc no quociente da prestação
r,;emestral pelo numrro de mezes. - Benedicto Hyppolito de
OliN:ira .Tuniol'. - Sr. deleg:ulo fiHeal em Pernambueo.

N. !'í7 -

E1\1 2:l DE .JUNHO DE 1916

A u!oriza., sem privilegio nem preferencia, a. utilização do processo
Lucia F. Soares na medição de vol11mcs pam a.('()ndicionrrmento de liquido::; nas a1fandegas
Ministerio dos Ncg;ocios da Fazrmcb- N. 3!). -- Rio
de .Janeiro, 23 de junho de 1916.
Declaro ao Srs. inspretores das alfandcgas, para seu eonhecimento c fins convPnif'ntcs, que fica autorizada, sem priyi]Pgio nem prpfcreneia, a 11tilizaçi\o do processo Lucio F. So::trcs
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na medição d(• volunws para acondicionamento de líquidos,
o qual consiste no cmpre!!:o ch um instrumento denominado
Cylindromctro c das tahcllas ch~tmadas Pythagoras- geometrica e medianwtrica, confornw eons!.:t da publicação de
sua patente de invenção n. 7.407, feita no Diario Official do
dia 2.5 de jn.rwiro clP HH:3. - Calogera8.

N ..CJS -

F,lVf 2:3 DE .JUNHO DE 191G

Declara quaes as nomws estabelecidas pelo governo iiall~ano sobre
o direito de visita exercido pela armada real c navios de
yuerm das 1wçiies alliadas
Miniskrio dos Negocies da F:tzcnda- N. 10.- Rio
d•· .Jam·iro, 23 de junho de 1916.
Na (~onfonnidad(' da (Leisão prokricb no aviso n. 14,
de 31 ch~ maio ultimo, do Minist .. rio das Hdaçõcs Extcriores,
d·.. elaro nos Srs. insp(~etorcs das alfc1ndegas, pam srn conhC'cimcnto c· fin:; eonv<.:niPntcs, qu;· silo as w·guintes as normas
,•st:tiJPkeidas pdo governo italiallo s'Jbn' o dúeiio de 1Jisita
<'XC'rcido pda arm:trla rc'al <' navios d" gtH'rra das nações
a lliadas:
Cada ordcrr1 ou signal, t.ransm!tt.iclo a um navio mC'reantc por um navio dP gu"rm cb !Tal armada ou pertencente a WlÇii. 1 l alli~Hh, d<•wr(t S''l" illlplicita c imnwdiatamenk
ohrdreido.
Quando um navio ck gunra tivrr de mandar um official
n hordn de um navio m"n·aniT p1 oc<~ckrú do scguini,c modo:
De dia:
Içará urna grande hnndcirn vnmrlha. arccmdcnrlo ao
mesmo tempo um facho.
A esse: signal o n~wio mcreani.P tkveri"t :tpproximar-sc\ da
embarcaçib aniada de bordo lh nnvio de guerra, quC' exerce
o din,ito d<: visita, quer~,, t1wnt<·nh:1 ou niio nas imrrwdiaçõr's
da.qudla embarcaçiin.
De noite:
Acermderá <bus f:1c:hns l'erys qun,ndo ns condições do
tempo nfi'l JWrmitti:-crn a nl racnçib do csralcr ao navio mcre:tnk ou impnssih!\itn,rc':n o navio <k guern de lançar ao mar
a propria emb:·ore:.tçfio. Os dou<; hchos Very.~ indicarão ao
navio m<'reante que r'll<' d\'vr tinr pairando nté ao romprr
do di~<. -- Calogerrts.

311

l.I!NlStERIO ])_-\ FAZF:NTlA

N. fi9 -- EM 2:{ DE .JUNHO DE 1916

Prohibição da ·importação de assncat em pô, brnto c re.filllrdo, ttl:
origem on 1Jrncedcnf'in ('slrrrnwim, pelo gm•e,nw francrz
Ministf'rio elos Ne!!;oeio:; dtt F:uwmb -- K ·ll. -~ Hiu
dP .Janeiro, 23 de junho de 19lü.
Na eonformidatk: da dceisiio pmf<•rida no aviso 1lo Minist,erio das Relações Exteriores, n. 20, de 23 de maio ultimo,
declaro aos Sn;. inspnctore~ das alfamlega,;, para scn conhecimento c fins convenientes, qlln é do tcôr SCf!:UÍnte o dPcrl'to
do !J:Ovcrno franeoz prohibindo a importação do assncar Ptlt
pô, hrut.o P rdimulo. d(' o ri!!:<' IH Oll pmcPdencia cst.mngcim;
Art. 1. A pn,rtir de :~ dP março de HH6, inclu..,;;ivP, sfio
prohihidns ns importações dP nssucar Ptn pó, hl'l11n <' rPfinndo,
dP m'Ígem ou procedcnria estrangE'irn.
A prohibiç!io nflo se applien:
1." Ao nssur~nr impol'lado por ini(•J·medio do Estado.
2." Ao assuc:n· qtlc, Jlll•rlinnl P prova, t ÍVPl' :-:ido I'Orn]H'fHlo
Pm dab nnt.erior ú dn l dP fcwrPii'O dP HlHL
.\.rt. 2." A prohiLi<;<ão ,f•ri't ,;uspr•Bfia por drcreto pronlllllil::tdo na mrsmn fúnua do Jll'P~Pnl<· :wlo. - Colort«ms.
0

N. (iO -- 1•::\I
Solwr 1'f(/m·' parn

11

:?:: PE .T!'NIIO DE

l11m e:rcrw;lio
collflrr(lmçtlo

l!Hfi

da nrutmlidodr·

ln·o.~ilrim 1m

t'II1'0Jlht

MiniHtc>rio dos l\pp)('ios d:1 Vn;~.r·tHln - 1\. ,+:?. -- · Hio dP
jn nciro, 2:J d(' jlln h o d'' I!) I li.
Declaro aos ~r:-:. instwdon·~ dm; alrandPp:as, pam S<'ll
eonhceimento n fins r·onv<'ni~"ntP~, que. :1 lwm da. boa rxcr:uçíio do dcc·rdo 11. 11.0:17. dP J dP agosto dc Hl14, qw·
<~stabdceP as regra:,; .!!:er:ws rh· IH'Hlralid:ulP do Br-asil na eonflugração curopéa, lhes Plllllpll' s<:icntifiear ús n'Sf)('Cti\·as (•apitanias dos portos S<'ll1f)]'P que quulqtwr navio da::; nações
hcllig<'ra.IÜI'H t.ivPr dr· rl'r:Ph('r s·:n·gn. sPja d(• q1w natnrP;~.a
f(k. -

Ccdo(laa. ~.

;)12

DECISÕES DO GOVER!\0

N. fi1 -

EM 23 DE .JUNHO DE 1916

Relação dos artigos estrange1:ros que, na Republt"ca do Perú,
foram taxados c outm.~ que foram augmcntados no corrrntc

exercicio
Ministcrio dos Nq;ocios da Fazrncb- N. 43.- Rio rlr
,Janeiro, 23 dP junho de' HHG.
Na. eonformidrrdn da deei~ão proferida no aviso do 1\Iinisterio das Relações ExtPriores, n. 20, de 15 de maio ultimo,
declaro aos Srs. inspcetorPs das alfanclegas, para seu conhrcimento c fins convenicmtes, qur é a seguinte a relação dos
artigos estrangeiros que, na Repuhlica do Pcrú, foram taxados
e outros que foram angmc"Jt:.Hlos nof' direitos de importação
no correnk ex(']'ciei":
Pagarão JO c;,;, ad 'm1orcm:
Azeilc·ira~ de l mm;~,:•; azougw· liquido; mniautho em
pranchas ou <'lll fios; arjetorcs; ~~lam hiqncs ck t:obre c outras
classes; bombas d(' alinwnhção p:ll'~L r~tldeims geradoras dP
vapor; chumbo c•m barra on mn prça; c·,>brP, bronze c latão Pm
barras; ónwnJn d(' am i:wlho; crtnw1 dn Guayaf)uil; earro:;
ck earga nar:t fi'ITO utn;l on holl(l:'; ditos de mão para f0rro
canil ou hondr:; caJT1!~'~2,1'JJS d,~ pas:>:t;[;•iro~ para. fc•JTn r.nrril on
bomk, t:om qnalqun 'lloiqJ; n;la.J,h•) ntt lJ:trras on pranehas;
0ixos cylinclrinm: d(' aç:,; ~;nrr:das rlf' aço; garrafas de ,·idro;
gntos par:' !t·v:mhr JH'SO; i njPel,on·s; ladrilhos refmetarios para
ealdeiras; m:u:hitws Jq,on!olnrafl (' locomoveis t:om ou sem
ealdciras; llUI<ki.ra de r·hann, frr·ix(>, (:arv:tlho (' srrnPlhantcs;
dita de crclro r·m hntto (R('Jll lavrar); dita <'Hl bruto de toda
qualidado (páo sem lavra.r); pintma, de cobre para navios,
incluindo o "c:arholinern"; pt'Scanto para levantar peso; pasto
se eco; faixas de nlgodiio ou (m,nhamo, eouro on borracha; rrmaeho de ferro r. dP aço; rdort.oR pnrn. fundição.
Pag;arão r; %:
Aço 0m barras; :ncos dP fprro ou rk aço; artigos navars
dos arts. 2JH~. 2J();{, 2.17(), 2.Hm, 2.1fl6 c 2.210; arame para
ecrcas; rlil11 rt•doudo c arms; fprram('ntas r' ntcnsis para agrienlt.ura n minas: fr>no <'111 pranchas: úneo f'lll barra~.
P;1g:arfío 10 %, cn1 vP:r, rk !) % lixados nn Tarifa:
Aut.omov<'i;; pu ru pa~s:tgPir:>s, tonrist !'S ntl alttgncis; cobrn ndo 20 °/c) p!~los :lllto: no veis de luxo;
As machinas df~ üHh '\ cl:c~Rf' dê 100 kilos !k JWSo bruto,
10 cPntavo::: po? ki!o; dn mai.'l de 100 até .~.000 kilof', 2 ecnt~1 \'OS;

Os phosphoros estrangeiros pagarão
taçito reduzidos a ~O cent.avo:-;;

direito~

de impor-

MINISTERIO DA FAZENDA

31.1

Gravam-se com direitos específicos de 15 centavos por
100 kilos os cimentos hydraulicos de todas as qualidades e
acondicionamento e cimentos em fragmento, antes de ser
pulverizado a granel;
Madeiras de construcção, de pinho, de torno, alercr r
semelhantes pagarão 3 réis por milhar de pés:
Os demais artigos que a Tarifa considera livres de di,reitos continuam na mesma condição, ficando prohibida a
importação de machinas peseteras.- Calogeras.

N. 62 -

EM

:~o

DE JUNHO DE 1916

As delegacias fiscaes, sempre que houverem de encaminhar requerimento assignados por procuradores, devem remetter juntamente as procurações
Ministerio dos Negocios da Fazrnda- N. 44. - Rio
de .Janeiro, 30 de junho de 1916.
Declaro aos Srs. delegados :fiscars do Thesouro Nacional,
nos Estados, para seu rnnhccimento c fins convenientes, que>
sempre que houverem de encaminhar requerimentos assignados por procuradores, remettam juntamente as competentes procurações, ou, quando isso fôr impossível, informem si
as mesmas se acham archivadas na repartição c, hem assim,
si dão os precisos poderes. - Calogeras.

N. 63 -

EM 15 DE JULHO DE 1916

Característicos dos novos sellos adhesivos destinados á cobrança
do imposto sobre bilhetes de loterias
Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 46.- Tiio dP
Janeiro, IS de julho de 1916.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas n
este Ministerio, para seu conhecimento e fins convenientes,
que os novos sellos adhesivos, especialmente destinados á
cobrança do imposto sobre bilhetes de loterias, têm a fórma
rectangulare medem de largura 19 mJm por 29 mJm de uratal.
Seus principaes característicos são os seguintes: ao centro
destaca-se a effigic da Rcpublica fechada por uma moldura
de estylo novo, na qual se lê em lettras brancas a palavra
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" Brasil ", na pari.<' superior P " LotPrias ", na parte inferior. Na bas<', em uma placa, n.eham-se os algarismos do valor,
tendo de cada lado a palavra " Réis ", tamhcm em lcttrus
brancas. Em outra plana alongadn. cxistent<' acima da moldura
jfl descripta estão os dizPrcs "Thesouro Nacional ''. Todo
o fundo do :;Pilo é traçado horizontalmente, formando uma
n.lmofnda <' n impressão é feitn. em <'Ôres diversas para cada
valor da seguinte fórnm: $050, azeitona; $100, vermelha;
$200, eor de barro; $300, lnranja: $400, <inzPnht; $500, VPrdP,
P 1$, azul. -Calogcra.~.

N. (i! --

I•~M

li DE .IFLHO DE 19lli

N otUimção do gm•erno francc.z rl'lativo:meute â ·inclnsào de alguns
111"1 igrn: l/fi, I i Kf(/ dos qur: Kí/O con.~iderndo8 mntrn/J(IIIdo de m(('l"l'fl
l\Iinisterio dos Negoeios da Faz<'ll<b- · N. -li. -- Hio <l<~
.l:\l!(•iro, 17 d<' julho d<· 191G.
Na <·onformidnd<' da dl'cisão prof('['ida 110 aviso llo 1\!Jini:;t.<'rio dns Jh•luçõ<'s ExtPriot·p;;, 11. 17, d<' 10 de .iunho findo,
deela.t·o no:,: ~n;. inspPdorC'H de alfnndegas, para sen conheeimento e fins eonv<'ni<•nt-e,;, qne 6 do t eôr seguinte a notifieação
<lo govrmo fmnecz, public·ada no .Tmmwl qfficiel de 1 :~ de
abril ultimo, rclativamPntc ú inelw;ãu de alguns artigos na
li:,:kt doí-i que são eon;;idcrados corno contrabando ck g;uerrn.:
Mod1}icaçi"io relatim ao contrabando de guerra. DP aecôrdo
com o disposto do art. 2" do <kn<'to dr ti de novPmbro dP
de 1914, fiea notificado qtw n;; mo<lific:~çõrs <~ :uldiçl>cs SPgnintcs ficam inrluida,.; na,; rclaçõc;; do,.; art-igos <'onsiderados
em no cnnt.rahando de guerra, publicadas no .!ournal Officiel
<' mo di fieadas c•m 21 dn jn twirn dn HlHi --- ('ontmbando ab.~oluto- mod1)iNu;ô!'s. O mL ;)" llea snhstitnido pelo scguint.P:
"torno:;, m:whinat; <' f('J"J":tllH'IIlas qw~ possam s<'rvir para a
fabri<,açfio d<• muniçõ<';; ck giH'lT:t ". No art. 8" fir·am substituídas as palavras dhc;· ncclico, c/.hcr formicu, rthcr sulplmrico.
Addiçi)es. Os ~~hlorurdos m\·t.alliem;, ú PXl'\'.pção do <'hlorurcto
de Hodio, os ehlorurd os nwt:dloirlieos. oH (·omposto:-; de sac:;
dP CtlThonn. o amido. O horax, o ~wido ho1·ieo <' outros compo:-;t.oo; d•· boro; o:-; gr:ln,; rk salurrld{c8 <' :Jt' prepamçl>es que
<ldks se dPrivnm; o onro, [t prata, o papd-mocrla e tmlos os
documr•nlos d0 <TPrlitn I' 1itnlos rralizavPiH. --- f'nlo(fern:<.
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N. 6fi -- EM 17 DE .JULHO DE 1916
Declara

qiWC8

o8 artigos cn,ia importação foi prohibidct J>clo
governo ú~glez

Ministerio dos Negocias dtt Fazenda ·- N. 48.- Rio de
.Tancim, 17 de julho de Hl J6.
De aceôrdo com a decisão proferida no aviso n. 15, de
30 de junho ultimo, do Ministcrio das Relações Exteriores,
declaro aos Srs. inspectorcs de alfandegas, para seu conhecimento P fins convenipntcs, que é do teôr seguinte a proclamação do governo britaunieo, que prohibc a importação de
pedras, fumo, materias para o fabrico de papel e madeira pam
eonstrueção de moveis: "Consirlemndo que o capitulo 43 da
Consolidação das Alfandcgus, 1876, pcrmitte que a, importação
de armas, munições, polvom ou outra qualquer mercadoria
pód<~ ser prohibida mn virttHk de proelamaçãn; c considerando
que é eonvenienk prohibir no Hnino Unido ft importação th~
certas mercadorias, Plll largn nsctdn, como fir:n dderminado
em seguida; nessa data, pmt:m1o, nós, pelo n •~orn o pare<~t·t
do nosRo Conselho Privndo <' em :uldit:inwnto ft referida lei
e out.ros dispositivoH <Jlli' aut orizn111 n agir desse modo, pela
prcsrnt-0 prodamnmoR, di1 igirnos e onbnnmos o seguinte:
A partir d0 l de man;o d<· 10Ui, ::;ubo)'(linando-se ao que em
seguida fir.:t eHtalwlecido, 0 pi'Ohihida pch presPJlte a impmtaçfto no Urino Uuido da:-: sl'guintes nwre:.Hlmias:
Toda a materia para o fahrie() <lo papd, inelusiv<~ polpa
dn ma<lPira, csparfo woss r· t-rapos de linho <' algodã.o. Papd
e papclfio (inclusive stmmborml, Jmsteboard millcboar de eartfio
on papel <k polpa dP madrira) e manufacturas de papd c papelão. TodaR as puhlieaçües pcriodicns, exeedC'111lo <k lô paginas clP <:omprim<'nto, import :ulas de qunlquer modo qtw n:io
sPja rm nm unico cxPmplar, pelo Correio.
Fumo mannfar.turndo ou não, inclusive <·.hnrutos e eigarrm;,
madeiras pam mohiliarios, madriras em hmto ou trabalhadas.
PPdras <' urdosins. Fie:t <·ntendido pelo qtw aqui SP <kclam
qn<:> 1w.dn drsL:t pm<'lamaç:io S<'IÚ applieado a qualqn<•r mcr''adoria, SCf!:Undo as dPseripçõe~ aqui indiea.cbs, que sPjam
importadns mcdiantP lirPnçn r.onredida ywlo ou Plll nonw
'' Board of TradP '', suhordin:mdo-RP, pnn~m- fts prcsnipções <·
1·ondiçõPs 1la dita liec>nça.
Esta proelam:-tção p 1Hl<· sc>r eitada eomo prohibição <k
importação (papel. fumo, mndeira:-: pnm mohilia.rio <' ywclr:1:o;).
Pmc·l::unaçno HlHi. --· rn70(I('T(!g_

continua aqui->
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N. 66 -

EM 18 DE JULHO DE HHG

Artigo8 cuja. exportnçiío foi prohibida pelo governo ú1glez
Ministrrio dos Nrgocios dn Fazcmb- N. 49.- Hio ele
.Janeiro, 18 de julho de 1916.
Na conformidade da decisão proferida no aviso n. 19, de
19 de junho ultimo, do Ministerio das Relações Exteriores,
declaro aos Srs. inspectores de alfandegas, para seu conhecimento e fins convenientes, que o governo inglcz accrescentou
os artigos que se seguem á lista, já publicada, daquellcs cuja
!'Xportação prohibiu:
Com prohibição parn. to elo c qualquer destino:
Ferro em lingote, de qualquer dcRt·ripção.
Material pam estradas de ferro:
Trilhos dP aço; donncn1.c•R de aço; mobs de aço; rodas e
0ixos de aço.
Matrrial para <:onstrucção naval:
Tubo~ d0 caldeiras; tubos de eomkns:ulorcs; chapns de aço
(' mnJ,Prial t'lll seeçito para constrw~ç:l.o naYal; sabão er.ntendo
m:lis de· 1 r;~, dP glyccrina; aço em barras, !'antouciras, vigas,
vngas <'moldes (\U secções; chapas c prças ele a<; o; chn pas de aço
para caldeiras <' outras chapas com mrnos de 1/ 8 ele cfqwssum;
vigas, barras c pilares de aço; peças ou barras de aço; tubos de
nço de qualq ncr deseripção; fio rir aço, excepto farpndo e galvanizado (cuja exporhçiio contin{m prohihicln. pam pnizes que
não as possessões ou prot.ect.orados hrit.annieos).
Com prohibição para todos ns destinos, excepto para a!'l
possessões e protcetorados britanaieos:
Sulphato de n.luminio e aluminio-fcrrico; limas; lacca,
c;-cept.o para. t.ingir; sahito, eontl'ndo 1 % ou mais do glyl'<'rma.
Com prohibição para paizes estrangeiros na Europa e
no Mediterranco c Mar Negro, excepto a Russia (excepção tlos
pmtos do Baltico), a França, Italia, I-Iespanha c Portugal.
Asphalto ou betume solido ou liquido; petrechos pnr:1
prsca, excepto os destinados á pesca á linha; pctroleo c seus
productos, quP não os <'specificados acima; sabão duro, coni<'ndo 1 % ou menos de glyeerina.- Calogerw;.
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EM 19 DE JULHO DE 1916

Recommenda a rigorosa observancia do art. 90 do decreto n. 11.1,92,
de 11' de fevereiro de 1915
Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 50.- Rio de
Janeiro, 19 de julho de 1916.
Recommendo aos Srs. delegados fiscaes do Thesouro
Nacional, nos Estados, qtw providenciem no sentido de ser
rigorosamente observado o preceito do art.. go do decreto
n. 11.492, de 17 de fevereiro de 1915, evitando, assim, que
seja convertida em pagamento em dinheiro a mercadoria do~
clubs para venda mediante sorteio. - Calogeras.

N. 68 -

El\1 22 DE JULHO DE 1916

O quantitativo rara funeral ou luto deve ser requerido separadamente, não podendo 8er tratadas num só processo as duas
]JC!lSÕCS, definitiva C ]Ji'OVl80i'Ía
Ministcrio dos Negocios da Fazemla- N. 197. -Rio de
Janeiro, 22 de julho de 1916.
Em resposta ao vosso officio n. 50, ele 24 de março ultimo,
com qnl' submettestes ú apreciação elo Thcsouro o requerimento do lo f'Scriptu:mio dessa Delegaria, bacharel João
Nazareno Carneiro CampPllo, consultando si, tratando-se ele
empregados deste .1\IinistPrio, podem ou não ser solicitados em
um só requerimento o qunnLiLativo para funeral ou luto, a expedição do titulo de abono provisorio, e a dos títulos da
pensão definitiva, pe In f amilin do contribuinte do montepio,
que tenha fallecido quitr~ da joia c contribuições mensaes,
e tenha feito a respc( tiva (b.laração de familia, revestida das
formalidades kgaes, drelaro-vos, para os devidos cffeitos, de
aecôrdo r~om o dcspadw do Sr. ministro, ele 15 do corrcntP,
qnP o quantitativo para funeral ou luto <leve ser rcqucrillo
sepamdmnentc c que não podem ser tratados em um. só processo as duas pensões -- ddinit.iva c provisoria, pois que, nito
sendo r'sta ohrigatoria, nüo imperle qtw knha andamento o
processo daqudla, scmpn~ que os interessados o preferirem, o
que deverá constar da petição inicial.- Benedicto Hyppolito dt
Oliveira Junior. - Sr. delegado fiseal em Pernambuco.

3!R

.V à o ~c lratanrlo de o elo 1101!0 c ú;n de fX]Jlanaçiio de lexio, não
está o addiiamcnto fiO alvará, fedo .fôra do texto, sujeito "
novo 8Cllo
Ministr-riu dos Ncgocios da FazPnda -- N. !-12. -- Rio de
.lauciro, 2!l de julho de 19lü.
Comnmnieo-vos, pam os fins eonvenicnti!S, <pw o Sr. millÜ;iro, t-endo presente o prueel-lso encaminhado á Dimctoriu da
He<,eiht Publica eom <• oftieio da Rrcchedoria do Districto Federal, sob n. 120, de 2(i de junho ull.imo, rdativo ao requerimento
em que Hyppolito Pat'lwco AlvPs do Araujo, por seu proeumdor
"Thc Lon<lon and Hiv!'l' Platt· Bank, Limikd", reeonc do vosso
aeio mandando eoln ar l~O!ll n'validaç:1o a clifferença do sello
do additanwnto ao in!'luso alvarú. Pxpedido a est:m rep:.ntição
pelo juiz de dirf'il o da 2" Vara C' iv e! do Dist.rieto Frderal, ::;oh
rund::uueuto de que, 1t•ndo sido () addit.amcnto feito fóm do
fPcho do alvmú., <'StÍl sujl'ito a Hnvo sello df' ·13400, resolveu,
po1· <lcHpacho dP I R do Yigen1 e, dar provimento ao recurso,
\'Ísto não s<' t.ratar dn aeto novo<'- ::;im dP méra explanação do
texto do alvará.--. Rrncdiclo ffyppoliio de Olúcim .l?tnior. ~~·
:-;r. inspcdor da ( 'aixa dt· ,\morLiza<;ito.

N. 70 -- El\I 2R DG .TFUIO DE J91ti
() scllo de 100$, inst-iluitlo pelo l!J8lado do Espírito Santo para licenças para embarques â. noüe de mercadorias destinadas ao
c.rfaior, mio pôde .ser cobrado qua nlo aos navio.~ do Lloyd

l\liHi;;!.<-rio do"' Nq.;oeio;; <b F:~zL·wb ~ N. S. B-Hiodc
.Janeiro, 2~ ck julho de 191.().
HeiipotHlendo [L <'!lllc;ull.:l propo::;h <m1 vosso olfieio H. -4,
de -1 de maio ultimo, sobre a kv;alidad<· do imposto <k 100$ de
:wllo instituído put' lei c::;tadoal pa1·a li<'<'llÇUH para <~mbarques
ú 11oik de m<'l"('.ttdorin,.; <h•stinadas ao exterior <1<'1-lSP Estado,
<'nt r<'htção :1ns navio;; do Llo~·d Brasilcim, que· fa;r, hoje parte
do patrimonio da Lluiii.o. <~ tiOS de outra~ <'lllJH"<'sas que p;osem
dos fftvorcs eonc:edido::; no Lloyd, <·abe-mP d<·<·larar-vos qu<',
quanto aoR navios do Lloyd, nii.o pan't'l' q1w t.al :'Pilo posi-la iic>r
<·-ohmdo, cX-['Í do disposto ll!l :n't. 10 da CouRtituiç:i:o, qtw
véda aos Estados tributar bens fedemc" ou serviçofi a earp;o
da União, mas qtw essa isPnçíío uão SP dt~ve :tpplicar igualllH'JÜ<' a ontms <'mpn·:-:as qtH' gosr·m dos favor<'s <'OPcrdido::; ao

~19

Lloyd Brasileiro, porqm· 11âo ha aqui um favot concedido ou
reconheddo ao Lloyd como empresa de navegação c sim uma
isenção decorrente da natmeza. de bem do Estado, de serviço
a cargo do Estado, qnc tem o Lloyd actualmcntc.- Benedicto
Hyppolito de Oliveira Jw1ior.--- Sr. secretario geral do Eiiitado
do Espírito S:.tnto.

N. 71 -- K\1 ,-; T>E .\.<H)t-:TO DE 191!\
No nu nclui11m pu m u Oi'f/U 11-izaçiw de nwpprcs
commcrcial

[JU ni c~iut.ú;licu.

l\linit;it•l'io doe; :!\t•gtwÍot; da Fa:wnda -- N. ,JJ. -- !{iu dt•
Jallt·im. 5 de ngm;t.o th· 1916.
Dct('l'mino ao:; Hrc;. ehde~:; das repartiçõt•,; :uluaneiras
que, na confecção dot-> mnppas p:ua a estatistica de importação dirccta qtw deverão enviar á Dircctoria de Estatística
Commt'l'eial, façam ohservnr n Nomenclatura organizada pela
Alfantkga do Rio dP .Jam•iro, dP accôrdo com a Tarifa em
vigor e modificações fl·itus em leis postcriorc,; P da qual
scrã oppo!'tunamente n·mPttido Ulll <'Xl'mplar.- Calogems.

Nomenclatura para a estatística da imnortação directa
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ANniAES VIYOS E DISSECADOS
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N. 1
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1 Animaes vivos:

Gado vaccum ...............••..•................
asinino, muar e cavallar .................••....
lanigero, caprino esuino .........................
Aves de canto e luxo; peixes pequenos de luxo, dourados e semelhantes ........................••....
Quaesquer outros não classificados ...............•.

Animaes dissecados, proprios para museus e gabinetes de
historia natural. .•••••••••••••••••••••••••••••.
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nn bruto c :•rqnraclo.
\'D~ obr~,

E:ilogramm:<

. ........................... .
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5 IPcnnas:
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para flore.~ c enfeite~ ..................... · · · · · · ·
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I~ilo:!;ra~l~rn~t

püt'll CSCl'CV1'1' . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . •

plum:1.s crcsp;tE, em f!orei! soltas, ou em grie:ldns c'j
outros entc1tes ................................ .
em obr::~.'i nüo c~pccific~vlns ........................ 1

(\ IChapéo:; .............................................. !
7 C'~o rdoa ..n Llr
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('lll bruto ...................... , ............. .
em obras não e~pccificad~t-: ....................... .
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l'ELLES E
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Pcllcs c crnuus:

envernizado~, de couro de boi ou de

t

J:

Ct

j

prcpar!.\dos c curtidos com pcllo, excepto os de anni-i
nho, ca~tor, lontra c semelhantes; solas c couros dei
\'a8ca ~:::ro~aclo:', denominado:' atanados ou vaquctasl

cavallo, granca-i
elos, dcnomin~cdos couros cb Russia .............. i
de qualquer outra qualidade, em bruto, preparado~,/
curtidos c envernizados ......................... i
em tiras ponteadas ou niio, p::m1 chapéos .......... .
em mantus, :.madorcs, coxins e pellegos de marroquim, 1
g;uariba. onça, cabra c qualquer outro animal, e em i
l'onteiras para tacos de bilhar ................... 1
em ubr~ts nfio especificadas ....................... .
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1\:ilop.:rmnma

l0 (
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f:lellins c se !lao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Bolsas, saccos, indispens:wcis c estojos ............... .
Cal~·ado ......
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15

Azeite e olevs . ...................................... .
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IBanha ou unto de porco derretido ................... .
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Gordpure, vegetole, cotolene e semelhantes, destinados!
:.i. alimentação publica como substitutos da banha de
porco ............................... ···········
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Carnes:
verde ou fresca por frigorificaç:lo ou outro processo
secca (xarquc) .................................. .
em salmoura ou fumada ......................... .
em conserva pelo systcma Appert ................. .
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em outra.~ con~ervas, presuntos, paios, calchs, geléas
e quuesquer outras preparaçõôs ni\o meclicinaes;
salamrs mortadellas e extractos ............... .
18 ICêra em ]Jruto, prC'par:tda, em Yelas c em olm1s n~lo rhssificadas ......................................... .
Colla ou gelatina de qualquer qualidade ............... .
11) 1Espen;zacete:
em bruto, prcpamclo, filtrado, em ma.osa on refinado
em velas ....................................... .
20 IJ.eitc de qnalr(\Jc·r modo preparado ..................... .
21
JI anteig((:
de lciic ........................................ .
ele margarina c substitutos ........................ .
22 Peixes, mariscos, ostras ou outros moluscos c ovas:
Ihcalháo ...................................... .
Quaesqucr outros seccos, salgados ou em E>almoura e
frescos por frigorificaçi\o ou outro processo ........ .
em conserva .................................... .
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Queijos ele qualquer qualidade .........................

24

Sabão sem perfume, de qualquer qualidade ............. . 1
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X. 63
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64 e 66

iSaponaccos, sapolios e seus similares não perfumados ....
25
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'Sebo on gi"axa:
de qualquer qn_alidade ........................... .
!
em vrlaR c punficadu, para pomada ............... .
IStem·ina:

I

em massa ...................................... .
em velas ....................................... .

Kilogramma
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»
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j1'oucinho wlqado ou em salmoura ..................... .

?,-r;ducios deda classe não especificados:
1
Guano c ontros adnbo~ para terra ................ .
,

continua aqui->

I
I

I

I

Língua,,, tripas e intestinos de qualquer animal:
.,ecco:; ou sal~~:ados. . . . .
. ...................... .
em conserva ou de qualquer modo preparados ....... .
Ovo3 ,[e gallinha e de outras aves domesticas ...... .
;-'angue de boi ou de outros animaes, secco ou pre;Jarado .......................... , ............ .
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MARFI:U, ~L\.DREPEROLA, TARTARUGA E OUTROS
DE ANIMAES
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DESPOJOS

(De ns. 70 a 89)
29

IJIarjim e nwdrepcrola:
em bruto, serrado ou preparado ................... .
em botõ3s ou marcas com furos ................... .
em obras nfio especificadas ....................... .
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1.''1.":~COS e llllhJs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . .
l~la bot õ2~ ou 1uarc~!:" con1 iuro~ ................... .
em ob:·as mio Ci"~leciticadas ....................... .

:;1

/3arbatana8 ou barb:l~ de balêa:
em bruto c p~epamdas ........................... .
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........ , ............................ .
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IDespojos de animaes desta classe não especificados, em
·
bruto c preparados:

BuzioB, cauris c conchas ni"io dassificadas .......... .
Esponjas ....................................... .
Lixa ele peixe ................................... .
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[Ks. 71, 70 a 81, 84, 86 e 89
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!Pera/as em bruto c em contas ......................... .
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c unhas:

em hrnto c nrcparados ........................... .
élll boc~t:cs par:J. rapé ............................ .
em obras nilo especificadas ....................... ·[

:n

))

z

o

1

CLASSE 6'

I

FRCCL\S

t

'"-

d•)

(De ns. 00

I
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LEGU~IES,

em gruo c torrefacta ou méi.lte ..................

ITrigo em grão.......................................
IFarinha, [eculas e pós nutritivos :
de trigo .........................................
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de qualquer outra qualidade .......................
'mydo ''' '''''" d"rr" .........................
Fa~~~ e restolho de qua~qucr qualidade .................
Fm}ao de qualquer qualidade ..........................
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IIr'.an·z .............................................. .
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.'iO%
))

25

%

[Bagas, g;r:ios, favas, fructos, cardos, sementes, cascas,
· lenhoB, folhas, flores, hervas, musgos, juncos, talos,
raizes e bolbos, proprios:
para medicina, tinturaria, pintura e outros usos ..... .
para horta, jardim, pr:ulo e em geral para a agricultura..
. .............................. .
lu pulo, lírio. orzclla c papoula branca, negra ou rubra
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48

uo

50%

Xs. 110 e 117

~.113

i'

)l',

115

c~

.....,
·-=>

"''c,o

"".:: ;:~
~~
~
~

~

z

:.!ERCADORIAS

lTh"'DADE

RAZÃO

.\RTIGOS

CORRESPONDE~"TES

DA

TARIFA

;i;

2
/

"m cig:~rros ........................ · · · .. · · · · · · · · ·1i
vm rapé e tabaco em pó. . . . . . . . . . . . ............ .
picado. ou desfiado para cachimbo ou para cigarros e1
ri<' mascar e ~cmclhantes ...................... ·

·I

Kilogramma

.'jQ

%

))

50 l'!
.o

))

.jt)

':1'=1'

c-;,

C")

~

i

I

i

>'!.'MOS <H' ,<UCCOS YEGETAES, BEBIDAS ALCOOLICAS E

7ERMEXT.\D.\S E

OL"TROS LIQ1:IDOS

r De ns. 121 n 1:37)

.·,o
.j 1

.~j:2

:"'<)

,)._)

'.tlcntrilo
! A s.')'-llCar:

·~

S'
:;;
o
o

i

CLASSE 0'

nixe de nlcntriio ..

. . . . . - . . . . ,,, . . . . . . ·I

"'mtli ..........................................
de uva ou glucosc ...............................
•lc qualquer outra qualidade ......................
U zcifc,; ou oleo~:
<I<' oliveira ou doce ..............................
nfío r"pecificados ................................
:\Ianteign de côco ...............................

Kilogramma

l,j

r;,

!

I

l"l
::0

~~. 121

I

i

1)0 c;~
~á

.
.
.

))

))

<;O (iÓ

.
.
.

))
;)

,jl) ~.-;,
,jQ

))

-"iO c;Õ

))

60%

i
.
iBcbidas alcoolicas rle rtnnlqucr qualidade ............... .

8<

.:;o

'lo

:~.

122

I
:\. 123

:\s. 124 e 131

z

o

1
I\:ilogramma
,)

!

t
.)4

Licores clr qualquer fl1Wiilbclc .

.jj
1

JI anú

d~._· qe~lfplcr

........... !

f}Ualid:1dc .

i)
))

'

:O pio em br~:to on solido ...
:Vinagre ...

.)\) i Xaropes não medicinacs .............................. .
;sumos de fruct!'ts de qualquer qualidade ................ .
Sueco de uva não ferment!'tdo ......................... .

J

I

))

))

))

I
l
tI·

s-ó

:20 S{J

25

c~

GO c-to

I

!~

129

I

!~. 130

I

;j() u/0

i~s. 132 e 133

;3o s~

I

r~.

1

~.

135

I

50 Cf
.30 c9
.o
.)Q%

50

))

))

:iO

;30

))

Vinhos:
c:pumo,;o~ ....................................... .
nao especificados ................................ .

Il
l-

I

.)8

GO c-:;.
GO c~

,G'ommas. resinas e halsamos n:1turaes:
))

.)7

·~

I

))

.~G

,·.o

1~· 136
l
!Ns. 134 e 137

;:::

zv;
~
o
o

;:;

.,>
:>
N

t:1

~

%

.30%

j

1]0

Productos desta classe não especificados:
lJOJTa de azeite ou de vinho ...................... .
('nmphora ou nlcanfor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

(

I

30 ~
2.1 ~·O

:Ks. 125 a 128
I

'

-

"""'

·----·-·-~

·~

~ ~

-'.C~
::....

·;;;:;)

:.!EI\CAD•)!UA:-5

·.:; 2;

t'NIDADE

HAZÃO

.\.RTIGOS CORRESPONDENTE!!
DA TARIFA

;:: :><

i:::;!:
~ ~

Cato vc: terra jctpunica, curtim, quebracho ou qual1ucr o\ttro Pxtracto ngctal scrco, molle ou liquido
dC~t!n:cdo~ ao cortume ........................ .
j~el'~l

e .-:c bo

,~cr;ctal.

..

Kilogramma

. ...................... .

I

:2.3%
:2.)%

::J

I

0'1

~
·n

~·

t 'L.'I.SSE 10'
llATEHH:o

or

'";?

S\:D.,TAXC'US DE PERF1;~~ARIA, TIXTt;RARIA,
1'1!\Tt;R.\ I: OT.:TROS F:SOS

:;')

a

~

IDe ns. l:JS a 17.5)
(:orcs dr· rt•li!iE:l ou !u('hin:l de qualquer qualidade c seme-

iil

lhante',

.r ,,digo

:..:c lida~

e líquidas ........................... .

Kilogramma

I

(anil!.

:2ií%

20

i

'•)

\!_

))

25

~{J

:Jlassas ou cxtracto•; para tinturaria, fluidos ou solidos .. .

))

...,;)

')~

CJ1

))

•)t"

0/

•i3

·Olcos }ixo.', liquicJo,; ou cuucreto'i:
<J,~ amcnduas doce,;, de ,.;e.~amo ou gcrg;elim c de eroton

))

-V

I

I.

j .:'\ s. 14.6 150 e 158

%

'.\'aakim ...

JJ alcti({s co!'antc,; de qualquer qualidade .............. .

"'"'z:;

!O

I, .. 154 " "

tO

-!0%

!x.

160

d~ ric_ino,. mamo~a, castor ou palma chri~ii ......... 1
tuo e,pectficado" ................................ .

64

))

I

60

C;~

50

'té

uo

s~

Oleos pumuencos ou c·mpyreumaticos :
keroze!le ....................................... .
gazolina ....................................... .
de petroleo impuro, e:ocuro, paru combustiYel ....... .
não especificado" ................................ .

65

Kilogramma

))

)I

I

N. 161

60 (;é·
Livre

[jQ (;~·

Oleos ml'tlci.;. c.;.;enciaes ou e-;sencias:

~

~~;

dt; tcrel>cnt}lin::t ou agua-raz ...................... .

EO

nao e.;r,ecltirado;; ................................. I
e'"encws art iticiac- de qualquer qualidade· .......... !

ro

(;r

30

c,;

·I

GO

s;

66

Pc;f<tmatio'

. . . . . . . . .............................

67

[',·oductos d··,J.a cLt->e nüo comprehendidos nos uumeros1
antecedentes:

I
I

graxa para Hapatos .............................. .
lapis p::tra cctrpintciro. dc,:cnho ou escrever c pura bpiseira ....................................... .
mordente para dourar ........................... .
ocres (oxydos de ferro naturaes) .................. .
papeis carminados, rouge, terra ~igilata. ~inopcra, 1
sombms da Colonia, terra de stenne, tinb3 paru!
marcar roupa, para desenho, fina, em tubo•, prepa-1
radas a oleo e verde ele qualquer qualidade ...... i
tintas para escrever ............................. ·1
vernizes de qualquer qualidade ................... .
quaesquer outras ma terias ele perfumaria, tidur:wia e!
outros W30S não c~pecificadas ................... l

))

I

))
))

I

»

I

);

50

Se

40
20
50

c;~

c;;
Sé

50 S.é
50 Cj;,
50 Sé
n.~
c-:
~ó)
tl~

:\.'. 148 e 16'!

-:z,.
(f>

...;

r.::

:\. 164

II~·"·

138 a 145, 147, 14G, 151, 152,
153, 155. 157, 150. 1G3 l' 1();j
a 175

I

õ

..,::-~
N

1:':

2'.

~

""
,,.
'"

"'H-"'

:'.l
-< -

"~

o:: "'.i
oce.>
,...z

MERCADORIAS

E-<1"1

:>::;:s

<o

z

rXIDADE

!

HAZÃO

I

ARTIGOS CORRESPONDENTES DA

i--------1-----!
I

TARIFA

i

CLASSE 11"

I

68

.
(De ns. 176 ~., 3~8)
1
,Aguas mweraes,naturaes c artlficlc.e~ .................. .

69

Alvaiade de chumbo c de zinco ........................ .

70

Barrilha (potassa c soda do commcrcio) ................ .

o

Il

PROD"CCTOS CEilllCO;<, Dl\OGAS E ESPECL\.LIDADES PIL\R.c\1A-~
CEl:T!CâS

Kilogramma

I

))

i

(f)

C<

II

~
Ul

ix. 179
lx,.. 205

o

o

I

co

(ié

0.-

c~

-iJ

~

c

/C

C'l

o

<
('j

e 274

lZl

20 c;;;

!X. 205

25 s~

i::\s. 204, 227, 228, 249,

zo

71 !Especialidades pharmaceuiicas, tucs como:
capsubs, dragcas, pcrolus, globulos e eonfeito;; mcdicinaes .................................... · · · · 1
clixire8, licores, soluções; cmul~ões; injccçõcs; xu-~
ropes e robs mcdicinucs de qualquer qualidade; linimentos, fomentações e ernbrocações n1io especificados; pastilhas e pastas medicinaes de qualqueri

rai~Í~~~~udce~~p~i~ij;_; ·~~. ·f~t~dÚl~~; . t~bi~i~i~~ .. ~l~~
qualquer qualidade ........................... .

)I

281, 288, 325 e 326

))

40

»

40

%
%

257, 279a

pilulas, bolos,· granulos, grãos mcdicinaes assucarados
prateados e de qualquer qualidade ............. .
Yinhos medicinaes de qualquer qualidade ......... .

72

jSal col,zmzwt ou de cozinha (chlorurcto de sodio):

·I

grosso ou impuro ...............................
puro ou refinado...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73

IG!ogramma

»

30%
50 'i(,
25

»

%

25 ~6

»

IN. 213

Quaesquer outros productos chimicos, naturaes ou artificiaes, drogas, especialidades pharmaceuticas e medicamentos em geral não comprehendidos nos artigos antecedentes:

1!::

15%
20%
25%
30%
35 %
40%
50%

continua aqui->

taxado-; com 15 C:ó . ........ · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
))
))
))

;
))

~g ~~::::::::::::::::::::::::::::::::

30% ............................... .
)) 35% ............................... .
)) 40% ....... ····· ................... .
)) 50% ............................... .

))

»
~

»

Ns. "176, 178, lSO~a· 203, 205 a
! 226, 229 a 248, 250 a 256, 258 a
278, 282 a 287, 289 a 324, 327
c 328

~

...,
'f>

t'l

1<0

õ
§;

~1<1"

~

CLASSE 12'
l\B.DEIRA

(De ns. 32\J a 394)
74

!Madeira:
em achas (lenha) ................................ .
em taboados, prunchões ou co uçoeiras, de pinho ... .
ele qualquer outra qualidade, em bruto e preparada.
em pranchas ou fôrmas para estamparia .......... .
em mass:t de pó de m:~deira, moldada (obra de talha)

Metro cubico
))

IG!ogramma
))

5%
50%
50%
15%
80 %

Ns. 330, 332, 334, 335, 337, 339,
341, 347 a 350, 352, 356, 357,
362 a 366, 373 a 376, 378 a 382,
386 a 389, 391, 393 e 394

c.>
c.>

c.n

<

'"o.

w

~

:0::

j:)~

gs:l

~fERC'ADORIAS

çc.l

~~-:
E-ç.;

'LXIDADE

flAZÃO

!li<~

ARTIGOS CORRESPONDENTES
DA TARIFA

I

I

z

-I
I

molduras armadas ou cle~armadas. inclu~ivc m florõ~3, filr.tes e cordões .......................... .
em obras não cspecifi.c::tdas ..................... .

Kilogramma

50 '!~

50%

I

't::='

1

Q

I

75

IBagatelas c bilhares:

u:

O>
t'l

de m::tclcira fina
.......................... .
de madeir:1. ordinaria ............................ .
76
77

IBarcos e

embarcaçõ~:, miuda~

rm

GO S~

20 s~

........................ .

Xs. 336 e 345

50%

"'o

o

C'l

X. 340

o

<
t'l

1<0

IBa.stido;·&s para uordar, de madeira fina; colhere:', facas,
garfos, e quaesquer outras peças semelhantes p::tra salada. mostarda e outros usos, idem; galheteiro:< e licoreiro~, idem; leques de qualquer qualidade .......... .

78

Chapéus r!e 0')1arteric ................................ .

79

Cortiça:

·II

em casca de sobro ou sobreiro ....................
em rolhas e quaesquer outras obras simpl>'S .......
betumada para revestimento isolador ............. .

60 'i~

Fm

50 S{

Kilogramma

50 7~
50%

))
))

25

%

lx~.
lx "--

341,357, 365 c 371

... • OUV

Xs. 329 e 360

z
o

80

Moveis ou mobilias:

t1

de madeira fina ...............•....•••.......•...

"'o
"'"'

Kilogramma

60%

in'
0>

..

I

:::1
c-

81

N S. 333, 338, 343, 344, 346, 351
353, 354, 358, 359, 361, 367,
370, 372, 277, 383 a 385, 390
e 394

de madeira ordinaria:
berços; cadeiras com assento de palha ou palhinha,
com assento de páo, de madeira cortada, idem vergada, sem braços, de balanço e para creança .....
quaesquer outras peças .............•.•.•.........

IVasilhame de qualquer qualidade e seus pertences ......

-

60%
50%

50 %

;::

Ns. 331, 334, 342 e 392

...z
Ul

>-!

1:%:

1:01

82

83

CLASSE 13•

õ

CANNA DA INDIA, 'BAMBÚ, JUNCO, ROTIM, VIME E OUTROS
CIPÓ:\

"l

(De ns. 395 a 409)

z

84

~

trl

~

ICanna da India, bambú, junco, rotim e outros cipós em
bruto ou preparados ........•••...•...............

Kilogramma

50%

Vime em bruto ou em liaças ou molhos ................

»

15%

lNs. 395 a 397

!Canna da India, bambú, junco, etc.:

I

...,
...,

~

em moveis ou mobilias...........•...............
em carros e carrinhos ou em quaesquer outras obras
não especificadas .........................•.....

Chapéos ......................•...•...•... · · • · •. · • • ·

-

50 %

-

50%

Um

50%

INs. 398 a 402, 404 a 409

IN. 403

w
w

~

..,

"·
GÇ

<>::
:::.~
rn<
o ..
co

~IERCADORIAS

~z

UNIDADE

RAZÃO

~~
<o

ARTIGOS

CORRESPO~"DEXTES

DA TARIFA

z

-I

CLASSE H•

I
I

PALH.\.

<::

!

r-:
Q
(f.

E-'P.\RTO, CAIRO, PIT.\, PL\8SAVA, l'AINA E OUTRAS!
~IATERIA8 FIL\1IE::o;TOSAS

l

IDe 410tt4:33)
85 lPttllw. P"!J<Htu. ('<tiro, pita.
lamento;;a;.;:

pia~-:ava P

c.
r-:u.
<::

c

C;

outras materias fi-

o

<
r-:

!»

para cigatT08 .....
ll<\ra capa~ ou <'nvoltorioB de garrafas ou garrafões e
outras embalagens ...................•.. , ...... .
para esteiras, chapéos e tecidos semelhantes ....... .
para outros usos c em fio simples, inclusive o sizal
proprio para ceifadeira-atadeira .... , ............ .
em fio torcido ou linha e em obras desta classe não especificadas ........ , , .............•......••....

86 IPaina, crina vegetal e outras para enchimento de colchões

e almofadas ...... , ••........• , •• , ......... , , . ,I

Kilogramma

))

))

50%

Ns. 410, 411, 414, 415, 41i, 418,
420,422,423,425,426, 42i, 420
a 433.

20%
30%
15%
50%

Kilograrnma

50 %

INs. 412 e 413

z

c

87\Chapéos e bonets ......... : . ...... :. :. ::: ....... ; ••...

Um

50%

INs. 416 e 421

88 Cordoalha em peças e em obras ........................

Kilogramma

50%

Ns. 419, 424 e 428

»

Esteiras e capachos de qualquer qualidade .............. 1

50%

CLASSE 15•
ALGODÃO

(De ns. 434 a 480)
89 !Algodão:
em bruto ou preparado ..........................
frouxamente torcido para fabricação de redes ......
em fio simples para tecelagem ....................
torcido para pavios .............................
torcidc ou linha de qualquer qualidade ............
em trapos, ourelos e aparas ......................

I

1:::

Kilogramma

»

))

))

»
))

50 %
50%
30 %
30 %
60 %
20 %

Ns. 434 a 437 e 4í8

2
U>

...;

r-1

~

c
t:
?

"'

?

N

Em tecidos e obras:

I

90 IA/amares, borlas, passadores, barbicachos e obras semelhantcs; galões, gregas. franjas fitas, mignardises e outros
requifes quaesquer e ohras semelhantes; cadarços,
cordões, tranças e trancelins d' qualquer qualidade ..

»

50 %

Ns. 439 c 444

91

!Alcatifas, tapetes e oleados, com ou sem pello .........

»

60%

Ns. 440 e 466

92

IChapéos . ..... , ......................................

Um

50%

Ns. 441, 442 e 447

Barretes, carapuças, toucas ou coifas .............•....

-

50 %

Bonets e gorros ..... , ... , , ..........

Um

50%

o o • • • o. o. o . o • • • • • •

I

tt!

z

o

;..

ú.
Ú•

IC

w

,;....

I

<l

c

<~

A~

rn<

O§
8z

MERCADORIAS

.\RTIGOS CORRESPONDE:\TES
DA TARIFA

UNIDADE

RAZÃO

Kilogramma

GO%
50%

X. 446

~r.l

<~
z

-93 Chales, lenços, mantas, ponchos, palas e pannos de mesa:
de renda e pannos de mesa bordados ...•...........
de qualquer outro tecido .........................

))

tl
t:1

o
VI

Ct
t:1
(fl

9,1 Cobertores e mantas para cama, de algodão ou de algodão
e lã ...............................•...............

»

50 %

N.451

95 Gravatas ..............................................

Duzia

60%

N.459

96 Meias ...............................................

Duzia de pares

60 %

Ns. 449, 461 e=465

Luvas .....................................•........

))

50 %

Cintos, ligas e suspensorios .............................

Kilogramma

50%

de qualquer qualidade ............................
ditas em córtes de vestidos, véos e outros objectos ...

))

50%
60%

Tiras e entremeies ....................••..............

))

o
o
~

o

<
t::

120

97 Rendas:

»

60%

Ns. 468 e 475

z

c

\)8 /Roupa feita:

d~m~~~~~e~~~t·r~· q·~;Jici~d~ -~ ~·ã·~ ~~p~~ifi~~d~:::: I

Duzia

-

\.19 ITecidos lisos e entrançados, não especificados, base de
lO X 10 fios:
crús ............................................
brancos .........................................
tintos ...........................................
estampados .....................................
100 ITecidos lavrados, adamascados, de listras, de xadrez, imprensados (gaufrés), de phantasia, abertos e outros não
especificados ......................................

I

Kilogramma

»
))
))

80 % INs. 464 e 469
60 %

60%
80%
60%
60 %

IN. 472

60 %

N. 473
Ns. 457, 474 e 480

::::

~

101 ITecidos ele ponto de meia; volantes, lhamas, vidn1hos e
semelhantes .......................................

))

50%

Quaesquer outros não eomprehendidos nos artigos antecedentes .....................................

))

60 %

102 IObras não comprehendidas nos artigos antecedentes:
Capas para chapéos de sol e para piano; coberturas
e rosetas para chapéos de sol; coxinilhos; lençóes,
colchas, fronhas, toalhas e guardanapos bordados,
com renda ou crivo; mantas; xergas e baixeiros;
rêdes; saccos não especificados; sapatinhos sem sola
para crianças; torcidas para Iampeão; transparentes
para janellas e véos bordados ................. ·I

·I

Espartilhos .....................................
Outras obras não especificdas ..............•.......

..,

UI
))

-

I

60%

Um

I

INs. 438, 443, 445, 448, 4.50. 452,
453,455,456,45~,460,462, 463,
467, 470, 471, 476, 477 e 479

50 %
50%

I

-

!%)

"'õ
'='
>
'>I
>
N
l"l
z
'='
>

-

it!

,....,
~

j

i3
é<
j

MERCADORIAS

~

UNIDADE

RAZÃO

r.<

ARTIGOS CORRES cONDENTE
DA TARIFA

;:;
:;)

2:

CLASSE 16'

~

LÃ

UI

'De ns. 481 a 527)

OI

t"'

I

"'g

103 Lã:
I

j

em bruto, lavada, tinta, cardada, em pó ou de qualquer modo preparada ........................ .
em fio: frouxo para bordar ....................... .
de qualquer outra qualidade .................... .
em trapos, ourelos e aparas ....................... .

i

Em tecidos e obras:

I

!

i,

i

104 IAlamm:es, borlas, barbicachos, gal6es1 gregas1 fra:t;~ías e
I reqmfes de lã, pura ou com mescla ae algodao e linho e
! obras semelhantes; cadarços, cordões, tranças e trancei Iins de lã pura ou com mescla de algodão, linho ou com
i vidrilho ............................. · · · · · · · · · · · · · ·

Kilogramma

»

»

20%
60%

Ns. 481 a 485 e 527

%

))

20

1

60%

Ns. 485 e 97

»
»

50%

IN. 487

lO.j IAlcatifas e ta peles:

proprios para calçados .............•.............
não especificados ...................•............

60

%

~

~

15%

106 IAlpacas, cassas, lilas, durantes, damascos, merinós, ca-

l

chemiras, princetas, serafinas, gorgorões, riscados, royal,
da China, tecidos de ponto de meia, touquim, risso
i ou vclluclo de lií c tecidos semelhantes não clasificados,
i li~s ou entrançados, ltwrados ou adamascados .••....
:Panno.,,
<·a,;imims, cassinetas com ou sem mescla de seda,
1
<·heviot.-<. fianellas americanas, sarjas e cliagonaes ..... .
Tecidos aberto~ ou transparentes ..................... .
1

~etim

Kílogrnmma

60%

i)

60%
50%

))

jNs. 488, 517 e ;j24

107 IBaelas. baetõcs. baetilhas e fianellas lisas, entrançadas ou
la nadas; ,]uraques; filcles e oleados ................. .

))

i Feltro p'tm piano c para calafetar navios ............... .
1

60

Dito m1o e,;pe,·ifieado e sarçaneta ................. .

108 IBaFrele-<. <:arapnÇ'<1S, toucas <l r·oifas ................... .
l Bane!" e gorros ...................................... I
109 \Chales. mantas. lenços e pala8 ........................ .

'lo

i50%

~
'J)

-!

?\;;. 493 e 494

Um
Kílogramma

60%

:fs. 499, 502, -510 e 511

;~')%

ê:l
o
...o

..,

>
:-.1
t:l

z

...o

E:ilogramma

60%

110 'r'/ wpeos:
.
1
cl~ feltro, _,;imples ................................. .
1
nao espcctficados .................................. .

Fm

80%
GO%

:f. 500

111 !cobertores e mantas para cama:
I
eseuros ordinarios e semelhantes ................. .
não especificados ............................•••.

Kilogramma

60%
60 %

:f. 503

I

il::

::1

I

.)0%
60%

\Cintos, lig·a~<, suspenso rios e luvas ..................... .
,Orava/as. ftüxas e laços ............................. .

Ns. 489, 490, .506, 508, 509, 516
e 523

60%

l

1,

i

i)

))

))
112 \Obr~s de ponto de malha ou de rêde .... :_· ,:,· .;,.,~·.;~;__·~ ... .
t..lfe1a8 .......... , ........ , .. ,,, .. ,, .. ,,,,,,,,,., ... ,. I Duzia de pares

50%
60 %

~~s. 514 e 51.5

'-'>
-;,

""'

;::

....

-<1
_,.,!'::

.;: ::>

~E-<

3:3
-:;0

~ERCADORIAS

'CNIDADE

1

ARTIGOS CORRESPONDENTES
DA TARIFA

'AZÃO

;~

~~

H3 IRendas de qualquer qualidade ........................ .

Kilogramma

Tiras c entremeias ....................•..•........ ·j
114 Roupa feita

d~

qualquer qualidade .........•.......... 1

))

-

I

GO %
I)Ü%

115 Obras de lã não comprehendidas nos artigos :ntecedentes:
Bandas para militares ........................... .

Kilogramma

Cabeçadas; capas para chapéos de sol e para cobrir
pianos; coxinilhos; manta,, xergas e baixeiros e
pannos de mesa ............................. .
Outras obras não especificadas ................... .

Ns. 519 e 525

.jO%

40%

1Ns. 513 e 520

I,.

~

-r.

491. 492. 495, 496, 498, 501,
505, 507, 512, 518, 521, 522
'l 526

~

~
o

LINHO, JUTA E CANHAMO

(De ns. 528 a 566)

!

5

z
GO %
.50%

CLASSE 17"

116 Linho, juta e canhamo:
em bruto, preparado, assedado, restellado, ou em estrigas, tinto ou pintado .•.•.•.•.•.•• , •• , ...... .

~·.r.-,

Kilogramma

20%

lxs. 528 a 531 e 566

Kilogramma

em fio para tecer ........•••••.•••.•.••••••••••..•
idem para outros usos ............•••••.•••••••...
Estopas em bruto ou em rama .................... .
fios para feridas, simples ou em pasta .............. .
trapos, ourelos e aparas .......................... .

»
))

:0)

20%
50 %
20 %
10 %
20 %

117 IEm tecidos e obrao::

Alamares, borlas, barbicachos, passadores, galões, gregas,
franjas, requifes e obras semelhantes de linho puro ou
II com mescla de lã ou algodão ....................... .

))

130

% INs. 532 e 540

I

!Cadarços, cordões, tranças e trancelins com ou sem mescla
' de algodão ........................................ .

))

J)

.)0%

continua aqui->

::1

»

GO

% INs. 533 e 559

para forrar salas ............................ .

))

50

idem não especificados ............................. .

))

60

%
%

1191 Chales, mantas e lenços .............................. .

))

60 %

120 Chapéos . ........................................... .

Um

.50 %

Ns. 536 e 543

50%
50 %

l~s. 546, 554 e 555

118 !Alcatifas e tapetes ................................... .
Uleado.~

Bonets e gorros ..................................... .

)}

Kilogramma

121 !Cintos, ligas e suspensorios ........................... .

Meias e luvas ........................................
122 !Cordoalha ....................... .................... .
123 ILenróes, colchas, fronhas, toalhas e guardanapos ....... .

1

Duzia de pares
Kilogramma

60

%

;:::

3..,
,
õ
o

;;.
"1

;;.
N

IN. 542

80%

·IN. 5~7

íJO%

N. 5a2

:rl

z

...o

w

4'-

Vl

...""

..,

::'\

.., ::::
;:;>
~,...

2~
;:;z

\!ERCADORIAS

UNIDADE

.\RTIGOS CORRESPONDENTES
D.~ TARIFA

RAZÃO

';,;,j~

Õ:;:!!

.., :>
;;;

124 Rendas, tiras e entremeias ........................... .

Kilogramma

125 RoHfl!! ieita uc qualquer qualidade ................... .

60
60

%
%

i
I

I

I
I

~~s. 557 e .562

.

c~

.-'·,';..J

Kilogramma

l

\

60%

:>•
:<l
'JJ

I

8

N s. 534, .'í3.5, 538 e .553

t'l

dentes:
botões; eabe<;a(!as; chinellas para banho; mangueiras
(l ,;accos de vragcm ............................ .

·~~ ·~~~haill~Ç~ ·~ ·s~mélh'anú~~: : ::I
I ~~~~~~~g~sg~~~s~~·i~
outra~> obras nao especrficadas ....••••••••.••• , ••. j

~

"'oz

50%
tiO %

127 !Obta~ de linho não eomprehendidas nos artigos antece-

II

o

Q
"'

!

126 Tecido.,:

Aniagem, eanhamaç·o c outros tecidos não especificados de fio de estopa, proprios para saceos e para
l'nfardar .... , ................................ .
hrins gommados ou encerados, proprios para forros
de livro<'; lonas e meias lonas .................... .
quaesquer outros não eRpecificados ................ .

N s. 561 e .364

.50%

·em
Kilogramma

60%
60%
60%

Ns. 537, 539, 541, 544, 545, 549,
a 551, 555, 556, 560, 563 e 565

CLASSE 18•
SEDA
!

I

rDe ns. 567 a .598)

128 !Seda:
'I
em c;:sulo, em rama e em borra ........ , ........... .
em fio para tecer ............................... .
I
frouxo para bordar ou torcido (retroz e torça!) ..... .
I
em fio de borra de seda ... , ..................... .
1

Kilogram.ma
)

li

»

20%
20 %
20%
25 %

Ns. 567 a 570

e:

Em tecidos e obras:

~

~

129 IAlamares, borlas, passadores, barbicachos e obras semelhantes; cordões, cadarços, tranças, trancelins, galões,
gregas, franjas; fitas e laços ........... , ........... .

»

60%

130 !Barretes, carapuças, luvas e meia de ponto de meias ou
de malha, bolsas ou redes de retroz para a cabeça ..... .

»

60 % !Ns. 573 e 581

'Cintos, ligas e suspensorios

00

00

00

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ns. 571, 586 e 590

))

60 %

N. 579

132,Chapéos. bonets e gorros ......................•.•...

Um

60 %

Na. 575 e 580

133 Espartilhos . .......... , ...............•••••••..•.••..

»

60 %

Ns. 585 e 589

Kilogramma

60%

Grat•atas . ...............................•••..•.•....

%

134 !Rendas em peças ou córtes .................•.. , ...... .

j)

60

ITiras e entremeios ........................••.•...•...

:~

60%

...o
"1

~

~

60%

..

131 !Chales, mantas, lenços, palas e véos ................... .

e!

o

Ns. 592 e 596
"->

>!"o

-..}

<

~

<
o

...l

:,JERCADORIAS

z

"CmDADE

I

RAZÃO

~
z

ARTIGOS CORRESPO:m>ENTES
DA TARIFA

I
I

o

I

~35lRou:a feita de qualquer qualidade ................... .
~36

""
::<;

I

Kilogramma

tiO%

IN. 593
1
I

Te~dos:

I

Ã

I

brocados, lhamas, télas e outros proprios para vestes
sacerdotaes e ornamentos de igreja .............. .

GO%

pellucia e velludos ............................... .
não especificados ................................ .

60%
60 'lo

))

I

J 37 f Obras nilo especificadas. . . .......................... .

60

7o

:;

JXs. 5i4, 5i7, 588, .591, 595 e 598

i

Jx

-s7, ü82,
- 583, 587

5()4 e 597

CLASSE 19'
PAPEL E SUAS APPLICAÇÕES

(De ns. 599 a 61.'5)
138 IAlbuns para desenhos, photographias e sellos: pastas e
!ivros em branco ................................ .
139 ICartão branco ou de côr .............................. .

,Papelão ...................•. ········•·· • • • · · · • • · · • • •

Kilogramma
"•)

»

I
J

50%

.so 'lo
50%

8<-:

--2 , i.JI
--6 , i.J
~- S. i.JI

i

].

5

i"'·

509, 605. 614
Ns. 601 e 613

'

::1
;;::

z

o

140

: :-:

,~::~::~;~~:~2:~~~~:~~~:-~ :~:-:-:·~-~:: :~ :::~::·::::I
Ditas em cartão por acabar ou em folhas por cortar,
coloridas ou sómente estampadas ................ j

141 !Chapéos e bonets .....................................
142 Estampas, desenhos e photographias:
proprios para estudo, e modelos para artes e officios ..
não especificados ........................•........

I

Kilogramma
Um
Kilogramma
Um

143 !Livros impressos ou de leitura. jornaes, periodicos, rcvis-/
tas, musicas, mappas ou cartas geographicas, hydrogra-j
phicas e semelhantes, brochados, avulsos ou encadernados:
com capas de papelão, panno, couro ou pelle ........
com capas de seda, massa, madeira, marfim, madreperola, tartaruga ou enfeites de ouro e prata ......
Manuscriptos de qualquer qualidade ..••••••••••••••.. I
144 IObras impressas ou lithographadas, notas, facturas, conhecimentos, enveloppes, circulares, bilhetes de visita ou de
passagem, recibos, lettreiros, talões rotulos, disticos, folhinhas, quadros-annuncios, cartazes e outras obras semelhantes, cortados ou em folhas, gommadas ou não, em
papel ou cartão, de qualquer formato ou qualidade, em!
avulso, brochadas ou encadernadas .................. 1
.- .
145 !Papel
massa para a fubricaçã? de papel. ............ ·
stmples ou commum para ]Ornaes ..........•....... •
~

c:n

l
I

50%

IN. 603

15%
50%

IN. 604

Kilogramma
))

Retratos a crayon, aquarelh, oleo. photographia, carvão etc.

20%
50 %

IN. 602

50 %

::!

50 %

))

z
Ü'

,;i
c
Kilogramma

15%
50 %

))

Livres

I

I

100%

IN. 610

j

10%
10%

-

Kilogramma

Ns. 606 a 609

'=
>

;:
r.:
z"'
o
>

-,

·I

))
))

jN. 612

....C:..>
\C

'"-

~

~~ I

m<
o~

UNIDADE

'\!ERCADORI.\S

elo

§!

RAZÃO

.\RTIGOS CORREBPONDEKlEB
DA TARIFA

z

de descargn em bobinas para proteger a impressão de
jornaes em machinas rotativas e assetinado ou de
qualquer outra qualidade proprio para impressão
ou typographia ................... , .......... , .
para estamparia .............................••..
para cigarros e semelhantes ................ , ...... .
para forrar salas .................... , .......... , .
ordinario proprio para embrulho .......••..........
em confetti e serpentinas ......................... .
perfurado em bobinas e destinado exclusivamente ás
machinas monotypo;; ........................... .
de qualquer outro modo preparado c para outros
quaesquer usos.... . ......................... .

I

146 obras de p:1peL papeliio ou massa não classificadas,.,, ••

t::

Kilogramma
))

))

»
))

»

t'l

15%
15 %
50%
50%
50%
60%

;:
r;;

10%

tr!

))

50%

»

50

c·
t'1

:L

tl

o

"'o<
"'zc

o/c ~~s. 600,-611 e 615

CLASSE 20'
PEDRAS, TERRA:ô E OUTROS MINERAES

(De m. Gl6 a 643)

I

147 Alabastro, marmore, porphyro, jaspe e pedras semelhantes:
._.. em pedaços desbastados ou serrados .• , , .....• , •••• Metro cubico
em ladrilhos e taboas, simplesmente serrados.,,... Metro quadrado

·j

20%
30%

IN. 616

I

de qualquer outro modo prepa1;ados e em obras .. ~-;··~

148 'Amianto ou asbesto de qualquer modo preparado ........

--·

50%

Kilogramma

20%

.

em pedra ....................................

»

20%

Lã de vidro em estopa ........... · ...................

»

30%

149 Barro em bruto; argilla e arêa de moldar ................

»

25%

Cryolito, fcldspatho, qaartzo e spathfiour ...............

»

25%

Ges.~o

I

150 !Barro

C'lll

!Ns. 617, 628 e 630

INs. 618, 619 e 640
:;::

~.
u:
;!

obras:

bacias ou pia~ para coúnha, lavatorio~, mictorios,
etc., etc.; botijas, botijões e vasilhas semelhantes,
vidradas ou esmaltadas ................. .' ......
»
modelos para as artes e peças para construcção de estufas e fornos grandes destinados a fundir metaes,
))
arêa e outros mineraes ..........................
tijolos de ladrilho vidrado ( azulejos) .............. Metro quadrado
telhas de qualquer feitio, simples ..................
Cento
velas para filtros, systema Pasteur e outros autores
quaesquer outras obras não especificadas ..........

151 !Carvão de pedra e coke ........•.....................
Pixe de carvão de pedra, liquido, em massa e em pedra,
asphalto liquido e preparado para calçamento ........

I

lll

30 %

:N. 620

c
t:

>
~

>
N
(%j
z

15%
40%
60%
Livres
50%

Tonelada

Livre

Kilogramma

50%

~

IN. 621 e 624

152 Cimento:
em bruto ou em pó ..............................

))

30%

IN. 625

<.N

"',_.

(...

,_

..:

t.n

--:;::

A~
rJl <
o..:l

"u

UNIDADE

MERCADORIAS

~z

RAZÃO

I
I

ARTIGOS

CORRESPO~lDENTES

DA. TARIFA.

I

E"r:.l

i

~~

z

I

-em ladrilhos lisos ou de côres, com ou sem incrustações
de marmore .........................••........ Metro quadrado j

1531Es;~:ei~ifl~a~~~~~ _o~-:i.j~~~'-~~-~~~~~~~ -~~r·a· ~.à.c~.~~~ .e.~~~!

Kilogramma

154 /Filtros de pedra vulcanica, denominados açorianos ...... !

Um

i

155 IPedras de granito ou de cantaria:

I

em bruto ou desbastadas ....................... · ... · i
em obras e ditas de lithographia ................... ·j

I

I

I

I

60%
30 %

IK. 626

10%

;N. 638

B

s
CT.

t::

c

c.

Kilogramma

I

30%
15%

c.-:

,z

t:l

IKs. 635 e 636

c

156 !Pedras preciosas em bruto cortadas ou lapidadas, comol

brilhantes, esmeraldas, mphiras, rubis, opalas, topazios, amethistas, coralinas, onix, mozaicos e outras não
especificadas .................. ~-- .............•..... I

Gramma

2 %

IN. 637

157 IQuaesquer outras pedras, terras e mineraes em bruto ou
preparados
taxados com 15 %.......•...•.•...•••....••.......
))

1:

50% .....• ·"· ......................... .

Kilogramma

15

% INs. 621 a 624, 626 a 634, 630,
a 643

"))

50%

641

CLASSE 21•

.~·

ti
O>

I

LOUÇA E VIDROS

'h

(De ns. 644 a 665)

I
~

;:

Louça:
158 Apparelhos e peças de qualquer fórma ou feitio; vasos
e jarras para flores, frascos para agua de cheiro, figuras,•
imagens, medalhões, esta tuas e outros objectos de ornamento:
ele pó de pedra ou granito (louça ns. 1 a 3) ..........
de porcellana (louça ns. 4 a 6) ....•.........•...•.

!S
z

...

Kilogramma
))

159,Azulejos ou ladrilhos ................•.....•....•..... Metro quadrado
160 Quaesquer outros objectos de louça não classificados ....

Kilogramma

50 %
60 %
40 %

N. 646

o
e
>

50%

Ns. 644, 647 e 649

N

Em massa, em pedras falsas e em pó ....................

e;

~

zet'l

>

Vidros:
161 IEm desperdicios, resíduos das fabricas ou em objectos que-~
brados e inutilisados ..............................

...

V<

I':

Ns. 645 e 650

))

))

I

Livres INs. 651 o. 653

50%

162 !Chapas ou laminas:

.,
"

de vidraça, claraboia e navios ....................
polidas com ou sem ~ço ..........................

50%
50%

N. 654

De. quadrado

163 Esmalte de qualquer qualldade ............. ; ..........

Kilogramma

15 %

N. 659

I

))

c..

~

.

_

_

~

-

.

,

.

.

.

.

.

~

~

~

-

~

-

~

-

~

-

-

-

-

-

~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

_ __________________________

.....

_.

~

.- =
.:: ~
<:
g:.

._,
"-

"f.

.l!l,!U:,\JH >lU.\,<

C•;IDADE

.\1\TlUO:S

RAzÃO

COHHEf;l'O::\f>E:\TI<~

D."-

,..~

T.\l:IL\

~=
~ ~
::;:

Fita., metullicu., ,. C\IIJena,-

~-iuificaYei:>,

etc.

Kilogrammu

20

~;

164 F,·rto<:O., para :tgua de <' hciro, vaso.~ c j a rrus para !Iores.'
hu~los. figmhs " qnae.-qtl<'l' outrn~ pt·<:ns de luxo "
adorno:
tlc vidr<J li,o. moldado. t'~nwrilhado m1 fo~N iviúro
1\.

1).

•le vidro bvrado
dro n. :2).....
165 )Go rmfas.

. . . .. .. . . .. . . .
t"

. .......

bpidado no todo ou em p:utc (\·i-

g:uT<tiõ~s, [l<Jtr~

. ....

c

fra,;eo~ conmnm~.

!.lll!f'ullu~ e (,,/)()., para a faiJricat,:úo de lampndn::; ele!
r.tricns
............ .
'

i T·uboo

f

:i() (
(i()

:.'\. ()()0

'ít

.io ';;

C'

:~R. tiol c t\G;j

'7

1:>

s-;.

:30

';~

I

50

e;;

I~s. tl55 a 65S, 662 a 665

pum machiuu,, eupos graduado". f uni::; graduaúo::; ou

: não, lnbrifiendore~ pnra muchinus, contu-gottns, ::;yphõe::;, rctortus, bulõc~ c ohjecto~ semelhantes paru b-

I

166

bomtorios dümico~ L' pharmaceuticm;, vn,os proprio::;
para pilluu; clcctrica::;, com ou sem tampa de burro ou
vidro. provctes <' olJjecto;; :i('melhantes. . . . ........ .

lQuae.sql~er m~tras obras (~C vidro mio comprehcudidas nos
.trtlgm; .mtcccúeutcs ............................ .

...

to:

:r.

CLASSE 22•
OURO, PRATA E PLATIN.\

(De ns. 666 a 668)
167 \Oum:

continua aqui->

em barra, pó ou mina e de qualquer outro modo em
bruto ou em obras inutilizadas e em moeda nacional
ou estrangeira ...................•.............
em folhas para dourar ou para dentista ........... .
em medalhas, collecções de objectos archeologicos,
numismaticos e semelhantes .................... .
em obras de ourives simples ou de filagrana, ou com
coral ou pedras finas não especificadas, ou pedras
falsas....... .
. ................. · ...... · · · · ·
em obras de ourives, com brilhantes, rubis, saphiras,
perolas, esmeraldas, c opalas, em pennas para escrever e em quacsquer outras obras não classificadas

Kilogramma

Gramma

I

Livre
15%

N. 66G
~

~

5%

'f

'"'

t::':

~

10%
1.5 %

!

Livre

IN. 667

168 \Prata:

em barra, pó ou mina e de qualquer modo em bruto
ou em obras inutilizadas, e em moeda nacional ou
estrangeira ................................... .
em medalhas, collecrões de objectos archeologicos,
numismaticos e sedJelhantes .................... .
em folhas para pratear ou para dentista; em canotilhos, e quacsqucr outras obras de passamaneiro; em
dragonas e outras obras de sirgueiro; em obras de
joalheiro, brincos, pulseiras e semelhantes e em
obras de ourives, com mosaicos, coral, perolas,
pedras finas e outros adornos .................. .

Gramma

I

5%

O•

Kilogramma

15%

'"'"

w

g:

<

<~

A~
..,<

o~

ou
,...z

MERCADORIAS

1:"NIDADE

RAZÃO

~fil

ARTIGOS CORRESPONDENTES
DA TARIFA

<~

--z
em baixellas para o serviço de mesa, lavatorios e semelhantes e em quaesquer outras obras não classifreadas ................................. · ·. ·. · .
169 Platina em bruto ou em obras de qualquer qualidade ....

Gramma

»

30%

t:::l

15%

Cl

t:1

N. 668:

(fl

C<

Fios de tungstene, molybdene, wolfran, assim como de
composição de platina ..............................

t:1

(fl

))

15 %

g

CLASSE 23•

C'l

COBRE E SUAS LIGAS

t:1

~

"oz

(De ns. 669 a 699}
170 Cobre fundido, coado, em limalha, ladrilho, barra, línguados, vergalhão, vergas, verguinhas, batido, em laminas,
fundos ou folhas, com ou sem liga ....................
171 Berços, cadeiras, tamboretes e camas ...................
Chapas para fabric[l. de estamparia e semelhantes .........

Gramma

N.669
Ks. 673, 678, 679 e 682

Kilogramma

20%
50%
15 %

»

30%

N. 688

Gm

172 Fio (arame):
nú ou simples, coberto de papel, algodão, seda, borracha ou outra qualquer composição .............

coberto de algodão e borracha com capa de chumbo
ou de ferro, proprio para cabos submarinos ou subterraneos, para telegraphos, telephones e quaesquer
installações electricas ......................... .
em obras ....................................... .

Kilogramma

»

20
50

%
%

I

173 Freios e bridões completos ou incompletos ou por acabar,
de qualquer qualidade ............................. .

Um

Cabeções para animaes, esporas e estribos ............. .

I

174 Pregos, taxas, arestas e arrebites ...................... .

60 % jNs. 676, 685, 686 e 691.
50%

Kilogramma

jTubos de qualquer qualidade ........................ .

50%
30

175 !Quaesquer obras de cobre e suas ligas não especificadas ... .

Ns. 696 e 698

5o%

!

~

%
Ns. 670 a 672 674, 675, 677, 680
a 684,687,689,690,692 a 695,
697 e 699.

CLASSE 24•

~
~

o
~

..,
~

~
~

CHUMBO, ESTANHO,· ZDICO E SUAS LIGAS

(De ns. 700 a 702)

176 !Chumbo:
em barras, linguados ou pães, em pedaços ou resíduos
e de qualquer outro modo em bruto, em ligas para
typo e para mancaes .......................... .
em cannos para agua, gaz e semelhantes e em lençol,
laminas, pastas ou fios ........................ .
de qualquer outro modo preparado e em obras não
classificadas ..........................•••......

Kilogramma

15%

IN. 700

%

»

60

,_

50%

CH
!.11

....

"'00"'

~

~o:
~p

·n

"'

~

~~

MERCADORIAS

2~

UNIDADE

RAZÃO

ARTIGOS CORRESPONDENTES
DA TARIFA

E-<Çil

~§I
z

--I

o

'O

N. 701

Kilogramma
)

:r.

"'g

l
)

N. 702

)

§
i)
:;<:!

z

)

o

)

Ns. 703 a 706

Kilogramma.
I,
!\

"

;::)
C•
t:!

))

gu

r-;

)

%

180 :Aço, em chapas simple~, lisas ou estriadas no laminador,j

:1

vergalhõc~. \'erguinhas, cttntoneiras, tim~ para arcos,

<'te ............................................... I
I

30%

Kilogramma

AnzúoJ; icehauura~ de uma sú volt:l eom ou sem broca; I
fivclla~ de qualquer qualidade; puxadores, trincos e

181

lranquet a;; para porta.'<
tlad<'.

P

)JIUTllô 1111

f't

,(n:..:.

707

I

g;n vetas, de qualquer quali-

•

1~2 ! Hcrro.-:. ~·~uh·ira:; <' l:unhon~t('~; (';\lua~; Jl1C:'i:.l~ e ~oúis.

l~t

t·m

.. I

üO%

Ns. 712, 738, 741 e 7.52

i50%

Ks. 717, í23, 726, 727, 747

<jiHtC''~Jll•'l' 0111Tf\'<

líH lf-'io (amuw):

,.,

i

·i·I

;;;:

Ri!ogramma
)

i
!

i

lS.'í

Ib'ollw d" Fl:mdre~:
I

!

!"o Ct
10
20%

. 728

õ
";..

,'jQ%

~

f)."'

!

':J

•k qualqtlPl' qualidade e grossura, ~imples ou galvanH
7.;tdo, .li:>o c coberto <lc papel, seda ou algodiio .. · ... '
f"rpa<lo e ovalado de 18 X 16 o 19X 17, inclusive grampos <' preg:ulore•. moirões de ferro ou <.le !1~0 para
c(•rcn,; <• os rcsped.i \"<)8 e~t icadorC'~ .............. 11
l'Ill obra.~.

7M .

:J~

lS;{ '('/1•1[111.•:

p:mt i~ 1>I'Í(':t , k· c,.tamparia e :;emelhantl·~.
.~:tlvanizadn~ para <:obrir caf-a,.; ...

P

:::
7.

,;o ct,

50%

X. 740

>

10%
;iO%

·,'

!

I

rm lmuinas simples .............................. i
dita~ pintada~, envernizada~, etc. e em obt\ts ........ i

)

J

i

I

2.5%

50%

X. 743

~

'"\0

~

C\

<
<;::

:::>

I

C!::>
!-<

<1.)<

g:J

MERCADORIAS

...!-<~"!z

U!'.J:D.A.DE

I

RAZÃO

ARTIGOS CORRESPONDENTES
DA TARIFA

~3

;<I

-186 (reios e bridões de qualquer qualidade, completos ou por
acabar ou desmanchados...........................

/A.rções para sellins; cabeções para animaes e esporas ......
!Estribos ........ .....................................
187 Parafusos, pregos, taxas, arestas, arrebites e cravos para
ferrar animaes .....................................
188 Trilhos .............................................

Grampos, talas de juncção e parafusos correspondentes a
qualquer trilho, importados separadamente ..........
189 Tubos ..............................................
190 Quaesquer outras obras não especificadas:
Taxadas com 15 % ..............................
I

))

:~>

))

l)

20 % ..............................
.50% ..............................

Ns. 713, 724, 736, 737 e 745

Um

80%

-

50%
130%

Kilogramma

.jO%

Ns. 732, 749 e 751

Cl

15%

N. 755

::1

))

t:1
::1

a
"'::1=·
"'t:1
o

o
~

:>0

z

c
i)

20 %

))

30%

N. 756

))

15 %

Ns. 708 a711, 714a 716,718 a 722,
725, 729 a 731, 733 a 735, 738 a
740, 742, 744, 746, 748, 750,
753 e 757

))

»

I

20 %
50%

CLASSE 26•
~TALLOIDES

E VARIOS

~TAES

(De ns. 758 a 771)
191 IAluminio:
em barra ....................................... .
em laminas ..................................... .
em fios e pó .................................... .

Kilogramma

»
)

192 IBismutho; iodo; mercurio metallico vivo ou azougue; phosphoro branco ou vermelho, em maça ou em cylindros e
amorpho ......................................... .

.50%
20 %
25%

20%

I.N. 758

I

IN•. 761, 765, 766' 768

::=

~'Jl

..;
t:l

193 !Enxofre:

:d

em cylindros ou canudos ....................... .
sublimado ou flôr de enxofre ................... .
lavado ou hydrato de enxofre, leite de enxofre .... .
194 IQuaesquer metalloides e metaes não especificados ........ .

;)
))

:·>
))

10%
20%
50 %
25

%

N. 764

õ
o

;;..
':j

;;..

Ns. 759, 760, 762, 763, 767 e 769
a771

CLASSE 27•

N

t:l

z

~

ARMAMENTO E OUTRAS OBRAS DE ARMEIRO, OBJECTOS DE
MUNIÇÃO E PETRECHOS DE GUERRA

(De ns. 772 a 791)
195 IBalas de chumbo e chumbo de munição ................ .

Kilogramma

Espoletas para armas de fogo ......................... .
Polvora ............................................ .

80 %
50%

»

.50%

j.Ns. 774, 781 e 789
w
~

~~ ~~

•1
~ õ

"'0\

""

\
1:

I
~~ I
~O

MEltCADOUL\f;

~~
lfll)

I

I

----------·~
Espada~.

J

c'pat!õrl', Iloretc;;

ARTIGOS CORRESPONDENTES
DA TARIFA

Xs. 778 a 780 e 782 a 788 e 790

\ ·m

;j()%

. ...

i

;:ma

;j()%

. ........

i

Par

;j()%

. ....

I

'Bspi11gar•lase f.'lavinas.
Pf.,lolaa.. ... .

RAZÃO

I
1----

ci'pudins, lanças on ehuços\

P

FNID-'-D•

llevolwrs.

I

Tiro

50%

o
Cl

I

>BRAS

O];

•D

I

I

I

(' !li'.

j

. · .... · · · . · · · · · · · · · ·\
~S"

<'LA88E

l}()%

\ Xs. 772 u 777 e 791

[

I

ITTELAUL~

-,,.,
/, "-

o
~
,.

50 ~';l

(Juaesquer outrns armas, ohms ch· armeiro. ohjedos dP mu-i

nic;üo e pPtrec·ho" de !!;Herra. .

f,

~

::l

/t'(c/ws, mnrtellinho~ c 8>tca-trapo~ para e;;pinganlas e ou-\
vidos pari\ armas de fogo; lnminas on folhas, punhos e1
eopos pura e~pada~ e tlorPtc~
. . . . . . ...... I
197

8
:l<

I

I

-,)-

fi /, I I

I

mc~n. ~obrPme~a l' trinehar. navalhas,\
raspadeira" <· t(•soura~. . . . . . . . . .............. · · . · · I
; Facas para sapateiro, correeiro, para cozinha; Jc ponta!
l para xarquear, de mato, de viugem, terç-ados ou facOes!

10R \ Callit'tlt•.;, fat·wl para

50%

:

de matto,

f I t 1 1 1 1 f

I o I o I

I

I

I

f

I

I

I

I

f

I

I

I

I

I

I

I

f

I I

I I

I

I f

I I

I

I

l

Kilogramma.

00%

Ns. 792 a 797

z
o

CLASSE 29•
ORRAS

(De

DE
n~.

RELOJOARIA

708 a 802)

199 IRelogios de algibeira:
de ouro ........................................
de prata e de metal ordinario...... . . . . . . . . . . . . . . . .
ditos não especificados e despertadores pequenos de
metal branco on amarello ..................... .
.Chaves, ponteiros, palhetas, vidros e quaesquer outras pe1 ças solta;; para relogios de qualquer qualidade .......

·I

CLAf;:-:;E :10•
CARROil E

»

20 % INs. 798 a 802
20%
50%

·I

'

Fm

;,::

Kilogramma

50%

zfi;
>-l

.

t:1

o;

õ

OUTROS VEHICULOS

~

(De ns. 803 a 810)

"1

200 lAutomoveis (carros ou embarcações) para o transporte de
passageiros ou de cargas ............................. I
Ditos que utilizem como combustível. o alcool puro,
carburetado ou desnaturado e os destinados a serviços industriaes, conducção de materiaes e transporte de mercadorias ........................... I
201 Jcarros e outros vehiculos e suas pertenças, proprios para
estradas de ferro ................................... .

l

;,
N

Um

7%

l

5%

t'l

z

~

30 % !Ns. 803 a 800

Carros, carrinhos, coupés, caleças, carruagens, omnibus
diligencias e vehicnlos semelhantes:
em osso ............................ ·· .. ·······
completos .................................... .

l{ilogramma

Um

30%

7%

(H

~

w

< I

C\
....

I

I

i

<~

A~

>J<I

o~

MERCADORIAS

~o

,::z

'"r"l
!':::;

I

"GNIDADE

I

RAZÃO

I

ARTIGOS CORRESPONDENTES
DA TARIFA

-<:o

z

-ICarroças, carros e carretas para conducção de generos ....
202 \Eixos, forquilhas, buchas, jogos, molas, cubos e outros
objectos de ferro para carros ........................
Pneumaticos para rodas de ::mtomoveis; trucs de automoveis, armados ou desarmados, rodagem dianteira ou trazeira completa, inclusive motor e pertenças sem preparo
e sem caixa de carro ..............................
Quaesquer outras peças e objectos para seges, carros ou
carroças, não especificados ..........................
CLASSE

rm

5%
50% Ns. 807 a 810

Kilogramma

c•
r-l
:n

-

o
o

i5%

Cl

o

Kilogr~~:mma

<
t"l

60%

~

z

o

31•

INSTRU:UEN'I'OS E OBJECTOS .l!ATHE:I!ATICOS, PHYSICOS, CHI.l!ICOS E OPTICOS

(De ns. 811 a 875)
203 IApparelhos gazogellCos de Briet, de Loth e semelhantes;
kaleidoscopios ou lunetas magicas; lanternas magicas
ou phantasmagoricas; oculos de punho para theatro ou
binoculos; stereoscopios; vidros para oculos fixos, para
lunetas e quaesquer outros instrumentos opticos; vistas
de qualquer qualidade .....................•..••... J

o

t"l

orn

-

I

50 %

INs. 818,844,845, 856,866,873e874

Discos para gramophones e semelhantes ....•............ 1 Kilogramma
Lampadas electricas incandescentes de filamento de metal
ou de carvão ...................................... I

15

%

>>

15%

Um

15%
40%

204 iQuaesquer outros objectos e instrumentos mathematicos,
physicos, chimicos e opticos, não especificados:
Taxados com 15 % ............................. .
»
)) 40 % ............................. ..

Ns.811a843, 846 a865,867a878e
875

!:

continua aqui->

~

CLASSE 32•

Ul

>-!
t=l

lS
o

IXSTRUMENTOS E ODJECTOS CIRURGICOS E DENTARIOS

g

(De ns. 876 a 928)

'=!

2051Caixas, estojos, carteiras para cirurgia e dentista, vasias ..

50%

IN. 882

206 Quaesquer instrumentos e objectos cirurgicos e dentarios,
não especificados ................................. .

15 %

INs. 876 a 928

50 %

INs. 929 a 978

~

~
(:3·

;::..

CLASSE 33•
INSTRUMENTOS DE MUSICA E SUAS PERTENÇAS

(De ns. 929 a 978)
207 IHarmoniums, harpas e pianos ......................... .

Instrumentos de musica e suas pertenças, não especificados

Um

c.>.

50%

0\

(Jt

:-:,

~ ..:
~ \

l=lE-<

<ll'"' I

~ERC.-I.DQRLU'

... àz \
8ra

UNIDADE

.-I.RTIGOS COBRl!lSPO?;DF.NTER
DAT.UHl"A

RAZÃO

<o

z
I

-I

CLA;;)SE 3±'
C'

I}!ACHIX.-1.,, .\PP.~I\EI,HQS, F~HR.UIEXT.\S E FTENSILIQS
:
\ ER80'l

I

I

~

DI-

7,
fi=i
"JC

IDe n.•. ~179 a 1.025)

208 1Auoplano8. hydroplanos, dirigivcis

<'

c
c

Um

semelhantes ..... .

7%

ª

209 !Alambiques, autoclavcs. furnulhas, retort.as. caldeiras e objectos semelhantes:

I

210

~
c

Kilogramma

grande8, para uso da hlsoura e das fabricas ......... .
pequenos, para bhorntorios chimicos c pharmaceuticos.........
. ........... · .. · ·. · ·. · · · · · · ·

30

\""~~;~':,;,"' . mão .": f~tto "impl':: pom ot"ro "". q~M:

Um
1

)Ferro.< de engommar de ferro ou aço ................... \
211 IFatamenla.s gros~as ................................. .

15%

Kilogramma

'íó

20%
60%
15%

IN. 980
I

\Ns. 992 e'l.OOO
!

lNs. 999 e 1.008

I n8lt~menlos nratorioe. ·:· .•. :':' .~; ~:-:~;: ·. 7':-. ·:·: ·. ·;·:·. ·. ~':':":':".

':'.1

:~: ~~;~:~::z:::e:·~;n ~~:~~~:.~.· ~>a~u ·~or~~~ ·;~~~.~~~~·r· ·,:~~~~~~~

c outras pequenas de uso domestico .............. 1
para escrever; de sommar, dividir e multiplicar, as
registradoras de pagamento e linotypos, monotypos,
nutoplates e Hemiautoplates ....................

I

-IGlogramma

1

Ditas c apparelhos, ferramentas e ntensilios desta
dasse não espc('i fica elos:
t
iI
................ ..... I
Taxado~ com 1,) ~; ...

Uma

I
II

I
I
I

-

Livres
25%

[N. 1.024

25 %

lx. 1.oo9
j

25%

15 'ió

I
!)

2i)

''b ......

;~() (/~.

....

.

........

I

. .:::::: ... :: .............. :j

;)0 ~·; •.

CLA:-:kll•~

:3;)''

\'.\lUOi:' !I.HTIGOS

Um

x~.

979, 981 a 998, 1.000 a 1.004,
1006 a 1.023 e 1.025

25%
30%
50%

-

zié
u

"'

"'o
~

;;.

;

I

IS

"';..:.;:

I

<::;'

I

(De

UH.

1.026 a 1.070)

!

I
I

I
qualquer qua-l

214 IArmaçàe8 para chapéo8 de ~ol ou chuva, de
!idade ....................
. ................ "I
215

~Artigos destinados ,t apicnltura ........................ )

216 I Boneca., c brinquedos pam crcnnç-a-;, de qunlquer qualidade!

Kilogramma

I

50%

-

20%

Kilogramma

60%

IN. 1.028

1-:-.r. 1.034

w

_,

~

"'"

< I

C\

CC

<::::
~;:.

:tl,..

o:3
~o

~IERCADORIAS

t:'l!.lDADE

RAZÃO

Kilogramma

50%
50 %

~~
<::;
o
z
217 !Borracha ou gomma elastica, celluloide ou gutta-percha:
em tubos, fios, folhas, laminas e capachos ............
em quaesquer outras obras .......................

I

·j

218 !Caixas e bocetas; carteiras, charuteiras, porta-moedas e•
caixas para fumo ...................................

Palitos de madeira para phosphoros ....................
219 !Chapéos para sol ou chuva .............................

Bengalas .............................................
220 Chocolate commum ou de refeição, doces e confeitos ......
221 Espelhos e quadros ...................................

))

ARTIGOS CORRESPONDENTES
DA TARIFA

N. 1.033

Cl
Ul

c'
t:l

Ns. 1037, 1038 e 1065

))

50%

))

50%

Gm

50%

Duzia

50%

Kilogramma

50%

N. 1.041

o

C'l
~

Ns. 1.031 e 1.039

50%

N. 1.046

Gramma

60%

N. 1.048

223 Fogo artificial e estopim ........................•.....

Kilogramma

50%

Ns. 1.044, 1.047 e 1.049

-,

50%

))

"'c
o

222 Flores artificiaes . .............................•......

Dynamite e outras massas explosivas., ••••••• ,, ••• ,, •••

t:t

t:l

t:l
1:<1

z
c

224 !Lamparinas de qualquer qualidade ................... .

l
Co

Kilogramma

60 %

1N. 1.055

225 ILinoleo . ... · . · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..

20%

226 /Molhos ou liquidas temperados para comida ............ .

50%

N. 1.061

50%
50 %

N. 1.060

30 %

N. 1.064

227 /Méchas e palitos phosphoricos:

"'

de páo ......................................... .
de qualquer outra qualidade ...................... .
228 !Panno de esmeril e papel de lixa ....................... .

))

))

Ul

pulveris:J.dores, enxofradores c outros apparelhos desiinados á destruição dos insectos da bvoum ........ .

10%

230 J V arios artigos desta classe não especificudos ............ .

50%

1

I

t"l
l:d

õ

o
INs.1.036,
1.026 a 1.030, 1.032, 1.035,
;;...
..,
1.040, 1.042, 1.043, 1.045,

1.050 a 1.054, 1.056 a 1.059,
1.062, 1.063, 1.066 a 1.070

j Mercadorias omissas ................................. ·
----------------------~---------------

.,,,;..

§

...

229 Wreparados de enxofre e de sulfato de cobr8 c outros;

!

!;:::

;;...
N

t"l

zt:l

>

c..
o-

'0
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DECISÕES DO GOVERNO

N. 72- EM 5 DE AGOSTO DE 1916
lnslrucções para a organização de mappas de estatistica

aduaneira
Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 52.- Rio de
Janeiro, 5 de agosto de 1916.
Determino aos Srs. chefes das repartições aduaneiras
que, na organização dos mappas de estatística aduaneira, de·
verão obedecer as instrucçõcs que acompanham esta circular.

- Calogeras.
Sendo da mnxima conveniencia a organização dos mappas
de estatística aduaneira, recommendo aos Srs. chefes das re·
partições subordinadas a este Ministerio, que sejam nesse ser·
viço observadas as seguintes
INSTRUCÇÕES

1"· O serviço de estatística ele importação directa effectuada
de 1 de janeiro do corrente anno em diante nas alfandegas e
mesas de rendas será feito fóra das horas do expediente pelos
empregados a quem, debaixo de carga, foram distribuídos os
respectivos despachos pelo inspector ou administrador.
2a. Por desp::who de importação directa para consumo, de
importação livre de direitos ou com reducção de direitos c
de mercadorias em transito, reexportação ou baldeaçfto que
fôr apurado para a cstat.istica, de conformidade com a no·
mendatura approvada pcl::t circular n. 51, de 5 do corrente
mcz, receberá o cmpn'gado respectivo a remuneração de oi·
tenta réis.
3". Os empregados que forem incumbidos do apanhamento
dos despachos deverão organizar os respectivos mappas de
accôrdo com os modelos mmexos de ns. 1 a 8, tambern fóra
das horas do expediente, só lhes sendo abonada aquella remu·
neração depois que forem os mesmos mappas apresentados ao
inspeetor ou administrador .
.:Jn. Os mappas de que se trata serão organizados mensal·
mente, devendo as alfandegas c mesas de rendas remettcl.os
com t.oda brevidade á Directoria da Estatística Commercial.
5". Além dos mappas mensaes a que se refere o numero
antecedE'ntP, enviarão as alfandegas e mesas de rendas, logo
no prineipio do armo, um mappa geral da importação directa
para consumo, um da importação livre de direitos ou com reducção de dirritos e um dito da importação de mercadorias
Pm transito, n~r·xpori.açi\o ou balrlcn(,'ão rrulizad:1s durante o
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Estes mappas serão organizados pelos mesmos empregados
e da apresentação delles ficará dependendo o abono da remuneração correspondente ao ultimo mez do exercicio.
6 A Alfandega do Rio de Janeiro requisitará do The·
souro o pagamento mensal da remuneração devida pelo trabalho a que se referem os numeres antecedentes; competindo
ás delegacias fiscaes nos Estados a autorização para o dito
pagamento aos empregados das alfandegas c mesas de rendas,
logo que lhes seja requisitado pelos respectivos inspectorcs ou
administradores.
73 • A Directoria ela Estatistica Commercial fica incumbida de fazer a fusão dos mappas parciaes de todas as Estações arrecadadoras, devendo apresentar a este Ministerio, com
a maior brevidade, os mappas geraes (semestraes e annuaes)
de que trata o n. 2.
3

•

-·

"'

Modelo n. 1

N

Alfandega de ........... ..

IMPORTAÇÃO DIRECTA DO ESTRANGEIRO
1'\0 ..................................................................... DE
<1
<~

Q~
"'<

g:J

..,z

191 .. .

I

MERCADORIAS E PROCEDENCIAS

UNIDADES

QUANTIDADES

<"::.:!

VALORES OFFI-~
CIAES

DIREITOS
DE CONSUMO

RAZÃO

10%

ti

te.
r.

;:r.

C<
t:l
u:

~8

z

--

t:

I

I

c

I

I

Cl

~

CLASSE 1•

1:'1
l"

z

ANH.I.<\ES VIVOS E DISSECADOS

1

EXPEDIENTE
DE

c

IA.nimaes vivos:
Gado vaccum :
Estados Unidos ........... .
Gado asinino, muar e cavallar:
Argentina ................ .
Fran,·a ................... .
Fruguay ................. .

200$000 I

l'm

1

Um

11
1
1

3:300$000
300$000
300$000

11

3 :IJOOSOOO

----

15

% I

20

%

-

30$000
660$000
60$000
60$000
780$000

Gado lanigero, caprino e suino:

em

Argentina ................ .
Grã-Bretanha ............. .
Uruguay ................. .

15

600$000
500$000
263 :040$000

10

6.576

I

6.601

i

10%

60$000
50$000
26:304$000
26:414$000

264:140$000

CLASSE 2•
CABELLOS, PELLOS E

3

Crina ou cabello de cavallo ou de qualquer outro animal:

PENNAS

l<:

§

..,t:1

Eilogr.

{fJ

~

õ

em bruto e preparado:
Allemanha .................
França ....................
Grã-Bretanha ..............

-

258
844.65
20

880$000
2 :252$400
329$330

1.122. 65

3:461$730

30%

-

-

264$000
675$720
98$800
1 :038$520

~

:;.:
N
t:1
z
~

'w""

~

<->

Modelo n. 2

IMPORTAÇÃO DIRECTA DO ESTRANGEIRO E~vf 191. ..

->

"""

(RECAPITULAÇÃO GERAL)

PELAS RAZÕES
VALORES OFFICIAES

RAZÕES

i~J::···········:···:·····························:

DIREITOS DE CONSUlto

266:982$500
781 :996$000
575:812$429
9.917:655$290

5:339$650
39:099$800
40:306$870

107.987:506~039

34.905:660$293

EXPEDIEJIITE DE

10%

o

t=1

n

991 :765$529
991:765$529

üi

C!
t=1
r.n

o
o

~t=1

POR CLASSES

~

CLASSES DA TARIFA

1. • Animaes vivos e dissecados ...............................
2.• Cabellos, pelles e pennas ..............................•...
3.• Pelles e couros ........................................•.
4.• Carnes, peixes, ma terias oleosas e outros productos animaes ...
5.• Marfim, madreperola, tartaruga e outros despojos de animaes

VALORES OFFICIAES

DIREITOS DE CONSUMO

272:921$260
422:448$380
1.614:685$570
7.856:959$810
207:963$160

28:992$700
175:187$690
554:879$700
2.218:458$510
100:512$860

107.987:506$039

34.905:660$293
------

EXPEDIENTE DE

10%

991:765$529
~

z

o
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Modelo n. 3
RECAPITULAÇÃO POR PROCEDENCIAS

-

VALORES OFFICIAES
CLASSES DA TARIFA

Austria

Argentina

Allemanha

Ja. Animaes vivos e dissecados .......

2 :803$770

1:560$000

50$00o

2•. Cabellos pellos, e pennas ...•••.•.

87:208$990

1 :051$330

4:646$260

3•. Pelles e couros ..................

6:991$33 o

579 :0-19$150

109$330

4•. Carnes, peixes, materias oleosas
e outros productos animacs . ...

570 :325$510

1.116 :656$560

3:874$00 o

35•. Va rios artigos ...................

1.240:536$270

88:294$310

38.374$269

-------

889

Total ........ , ....•............ 21.157 :038$253 11.538 :002$496

:~12$133

VALORES OFFICIAES

CLASSES DA TARIFA

Belgica

Chile

Estados Unidos

1•. Animaes vivos e dissecados ......

440$000

-

405$000

2•. Cabellos, petlos e pennas .........

50:775$200

1 :849$800

3•. Pelles e couros ..••••••••••.....

70:331$330

4•. Carnes, peixes, materias oleosas
e outros productos animaes ......

.157 :500$000

-

35•. Varias artigos . ..................

62:309$580

Total. .........................

8.152 :711$161

1 :100$400

236 :066$780
376 :302$600
349 :811$390

395 :367$463 12.530:427$175

VALORES OFFICIAES
CLASSES DA TARIFA

França

Grã-Bretanha
e possessões

Hespanha

ta. Animaes vivos e dissecados ...... .

1 :358$000

1 :465$000

-

2•. Cabetlos, petlos e pennas ...•......

286 :177$120

99:010$550

-

3•. Petles e couros ..................

743 :916$240

322 :818$590

4•. Carnes, peixes, materias oleosas f'
outros productos animaes .. .....

686:161$170

900 :767$410

3 :189$200

35•. Varias artigos ...................

1.129:313$920

757:162$430

9:272$280

Total. ......................... 19.528:093$393 43.824 :50i$750

414:982$106

continua aqui->

706$990
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VALORES OFFICIAES
CLASSES DA TARIFA

Hollanda

Italia

Portugal

1B. Animaes vivos e dissecados ...... .

110$000

28$000

8$000

2n. Cabcllos, pcllos c pennas .....••..

2 :101$300

12 :139$330

76$120

Pcllcs e couros ...........•..••..

388$670

739$160

1 :190$320

4:1 • Carnes, peixes, n1atcrias olcos2..s
c outros productos n.nimacs .....

130 :97 5$990

211 :856$320

25 :336$400

3 5"'. V a rios <1 rt iP,"os ..........••..•....

49 :267$200

95:331$110

27 :487$000

.272 :05?.$.'21

8.185 :I i0$G37

3"~.

Totnl ......................•...

------I. ·196 :567$343

3

VALORES OFFICIAES

CLASSES DA TARIFA

Suissa

1". Animo.cs vivos c

dissecado~

Uruguay

Diversos

...... .

40$000

221 :040$000

pcnnas ......... .

26$·\00

1 :166$660

.3,. Pcllcs c couros ................. .

372$330

205000

18SSOOO

4". Carnes, peixes, n1atcrias oleosas e
outros productos animacs ....... .

52 :978$160

3:175:791$800

79 :703$060

35 1 • Varias artigos ..............••..

4 :866$410

I :620$000

s :082$700

Total ......................•...

373 :500$112

4 :203 :96·1$226

1 . 000 :409$666

2'1. Cabdlos,

pcllo~ C'

Modelo n. 4

:\1ERCADORIAS LIVRES DE DIREITOS E COM R~DUCÇÃO DE TAXAS EM VIRTUDE DE LEIS,
ORDENS E CONTRACTOS ESPECIAES DURANTE O EXERCICIO DE 191. ..•

POR CONTA DE QUEM
DIPORTADAS

MERCADORIAS IMPORTADAS

VALORES
OFFICIAES

DIREITOS QUE
O ESTADO DEIXOU
DE PERCEBER

DIREITOS
PAGOS

DIFFERENÇAS
CONTRA O ESTADO

;;::

§
Governo Geral
:\Iinisterio da Fazenda\ Oleado de linho, papeliio, uppurelhos
physicos, papel assetinado, obras
de vidro, torno mecunico, creolina,
esponjas, barbante, oleos. canos
de chumbo, productos chimicos
folha de Flandres, estopas de algodão, machinismos, machinas
photographicas, papel-cartfio, e:tc.

V>

>-l

t'1
~

õ
1:1

..,>

g:;
t:l

z
1:1
;300 :926$230

101:251$960

2±1 :499$890

75:453$610

101 :251$960

>

70:109$310

....
"'_,

Governo dos Estados
Governo do Estado de
Min!l.'!l ..••••••••••. !Tijolos refractarios, touros de raça,
sulfato de cobre, apparelhos electricos, cabras de raça, moveis
de madeira ordinaria, peças de
ferro para construcçiio, cartuchos
embalados, instrumentos physicos, ponte metallica, asphalto em
pó, livros, impressos, etc ....... .

5:344$300

POR CONTA DE QUEM
lllPORTADAS

l

_,

w

I
MERCADORIAS

niPORTADAS

VALORES
OFFICIAES

00

DIREITOS QUE
O ESTADO DEIXOU
DE PERCEBER

DIFFERENÇAS
CONTRA O E:OTADO

DIREITOS
PAGOS

Corpo Dipwmatico
Ministro do Uruguay. Miudezas diversas, vinho não especificado ........................
Ministro da Austria- Roupa feita de tecido de algodão,
Hungria ............ objectos de uso, champagne, machina de escrever, vinho não especificado ........................

1 :631$500

815$800

-

815$800
o

l"l

6:521$600

3:322$800

-

3:322$800

Q
CJl

C>

l"l
(fl

Particulares
Padre Adriano Wiegaut Um !titar de madeira .......••...
Monsenhor Amador
Bueno ............. Obras de marmore .......•........
Amilcar Lavassi ....... Um carrinho em osso .............

&oumo

.

.

Governo Geral. ............•......
Governo Municipal. ...............
Governo dos Estados ..............
. \ Corpo Diplomatico ................
Associações, Emprezas e Companhias
Particulares ......................

8.36$000
450$000
333$330

501$600
225$000
100$000

-

501$600
i

10$000

225$000
90$000

11. 191 :497$100
1.237:624$320
168:177$990
8:179$840
14.775:740$120
1.973:453$700

2.905:422$870
295:912$200 63:118$070
2:240$420
23:525$510
4:461$090
4.118 :107$850 561:510$690
529:800$090 14:808$360

2.905:422$870
232:794$130
21 :285$090
4:461$090
-3.586:597$160
514:991$730

29.354:673$070

7.877:229$610 611:677$540

7.265:552$070

8
~l"l
p;

z

o

Modelo n. 6

IMPORTAÇÃO DIRECTA DO ESTRANGEIRO NO ......... : .... DE 191. .. -.TRANSITO

PROCEDENCIAS

DESTINOS

MERCADORIAS

VOLUMES

!:
~

Allemanha ................. Sergipe ..................

26

Austria .................... Alagôas ..................

13. Papel para escrever.

~

Sabão sem perfume, materias corantes, desinfectante.

~

o
~

~z

Austria .................... Geará ...................

209

Austria .................... Parah'yba ........••.•....

67

Austria .................... Paraná ...................

295

Sementes, bebidas alcoolicas, vinho commum, cevada, vidros,
papel.

Austria ..........•......... Rio Grande do Sul ........

4.514

Papel, cevada, marmore em obras, tecidos de algodão, bebidas
alcoolicas, vinho, enxofre em canudos, tranças de palha, pimenta do Reino, estatuetas de madeira, obras de borracha,
tinta de escrever, barras de ferro, leite condensado, accessorios para machinas, fructos seccos, Jieixe em conserva,
drogas, baixellas de cobre, productos me "cinaes, etc.

Barras de aço, papel para escrever.
Aço em barra, fardos de papel.

~

c.>
-------------

---

-

-~

~

w

Modelo n. 7

00

o

IMPORTAÇÃO DIRECTA DO ESTRANGEIRO NO ......... 191 ... .
REEXPORTAÇÃO

<~

A~
rn<
0 ...

<::JO
,..z

:l!ERCADORIAS E CLASSES DA TARIFA

tl'il

PAIZES E ESTADOO
DO DESTINO

PAIZES DA PROCEDENCIA

UNIDADES

QUANTIDADES

VALORES
OFFICIAE~

1::1

<~
z

t'l

Q

I

-CLASSE 3•

'fl

OI
t'l
'fl

I

PELLES E COUROS

1::1

o

C'l

8 Pelles e couros :
de qualquer outra qualidade, em bruto,
preparados, c,urtidos e envernizados Inglaterra ....... , . 11aranhão .........
em obras nilo especificadas .......... França ............ França ............

~

t'l
1:<1

Kilogr.

~

v. u.

16

-

117$33
45$00

v. u.

-

3$83 o
133$33 o
910$00 o
101$66 o

9 Arreios:
para carros, objectos para montaria e
para atrelar animaes ............. Uruguay ...........
sellim e sellas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Druguay ...........
11 Calçado ............................. { Allemanha ........
Uruguay ...........

·I

·--

- - ·

Uruguay ...........
Uruguay ...........
Argentina ..........
Uruguay ...........

Um
Par
Par

2

78
5

. Modelo n. 8

RECAPITULAÇÃO POR CLASSES DA TARIFA

---QUANTIDADES
CLASSE DA NOMENCLATURA

UNIDADES

TOTAES

Para o paiz

Ja. Pelles e couros...............•...........
5•. Marfim, madreperola, tartaruga e outros despejos de animaes .......................
60. Fructas ............................ , ....
7a. Legumes, farinaceos e cereaes .............
9a, Sumos ou suecos vegetaes, bebidas alcoolicas
c fermentadas e outros liquidas .......•.....
35a, Varias artigos ...........•.....•...•..•..

VALORES

Kilogr.

Para o
estrangeiro

16

v. u.

Kilogr.
Ki!cgr.

- 25

--

508
593

115.942

Kilogr.
Kilogr.

I

85

-

-

Para o paiz

117$330

Para o
estrangeiro
1 :195$820

1 :313$150

949$000
5$000
$

949$000
5$000
2.236:714$660

1 :800$600

463$520
9:888$800

463$520
11 :688$800

""õ

1. 260 :020$780

184 :282$310

1 . 444 :303$090

>

$

s

1. 236 :714$660

s

Ceará ..................................... .
Florianopolis ............................ ..
Maranhão ................................. .
Porto Alegre .............................. .
Sa.ntos ..••......................•.••......

Victoria .................................. .

o-l
~

o

"1

>
{;j

RECAPITULAÇÃO POR DESTINOS
Para o paiz:.

1<:

§u;

z

~

Para o estrangeiro:
628$460
652$000
421$330
1:800$000
1 :255 :5795990
939$000

1
Total ................................. 1--1-.-2-60-:0-2-0$_7_8_0_1

Allemanha.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . • .. . . . . .. ..
Argentina....... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . ..
Bel~ca.. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
Estados Unidos ......................... , .. . .. . .
França.. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
Grã-Bretanha ........................ ,.........
Italia. .........................................
Portugal.. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .
Uruguay.......................................

8 :197$890
123 :183$090
2 :380$800
8 :272$600
21 :401$610
4:751$000
100$000
3 :120$060
12 :872$260

Total......................................

184:282$310

1 . 444 :303$090

w

00
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DECISÕES DO GOVERNO

N. 73- EM 5 DE AGOSTO DE 1916

Os certificados ou vales·ouro são de exclusiva circulação local e
intransferíveis
Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 53.- Rio
de Janeiro, em 5 de agosto de 1916.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a
este Ministerio, para seu conhecimento e fins convenientes,
que os certificados - ouro ou vales-ouro - são de exclusiva
circulação local e intransferíveis por tradição ou endosso; só
podendo, portanto, ser resgatados na propria praça c por
inte1medio do respectivo emissor. - Calogeras.

N. 74- EM 5 DE AGOSTO DE 1916

.1s sentenças proferidas contra a Fazenda só podem ser cumpridas
]J01' rncio de precataria dirigido ao Thesmtro
Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 53.- Rio de
Janeiro, 5 de agosto de 1916.
Em resposta ao vosso officio n. 10, de 10 de janeiro do
corrente anno, transmittindo o processo relativo ao requerimento em que D. Cecilia Ziegler da Silva, viuva inventariante
dos bens de seu fallecido marido Manoel Emílio da Silva, em
favor de quem foi em tempo expedido um precataria para o
pagamento ele vencimentos como agente fiscal dos impostos
de consumo, desde 10 de fevereiro de 1910 até 30 de setembro
de 1912, na importancia de 27:227$339, solicita o pagamento da somma de 12:·182$338, correspondente aos vencimentos do mesmo, desde aquella ultima data até 19 de novembro de 1913, época em. quo falleceu, declaro-vos, para os
devidos fins, de accôrdo com o despacho do Sr. Ministro, de
27 de julho proximo findo, que as sentenças proferidas contra
a Fazenda N acionai não podem ser cumpridas sinão por
meio de precataria dirigido ao Thesouro (art. 41, parte 5a,
do decreto n. 3.084, de 5 de novembro de 1908), e que autos
originaes que, além do mais, pertencem ao archivo do Juizo
Federal, aos quaes estão juntos papeis do fôro estadual, a
nada obrigam o Thasouro, tanto mais que ainda está de pé o
despacho do Juizo Federal, proferido de accôrdo com as promoções do procurador da Republica, de fls. 50 v, 60 c 65,
em que se declara nada haver mais a pagar. Si o juiz não quiz
cxpcdir o precataria nem admitt.ir flUe os herdeiros se habi-
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litassem, a estes cabia o direito de recorrer para o Supremo
Tribunal Federal. Nas condições em que está o processo
não compete ao Thesouro tomar providencia alguma. - Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior. -Sr. delegado fiscal em
S. Paulo.

N. 75- EM 7 DE AGOSTO DE 1916

Sobre laudemios e fóros de terrenos obtidos pelo arrazamento do
morro do Senado
Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 18.- Rio de
Janeiro, 7 de agosto de 1916.
Sr. Prefeito do Districto Federal - Sobre o assumpto
constante do vosso officio n. 340, de 1 de outubro ultimo,
dirigido ao Sr. Ministro da Viação e Obras Publicas, levo ao
vosso conhecimento, para os devidos fins, que este Ministerio,
de accôrdo com o parecer do Sr. Dr. Consultor Geral da
Republica de 18 de agosto do anno passado, resolveu providenciar para que nas vendas a se fazerem dos terrenos obtidos ·
pelo arrazamento do morro do Senado, estando estes terrenos
comprehendidos na área de sesmaria do patrimonio da cidade,
c não podendo elles ser nem de marinha nem do mangue da
Cidade Nova, se considerem taes terrenos como foreiros a
essa Municipalidade.
A Fazenda Nacional, entretanto, não está obrigada ao
pagamento dos fóros desses terrenos, durante o tempo de sua
posse, nem ao pagamento de laudemios, quando os transferir
a terceiros.
Havendo a União, por motivo de ordem superior, chamado a si diversos trabalhos de natureza municipal, destinados
a serem entregues ao uso publico e administração da cidade,
para o que effectuou, de accôrdo com um novo plano geral,
desapropriações c obras de arrazamcnto e aterro de onde resultaram praças, ruas c loeacs novos para construcção da cidade, não fez mais do que substituir-se á acção municipal,
constituindo tudo quanto levou a effcito um serviço essencialmente municipal, subrogada no Governo Federal a competencia da Prefeitura.
Em taes termos, não seria justificavel que se procedesse
quanto a fóros e laudemios em relação á União de modo differente do que si tacs acquisições e vendas houvessem sido feitas
directamcnte pela Municipalichde, cuja acção a União substituiu.
Assim, reconhecendo o direito da Fazenda á isenção de
pagamento de fóros e laudemios pelos terrenos que possue,
provindos do anazamcnto alludido, determinei, entretanto,

384
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quo na respectiva planta seja locada a área foreira da quo não
o fôr, sendo que nas alienações comprehendidas naquella se
consignará quo os terrenos respectivos são foreiros á Municipalidade.
Na referida área ha, porém, uma separação- a dos terrenos adquiridos pela União por desapropriação, a qual abrangeu tambem o domínio directo, e a dos que o foram por simples
compra, estando estes sujeitos a fôro e isentos aquelles. - Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.

N. 76- EM 9 DE AGOSTO DE 1916
AIanda suspender o pagamento das pensões para cujo recebimento
forem exhibidos attestados e procurações passados em lagar
diverso do da séde da repartição

Ministcrio dos Negocios da Fazenda- N. 54.- Rio de
Janeiro, em 9 de agosto de 1916.
Hccomm<'rHlo aos Srs. chefes das rPpartiçõcs subordinmbs
a este Miniskrio que suspendam, desde já, o pagamento das
pensões para cujo recebimento forem exhibielos atiõestados e
procurações passados em logrrr diverso do ela sécle da repartição pagadora. - Calogeras.

N. 77- EM 12 DE AGOSTO DE 1916
Intelligencia da ordem n. 788, de dezembro de 1912, sobre direitos
do papel para emprezas jornalísticas

Ministcrio dos Ncgocios ela Fazenda- N. 55. - Rio de
.Janeiro, 12 de agosto de 1916.
Tendo em vista as reclamações feitas por varias cmprezas
jornalísticas quanto aos direitos a pagar pelo papel que empregam c sobre a intelligencia da ordem n. 788, de dezembro
1912, recommendo aos Srs. inspectores das alfandegas e administradores das mesas de rendas seja observada a mesma
ordem applicada ás differentes especies de papel para impressão,
desde que as emprezas que solieitcm a concessão de tacs favorC'S
so sujeitem ás condições seguintes:
1". Inscreverem-se no· registro que, cksta data em diante,
fica estabelecido nessas rcpartiçõc~.
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2". Provarem, quando exigido fôr, uma vez inscriptas no
registro, que consumiram na impressão de suas folhas o papel
importado.
Do registro de que trata o n. 1°, constará:
a) A tiragem annual;
b) A séde e logar da publicação;
c) O nome do proprietario;
d) O nome do importador do papel necessario ao seu con·
sumo;
e) A quantidade maxima do papel (por kilo) necessario
ao consumo do jornaL
Nenhuma empreza jornalística, inscripta no registro,
poderá dispôr do papel assetinado ou de qualquer outra qualidade, proprio para impressão, sem pagar previamente a differença dos direitos, mediante requerimento á respectiva repar·
tição.
Só serão admittidas ao registro as emprezas de jornaes e
periodicos que provem ter mais de dous annos de effectiva
existencia no paiz e das revistas scientificas, litterarias, politicas
e artísticas que contarem mais de dois annos de circulação
consecutiva. - Calogeras.

N. 78- EM 12 DE AGOSTO DE 1916

Um recibo em que a União figura como pagadora e um Estado
como recebedor não é acto de economia do mesmo Estado
Ministerio dos Negocias da Fazenda - N. 109. - Rio
de Janeiro, 12 de agosto de 1916.
Em solução á consulta proposta em vosso officio n. 7, de
28 de fevereiro do corrente anuo, á Directoria da Receita
Publica, declaro-vos, para os fins convenientes, de accôrdo com
o despacho do Sr. ministro, de 7 do vigente, que a sellagem de
um recibo em que a União figura como pagadora e um Estado
como recebedor não é absolutamente um acto relativo a negocio de economia do mesmo Estado e sim um acto em que
este figura como qualquer particular, sujeito, por conseguinte,
ao pagamento do sello devido, conforme preceitúa o § 2° do
art. 20 do decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900, que
não comprehende entre os negocias e economia dos Estados
actos de qualquer especie, regidos por leis federaes.- Benedictó
Hyppolito de Oliveira .Junior. - Sr. delegado fiscal da Bahia.

continua aqui->
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N. 79 - EM 14 DE AGOSTO DE 1916
Prohibição de importação de diversas mercadoria3

Ministcrio dos Negocios da Fazenda - N. 56. - Rio de
Janeiro, 14 de agosto de 1916.
De accôrdo com a communicação feita no aviso n. 26,
de 19 de julho findo, do Ministerio das Relações Exteriores,
declaro aos Srs. inspectores de alfandegas, para seu conhecimento e fins convenientes, que o governo britannico resolveu
prohibir, a partir de 12 de maio findo, a importação das seguintes mercadorias: Bexigas, envolucros e pelles para salchichas, bulbos, raizes de fiôres, arvores e arbustos, vassouras
e escovas, legumes para conservas, em cestos, saccos ou frascos,
chifres e cascos, marfim e vegetaes, musgo, palha, sal, amido,
dextrina, farinha e flôr de batata.
Segundo ainda a mesma deliberação, a prohibição não
attingirá a quaesquer outras mercadorias que forem importadas mediante licença dada por ou em nome da Board of Trade
e sujeitas ás prescripçõcs c condições da mesma licença. - Caogeras.

N. 80 - EM 16 DE AGOSTO DE 1916
Séde da repartição pagadora entende-se a Capital Federal e o
Estado do Rio de Janeiro, para os pagamentos pelo Thesouro
e os demais Estados para os effectuados pelas delegacias
fiscaes e as cidades e villas para os que tiverem de ser jeitos
por outras repartições

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 57. -Rio de
Janeiro, 16 de agosto de 1916.
Em additamento á circular n. 54, de 9 do corrente mez,
declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este
Ministerio, para os devidos fins, que por séde da repartição
pagadora, a que se refere a mesma circular, entende-se: a Capital Federal e o Estado do Rio de Janeiro, pam os pagamentos
a effectuar pelo Thesouro, os demais Estados para pagamentos
a effectuar pelas delegacias fiscaes, e as proprias cidades ou
villas para os pagamentos que porventura tiverem de ser feitos
por outras repartições ou pelas colkctorias. - Cnlogera8.
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N. 81 -EM 16 DE AGOSTO DE 1916
Nlio devem ser acceitas procurações para recebimento de venci~
mentos de inactivos e pensões nas quaes não estejam declaradas as residencias dos constituintes e procuradores

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 58.- Rio de
Janeiro, 16 de agosto de 1916.
Chamando a attenção dos Srs. chefes das repartições sub~
ordinadas a este Ministerio para a necessidade de ser rigoro~
samente observado o art. 453 do decreto n. 7.751, de 29 de
dezembro de 1909, recommendo-lhes providenciem no sentido
de não serem acceitas procurações para recebimentos de
vencimentos de inactivos e pensões de qualquer natureza,
inclusive o soldo vitalício, nas quaes não estejam expressamente
declaradas as residencias dos constituintes e procuradores. Calogeras.

N. 82- EM 16 DE AGOSTO DE 1916

Os commandantes dos navios mercantes devem obedecer á ordem
de parar, dada por forças navaes da marinha de guerra allemã
Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 59.- Rio de
Janeiro, 16 de agosto de 1916.
Conforme a nota da Legação do Imperio Allemão no
Brasil, cuja cópia acompanhou o aviso do Ministerio das Re~
!ações Exteriores, n. 23, de 6 do mez de julho, declaro ao!'l
Srs. chefes das repartições subordinadas a este Ministerio,
para seu conhecimento e fins convenientes, que, afim de ser
evitada a reproducção do caso succedido com o navio hollandez
Bandoeng, devem os commandantes dos navios mercantes,
de accôrdo com as disposições do Direito das Gentes, obedecer
á ordem para parar, que fôr dada por forças navaes da marinha.
de guerra allemã, e nunca incorrer no erro praticado pelo referido navio, de tomar rumo ao encontro da unidade de guerra.
que o intimou. - Calogeras.
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N. 83 - El\f 18 DE AGOSTO DE 191G
Sobre laudemio e jôro nas transferencias de terrenos foreiros á
Faze11da Nacional
Ministerio dos Negocias da Fazenda - N. 112. - Rio de
.Janeiro, 18 de agosto dc 1916.
Em solução {L consulta proposta em vosso telegramma de
4 do vigentl.', declaro-vos, para os fins convenientes, de accôrdo com o despacho do Sr. ministro, do dia 12, que o laudrmio nas t.ransfercncias de terrenos foreiros á Fazenda
Nacional deverá sempre ser cobrado na razão de 5 % do
Yalor da transacção, nos termos ela lei n. 3.070 A, de 31 de
dezembro de 1915, c que, quanto ao fôro, em se tratando do
terrenos já aforados na época daquella lei e agora transferidos, deverá ser cobrado o que vigorava ao tempo da primitiva concessão, conforme dispõe a circular n. 38, de 13 de
junho ultimo. -Benedicto llyppolito de Oliveira Junior.~r. ti~~lr~gadrJ fisc:al na Bahia.

N. 84- EM l9 DE AGOSTO DE 191G
Normas rclatú•as ao" direito de visita", estabelecidas pela ltalia
Ministcrio dos Negocias da Fuz~nda- N. 60.- Rio de
.Janeiro, 19 de agosto de 1916.
De accôrdo com a communicação constante do a viso elo
l\Iinistcrio das Hclaçõcs Exteriores, n. 28, ele 26 de julho findo,
declaro aos Srs. inspectorcs de alfanclegas, para seu conhecimento e fins convenientes, que o Ministcrio da Marinha de
Italia es\;abdeccu o que se segue, com revogação de seus actos
anteriores:
Afim de evitar dcsagradaveis occurrencias, communicam-sc as se-guintes normas relativas ao "direito de visita ",
exercido pcb. Annad~1 Real c navios de guerra das nações alliadas c que os commandantcs dos navios mercantes providenciarão para que sejam escrupulosamente observadas:
Cada ordem ou signal tmnsmitt.iclo a um navio mercante
por um navio de p:1wrra <h Real Armada ou pertencente a
nação alliada dcvcrú ser implícita c immediatamcntc obedecido.
Qur,ndo um nuvio de gucrm tiver de mandar um official
a bordo de um 7la7ic:> rnr:c:.P1~c, p·r)C8llc.rá do seguinte modo:
De di c.:
Içará urna gr:.mde bandeira vermelha, accendcndo, ao
'·"·<'rnn

t"mno. 1lnl far.hn.
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A esse signal o navio mercante deverá approximar-se da
embarcação arriada de bordo do navio do guerra, que extrce
o direito de visita, quer se mantenha ou não nas immediações
daquella embarcação. - Calogeras.

N. 85 -EM 22 DE AGOSTO DE 1916
O transito de mercadorias de producção nacional de um para outro
vapor da " The Booth Steamship Co., Ltd.," no porto de
Belém, não é operação de cabotagem

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 215.- Rio de
Janeiro, 22 de agosto de 1916.
Declaro-vos, para os fins convenientes, que o Sr. ministro,
tendo presente o processo transmittido com vosso officio n. 42,
de 11 de março do corrente anno, relativo ao requerimento em
que The Booth Steamship C", Ltd., reclama contra a decisão
da lnspectoria da Alfandega do Pará, que prohibiu, por considerar operação de cabotagem, o transito de mercadorias, de
producção nacional, de um para outro vapor da mesma companhia, no porto de Belém, resolveu, por despacho de 12 do
vigente, deferir a petição da requerente, pnque, por navegação
de cabotagem "se entende a que tem por fim o commercio
directo de mercadorias nacionaes ou nacionalizadas, entre os
portos marítimos ou fiuviaes brasileiros" (decreto n. 10.524, de
1913, art. 3°, paragrapho unico) c com a operação indicada não
faz a reclamante commercio entre os portos do Maranhão c de
Belém, consistindo a operação apenas numa modificação do
transporte de mercadorias do portos do Maranhão com os dos
Estados Unidos ou Europa, portanto, referente a commercio
entre portos nacionaes e estrangeiros. A's alfandegas onde se
dér a baldeação é que cabe providenciar no sentido de evitar
quaesquer abusos.- Benedicto Ilyppolito de Oliveira Junior.Sr. delegado fiscal no Pará.

N. 86- EM 25 DE AGOSTO DE 1916
Agente fiscal removido por promoção ou accesso não tem direito
a ajuda de custo

Ministerio dos Negocios da Fazenda - N. 585.- Rio de
Janeiro, 25 de agosto de 1916.
Declaro-vos, para os fins convenientes, que o Sr. ministro,
tendo presente o requerimento encaminhado com o vosso
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ofiicio n. 297, de 2 do corrente, em que Augusto Victorio
Merley, agente fiscal dos impostos de consumo no interior desse
Estado, recentemente transferido para essa capital, solicita lhe
seja concedida ajuda de custo, a que se julga com direito,
resolveu, por despacho de 10, tambem do corrente, que não
t.cm logar o que pede o peticionaria, visto como no caso não se
dá a hypothese do art. 122, §lo, letra b, do decreto n. 11.951,
de 16 de fevereiro deste anuo, porquanto o supplicante não foi
removido por conveniencia do serviço publico, mas sim por promoção ou accesso.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.Sr. delegado fiscal em S. Paulo.

N. 87- EM 28 DE AGOSTO DE 1916
Sobre pagamentos a aposentados, pensionistas, reformados, invalidos e outros que apresentarem attestados de vida e procurações passados em Estados differentes daquelles em que
estiverem incluídos em folha

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 61.- Rio de
Janeiro, 28 de agosto de 1916.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a
este Ministerio, em additamento á circular n. 32, de outubro
de 1907, que não devem effectuar pagamentos, por mais de tres
mezcs, a aposentados, pensionistas, reformados invalidas e
outros que apresentarem attestados de vida c procurações
passados em Estados differentes daquelks em cujas repartições
estiverem os interessados incluídos em folha de pagamento,
visto que na fórma da referida circular, depende de licença a
transferencia de residencia de um para outro Estado, afim de
que o pagamento passe a ser effectuado pela respectiva repartição do Estado da nova residencia.
Deve, pois, srr suspc~nso o pagamrnto dos que se acharem
nas condiçõPS expostas, dentro de tres mC'zes, a partir da data
da prrsPntc circular, nesta Capital, e nos Estados, a partir da
data do recebimento do Diario Offiáal; o que será cumprido
com todo o rigor e constante vigilancia.
Ficam sem cffeito as circulares ns. 54 e 57, de 9 c 16 do
corrente mez. - Calogeras.
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EM 31 DE AGOSTO DE 1916

Lista dos porws inglezes em que os capitães ou pessoal das equipagens dos navios que nelles fundearem não poderão desembarcar sem apresentação de um passaporte

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 62. -Rio de
Janeiro, 31 de agosto de 1916.
De accôrdo com a communicação feita no aviso n. 41, de
29 do corrente, do Ministerio das Relações Exteriores, declaro
aos Srs. inspectores de alfandegas, para seu conhecimento e
fins convenientes, que o Dcparbmento do Interior da GrãBretanha, pelo regulamento de "The Aliens Restriction
(seamen) Order 1915 ", expediu a lista dos portos inglezes em
que os capitães ou pessoas da equipagem dos navios que nelles
fundearem não poderão desembarcar sem apresentação de
um passaporte, concedido pelo respectivo Governo e cujo vigor
só deve ser admittido pelas autoridades britannicas durante
dois annos, contados da data da sua expedição, ou de qualquer
outro documento que comprove satisfactoriamente a nacionalidade do possuidor.
Como complemento desse attestado de identidade, serlt
ainda exigida a photographi::t da pessoa a quem tenha sido concedido o documento.
Em casos excepcionaE's, porém, será permittido que o estrangeiro, sem o cumprimento das formalidades impostas, posea
desembarcar nos referidos portos por curto espaço de tempo.
Esse regulamento é Pxtensivo aos portos das colonias britannieas. - Calogeras.

N. 89- EM 2 DE SETEMBRO DE 1916
Sobre estarnpilhamento de ampoulas medicinaes

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 63.- Rio de
Janeiro, 2 de setembro de 1916.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a
este Ministerio, para seu conhecimento e fins convenientes,
que, em face do mt. 4", § 7o, do regulamento annexo ao
decreto n. 11.951, de 16 de fevereiro do corrente anuo,
devem, para pagamento do imposto de consumo a que estão
sujeitas as ampoulas medicinaes, expostas á venda por séries
contidas em caixinhas, considerar estas a unidade em cada
duzia, da mesma fórma por que se pratica a cobrança do mesmo
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imposto sobre pílulas, pastilhas, etc., tambem contidas em
caixinhas e pequenos vidros, bem assim, que, relativamente
ás ampoulas, consideradas a granel, o pagamento eleve ser exigido de cada mm1, si por esse modo são vendidas ou expostas
á venda.
Outrosim, declaro aos mesmos Srs. chefes que estão isentas do estampilhamento as ampoulas manipuladas segundo
fórmula medica, donde constem os principias componentes
c sua dosagem, ou sejam as mnpoubs consideradas como
.fórmulas rnagistraes.- Calogems,

N. 90- EM 9 DE SETEMBRO DE 1916

Declara quaes os novos artigos incluídos na lista dos que são considerados contrabando de guerra 11elo governo .francez
Ministerio dos Negocias da Fazencb- N. 64. -Rio de
Janeiro, 9 de setembro de 1916.
De conformidade com a communicação feita pelo Ministerio das Relações Exteriores em aviso n. 39, de 22 do corrente, declaro aos Srs. inspectores de alfandcgas, para seu
conhecimento e fins convenientes, que o governo francez
fez inclusão de novos artigos na lista dos que são consideraçlos
por aquellc Governo como contrabando absoluto de guerra,
a saber:
1) pclliculas medicinaes;
2) betumes, asphalto, resinrts, e alcatrão de toda natureza;
3) bambú;
4) pelliculas sensíveis, pl::tcas c papeis photographicos;
5) talco:
6) fcldspatho;
7) materiaes eleetricos acloptados na guerm c peças componentes. - Calogeras.

N. 91- EM 9 DE SETEMBRO DE 191G

Artigos considerados contrabando de guerra pelo governo
portuguez
Ministerio dos Negocias da Fnzenda- N. 65. -Rio de
.Janeiro, 9 de setembro ele 1916.
De accôrdo com a communicação feita pelo Ministerio
d~s H0l~ç>i'íC'~ Exteriores em nviso n. 40, de 22 de agosto findo,
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declaro aos Srs. inspectores de alfandegas, para seu conhecimento e fins convenientes, que o governo portuguez, por
decreto de 14 do mez passado, mandou considerar como contrabando de guerra a borracha, o algodão, a lã, as pelles, a moeda
papel, os títulos da divida publica e o transporte de mercadorias
de paiz inimigo para paiz neutro, ou deste para paiz visinho do
inimigo, consignando a inimigos ou por intcrmedio dellcs. Calogeras.

N. 92 - EM 23 DE SETEMBRO DE 1916
A apprehensão, em acto de busca a bordo das embarcações, só deverá
ter logar quando as mercadorias se achem occultas. A multa
de direitos em dobro só deve recahir nos objectos declarados
na lista de sobresalentes que nenhuma applicação possam iel'

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 66.- Hio de
Janeiro, 23 de setembro de 1916.
Declaro aos Srs. inspcctores de alfandegas, para seu
conhecimento e fins convenientes, que a apprehensão, em acto
de busca a bordo das embarcações, só deve ter logar quando
as mercadorias se achem occultas; bem assim, que a multa de
direitos em dobro, de que trata o paragrapho unico do art. 354
da Nova Consolidação das Lc:is das Alfandegas, só deve ser
applicada quando se tratar de ohjectos declarados na lista de
sobresalentcs, mas que nenhuma applicação possam ter, qurr
para supprir os neccssarios á navegação, custeio do navio,
sustento das tripulações, passageiros e animaes que conduzir,
quer para uso ou diversão dos mesmos passageiros ou do prssoal de bordo.- Calogeras.

N. 93 -

EM 23 DE SETEMBRO DE 1916

Foi bem cobrado em 1915 o imposto sobre vencimentos dos
juizes substitutos

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 89.- Rio de
Janeiro, 23 de setembro de 1916.
Declaro-vos, para os fins convenientes, que o Sr. ministro,
tendo presente o vosso officio n. 113, de 15 de junho ultimo,
dando conta do acto pelo qual, fundado na circular n. 27, de
25 de abril do corrente anuo, mandastes restituir ao juiz sub-
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stituto federal nesse Estado, bachard Godofrcdo Mendes
Vianna, a importancia quP, a titulo de imposto sobre vencimentos, lhe foi cobrada dentro do anno passado, resolveu, por
tkspacho de 11 do vigente, dPixar de approvar o referido acto,
visto o tributo ter sido bom cobrado pe1o rC'gimPn anterior, pois a
circular n. 27, baseada em um decreto de 1916 e não vindo corrigir n, má intcrprrtação do regulamento de 1915, só obriga do
cxorcieio corrente para diante, convindo aecrPsccntar que os
juizrs substitutos fedr'rars fic11ram sujeitos ao pagamento do
tributo em 191.5, em face do <lcercto n. 11.458, de janeiro desse
mesmo anno, c do aecordão do Supn'mo Tribunnl Fl·dcral de
12 ele setembro de Hll4, conforme a ordem n. 49, de) 2 de
junho, a essa delegacia, e circular n. 39, ele 19 do agosto, ambas
de 1915.- Benedicto llyppolito de Oliveira Junior. - Sr.
ddPgado fiscal no Maranhtío.

N. 94- EM 25 DE SETEMBRO DE 1916
Os procuradores fiscaes, quando representarem a Fazenda nas
medições e demarcações dos terrenos de marinhas e accrescidos
a serem aforados c os escripturarios que servirem de escrivães,
devem perceber a dian'a equivalente a wn dia se seus vencimentos

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 67.- Rio de
Janeiro, 25 de setembro de 1916.
DPclaro aos Srs. chrfes das repartições subordinadas a
este lVIinisterio, para seu conhecimento c fins convenientes,
que os procuradores fiscars, quando representarem a Fazenda nus medições c demarcaçõrs dos terrenos de marinha
c acerescidos a serem aforados, devem perceber a diaria equivalente a um dia de seus vencimentos c os escripturarios que
servirem <k escrivães daquPllas diligPncias, a diaria tambcm
igual a um dia de seus vencimentos. Cahrmdo aos interessados
o pagamento dessas diarins c as despczas d<' transporte c
alimentação fornceidr"s áqudlcs funccionarics, fica entendido
que as rderidas diarias só sr>rão abonadas quando os tcorrPno!l a
serem medidos ou demarcados estiverem situados fóra de perímetro urbano das capitacs dos Estados.- Calogeras.
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N. 95- EM 29 DE SETEMBRO DE 1916
Novos objectos considerados contrabando de guerra pelo governo
inglez

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 68.- Rio de
Janeiro, 29 de setembro de 1916.
Declaro aos Srs. inspectores de alfandegas, para seu
conhecimento c fins convenientes, que o governo britannico,
por decreto de 27 de junho ultimo, accrescentou os objectos
que se seguem aos já considerados como contrabando absoluto de guerra, emquanto durarem as hostilidades:
a) apparelhos de electricidadc c suas partes componentes,
utilizaveis na guerra;
b) asphalto, betume, pez e alcatrão;
c) placas, papel e films photographicos;
d) feldspatho;
e) bate-folhas de pelle;
f) talco;
g) bambú. - Calogeras.

N. 96 -

EM 30 DE SETEMBRO DE 1916

Os pedidos de material devem ser feitos em duplicata e o recebimento dos objectos lançados em ambas as vias, a segunda das
quaes ficará em poder do fornecedor

Minisierio dos Negocias da Fazenda- N. 69.- Rio de
Janeiro, 30 de setembro de 1916.
Declaro aos Srs. chdes das repartições subordinadas a
este Ministerio, para seu conhecimento e fins convenientes,
que, d'ora avante, os pedidos de material devem ser feitos
em duplicata e o recebimen1 o dos objectos lançado em ambas
as vias pelo funcrionario competente, a segunda das quaes
ficará em poder do fornecedor. - Calogeras.

continua aqui->
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N. 97 -

EM 30 DE SETEMBRO DE 1916

O dispositivo do art. 4o, § 8°, alínea III, n. 5, dodecreton. 11.951,
de 16 de fevereiro ultimo, deve ser entendido como tendo applicação aos biscmttos e bolachas a granel expostos á venda nas
fabricas

Ministcrio dos Negocias da Fazenda- N. 70.- Rio de
.l:.tnciro, 30 de setembro de 19H3.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a
rstc Ministerio, para seu conhecimento c fins convenientes,
que o dispositivo do art. 4°, § 8°, alínea III, n. 5, do regulamento
annexo ao decreto n. 11.951, de 16 de fevereiro do corrente
anno, isentando do imposto de consumo os biscoutos e bolachas
a granel, deve ser entendido como tendo sómente applicação aos
productos expostos á venda nas fabricas e naqvellas condições,
o que faz excluir do favor cb lei aquellcs que saiam das fabricas
para o consumo acondicionados em latas, caixas, caixinhas,
vitlros, barricas, etc., seja rm que quantidade fôr.- Calogeras.

N. 98- EM 3 DE OUTUBRO DE 1916
A cobrança do imposto de fiscalização que as companhias de seguros pagam deve ser feita por verbas, mediante guia visada
pela. I nspectoria de Seguros

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 71. -Rio de
.Janeiro, 3 de outubro de 1916.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a
este Ministerio, para seu conhecimento e fins convenientes,
que a cobrança do imposto de fiscalização que as companhias
de seguros pagam á razão de 2% (dons por cento) c 5o /oo (cinco
por mil) sobre os prcmios arrecadados, do qual trata a rubrica
35a do art. 1o da lei n. 3.070 A, de 31 de dezembro de HH5, deve
ser feita por verba, mediante guia, em duplicata, visada pela
Inspectoria de Seguros. - Calogeras.
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EM 11 DE OUTUBRO DE 1916

Prohibição do governo britannico de importação de espingardas,
carabinas e laranjas

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda- N. 72. -Rio de
Janeiro, 11 de outubro de 1916.
De accôrdo com a communicação constante do aviso do
Ministerio das Relações Exteriores, n. 44, de 23 de setembro
ultimo, declaro aos Srs. inspectores das alfandegas, para seu
conhecimento e fins convenientes, que o governo britannico,
por proclamação n. 8, do corrente anuo, datada de 28 de junho
ultimo, resolveu prohibir, a partir de 7 de agosto subsequente,
a importação, no Reino Unido, das seguintes mercadorias:
Espingardas de ar;
Espingardas de sport (caça) c carabinas;
Laranjas.
Segundo a mesma proclamação, essa prohibição não se
entende çom as laranjas produzidas pelos nossos domínios,
colonias, possessões e protectorados, nem com as demais mercadorias nella accusadas, quando importadas com licença da
Camara do Commercio daquella nação. - Calogeras.

N. 100 -

EM 11 DE OUTUBRO DE 1916

A expressão "proprio para combustível _e destinado para esse
fim tão sómente" não abrange unicamente o caso da producção
de vapor, ma.'! sim toda.'! a.'l outras applicaçõe.'l de poder calorifico combustível

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 73. -Rio de
Janeiro, 11 de outubro de 1916.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a
este Ministerio, para seu conhecimento c fins convenientes,
que a expressão "proprio para combustível e destinado para
esse fim tão sómentc", contida no art. 2°, alinea li, da lei
n. 2.719, de 31 de dezembro de 1912, dispositivo revigorado
nas leis orçamentarias subsequentes, não abrange unicamente
o caso da producção de vapor, mas todas as outras applicações
do poder calorífico do combustível e, assim, exceptuadas as
applicações chimicas, quer directas, quer derivadas, cabem no
texto legal as demais que dig?.m respeito á utilização em motores de explosão, para soldas, aquecimento e restantes ope"raçõcs mecanicas ou metallurgicas. - Calogeras.
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N. 101- EM 16 DE OUTUBRO DE 1916
Sobre recebimento de uma guia sellada em troca de estampilha1
da mesma especie e valores

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 124.- Rio de
Janeiro, 16 de outubro de 1916.
Em solução ao vosso officio n. 142, de 10 de agosto ultimo,
com que encaminhastes o requerimento em que Bcllingrodt &
:Mcycr, negociantes desta praça, allegando ter adquirido em
Porto Alegre 77 fardos de fumo com 6.000 kilos, cujo imposto
f6ra pago em uma só guia,<~ á razão de 600 réis o kilo, taxa vigorante até 31 de dezembro do anno passado, e se acharem em
difficuldadc para vender a dita partida de fumo a mais de um
comprador, visto lhes ser difficil transferir a referida guia fise:al,
na importaneia de 3:600$, correspondente ao pagamento de
imposto de consumo, pedem desdobramento da referida guia
em tantos quantos forem os compradores, communico-vos,
para os devidos cffcitos, que o Sr. Ministro resolveu defeiir,
por cquidade, o referido requerimento, ficando essa repartição
autorizada a proceder na fórma que suggcristes no final do
citado officio, isto é, a receber a guia sellada em poder dos requerentes, para dar-lhes em troca estampilhas da mesma especie e ele valores correspondentes á quantidade de fumo existente c mencionada na referida guia, afim ele serem collaclas
em tantas outras guias quantas forem necessarias para acompanhar o producto na proporção que fôr vendido, sendo taes
guias retiradas do livro-guia, modelo XIV, que deve existir em
fJOder dos requerentes, conforme preceitua o art. 80, letra k,
n. vn, do n'spcctivo regulamento, sendo cobrada em dinheiro
a <liffetcnça entre a taxa, 1mga á razão <le 600 réis por kilo, c
a devida peln. lei vigente, que é de 800 réis por kilogramrna,
tudo mediante as cautelas fiscacs. - Benedicto Hyppolito de
Oliveira Junior. - Sr. director da Recebcdoria do Districto
Federal.

N. 102 -

EM 21 DE OUTUBRO DE 1916

Torna de nenhum effeilo a circula1· n. 73, de 11 do corrente

Ministcrio dos Negocias da Fazenda- N. 75. - Rio de
Janeiro, 21 de outubro de 1916.
Declaro aoR Srs. chefes das repartições subordinadas a
· •• • '
~.
P''"'" <''",. Pn11hf\Pirn0ntn P finR convenientes,
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que, attendendo á representação feita pelo inspector da Alfandega do Rio de Janeiro, em officio n. 2.516, de 14 do corrente, resolvi tornar de nenhum effeito a circular n. 73, de 11
tambem do corrente.- Calogeras.

N. 103- EM 21 DE OUTUBRO DE 1916
I senta do ponto, emquanio durarem as manobras do Exercito,
funccionarios alistados como voluntarios

GO

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda - N. 76. - Hio de
Janeiro, 21 de outubro de 1916.
Declaro aos Srs. ('hdcs das repartições subordinadas a
este Ministerio, para snt conhecimento c fins convenientes,
que devem ficar isentos do ponto das respectivas repartições,
emquanto durarem as futuras manobras do Exercito, os funccionarios que se tenham alistado como voluntarios. - Calogeras.

N. 104- EM

2~~

DE OUTUBRO DE 1916

As licenças aos ojficiacs aduaneiros, quando requeridas por 30
dias para serem gosadas dentro do Estado, devem ser concedidas pelos delegados fiscaes

Ministerio dos Negocies da Fazenda- N. 104.- Rio de
Janeiro, 23 de outubro de 191G.
Em solução á consulta proposta em vosso telegramrna de
12 de setembro proximo findo, declaro-vos, para os fins convenientes, de accôrdo com o <kspaeho do Sr. ministro de 14 do
vigente, que, em facC' lln dt'Cl"Pto n. 2.908, de 24 de dezembro
de Hll4, cessou a f:~cnldad:: conferida aos inspeetorrs d'1s
alfandcgas no art. tiS tb nov:1 Consolidação das Leis das Alfandcgas, c que, sendo assim, as licenças para os offiriaes
aduaneiros, quando requeridas para serem gosadas fóra da
sédc da repartição a que pertencem, devem ser concedidas
pelo Ministerio da Fazenda, c quando requeridas apenas por
30 dias, para serem gosadas dentro do Estado a que pertence
a repartição, devem ser concedidas pdo delegado fiscal,· em
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virtude da attribuição que lhe é facultada no n. 9 do art. 22
do rrgulamcnto que baixou com o decreto n. 5.390, de 10 de
dezembro de 1904. - Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.
- Sr. delegado fisçal no Espírito Santo.

N. 105 -

E}t'l 24 DE OUTUBRO DE 1916

Prohibição de importação de diversos artigos

Ministcrio dos Negocios da Fazenda - N. 77.- Rio de
Janeiro, 24 ck outubro de 1916.
De acc6rclo com a communicação feita no aviso n. 34,
ele 8 de agosto findo, do J\Iinistcrio das Relações Exteriores,
declaro aos Srs. inspcctores de alfanclegas que, por decreto
de 1 de junho ultimo, acercsccntou os objectos abaixo á proclam:..ção n. 5, ele 1916, que prohibiu a importação de:
Dextrina e farinha de batatas;
Alumínio e respectivas manufacturus;
Pechisbcqucs (metal);
Cerveja;
Vassouras para tapetes;
Caixas registradoras;
Lupulo;
Arados;
Couros, cintos, botas, sapatos c luvas;
Phosphoros;
Machinas de costura;
Estufas e fogões;
Artigos para toilette, contendo glyccrina;
Prensas c calandras;
.
Amido, dcxtrina, farinha c fiôr de batata. - Calogeras.

N. 106 -

EM 27 DE OUTUBRO DE 1916

Prohibição de exportação

de diversos
brilannico

artigos

pelo governo

Ministcrio dos Kcgocios da Fazenda - N. 78. - Rio de
Jm1eiro, 27 de outubro de 191fj.
De accôrdo com a communicação feita pelo Ministerio
das Relações Exteriores em aviso n. 32, de 8 de agosto findo,
rh·hro llOS SrF. ingprctorrs de alfandegas, para seu conheci•
,. .,n

l-..-it.,nnÍPn

::~HPron
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a sua proclamação de 10 de maio findo, tratando da prohibição
de exportação de differentes artigos, pela fórma que se segue:
Substituindo os dizeres:
Carbonato de sadio e bicarbonato por bicarbonato de
sadio e carbonato de sadio.
Accrescentando os seguintes:
Asphalto, alcatrão de hulha;
Cadeiras;
Estomago de bezerros;
Acido citrico;
Mel de abelhas;
Pixe;
Breu;
Resinas;
Xaropes alimentares c melado de canna. - Calogeras.

N. 107- EM 28 DE OUTUBRO DE 1916
As faltas de comparecimento dos funccionarios, assalariados e
operarias do .Ministerio da Fazenda por motivo de alistamento eleitoral são consideradas de serviço externo, para o
abono dos vencimentos intcgraes

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 79.- Rio de
Janeiro, 28 de outubro de 1916.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas que
as faltas de comparecimento dadas pelos funccionarios, assalariados e operarias dos diversos serviços a cargo deste Ministerio, por motivo de alistamento eleitoral, serão consideradas
de serviço externo, para o abono dos vencimentos integraes,
quando forem opportunamente justificadas, ou pela exhibição
do titulo respectivo, ou por qualquer outro documento que
cabalmente prove ter sido aquclla a causa da ausencia. - Calogeras.
N. 108 - EM 3 DE NOVEMBRO DE 1916
Solve responsabilidade dos commandantes dos vapores do Lloyd
Brasileiro por falta de mercadorias

Ministerio dos Negocias da Fazenda - N. 275.- Rio de
Janeiro, 3 de novembro de 1916.
Tendo a Alfandega de Santos imposto ao commandante do
vapor "S. Paulo", alli entrado em 30 de março do corrente
Decisões de 1916

26-

'Íll2

DECISÕES DO GOVERNO

unno, a multa de direitos em dobro (2$ em dobro) pela falt.a de
um sacco contendo cevaca tondacta ou malta, damarcn, W. F.,
e como haja a agencia lh fiSP Lloyd naqudle porto deelarado tL
referida aduana que não eskt :mtorizada a StttisfazlT pagamento
dt~ multas impostas aos t:ommandantes dos pn,qudcs th•sst)
mesmo Lloyd, segundo l:onsta do procC'sso a que está amwxo o
officio da dita alfandcga n. !H, de 25 de setrmbro ultimo, communico-vos, para os devidos fins, de aecôrdo com o despacho do
Sr. ministro de 27 de outubro findo, que, estando a rr·sponsabilidade pessoal dos capitães de navios definida no Codigo ComllHTeial e na Consolidação das Leis das Alfamkgas, em nada
aJtcrando essa responsabilidade a cireumst:tneia ck ter sido esse
Lloyd incorporado ao patrimonio mwional, deveis providenciar
para que dos vencimentos do connnandn.nte responsabilizado seja
descontada e recolhida. á Alfandegn. de Sn.ntos :1 quantia devida. - Benedicto Hyppolito de Oliveú·a Jnnior. - Srs. cliroetores do Lloyd Brasileiro.

N. 109- EM ü DF, NOVE.MDRO DE 191G

Fieis de annazem, não sendo fnnccionarios ]Jublicos, no sentido
csfricto do termo, não são obrigados ao pagamento de sello
de nomeação
Ministcrio dos Negocios da Ft:tzendn,- N. 959.- IUo de
Janeiro, 6 de novembro de 1916.
Communico-vos, pn.ra os devidos fins, que o Sr. ministro,
tendo presente o processo transmittido com o vosso officio
n. 2.146, de 11 de agosto do corrente mmo, relativo ao requerimento em que os ajudn.ntcs de fieis de annazcns, extinctos,
dessa alfandega recorrem da deeisão dessa inspectoria negandolhes restituição do que lhes foi descontado n, titulo de sello de
nomeação, resolveu, por ckspn.cho do 27 de outubro proximo
findo, deferir a dita petição, visto que, tratn.ndo-se de pc·ssorLl
simplesmente designado pdo fiel, proposta n.pprovada pelo
Ministerio da Fazenda, não são funccionarios publicos, no sentido Pstricto do termo, nem possuem titulo de nomeação, decorrendo dn.hi o não t.Prem de pagar o referido sello. --Benedicto
Hyppolito de Oliveira .hmior. - Sr. inspPetnr da AJfandega
do Rio de .Jnnei1:o.
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EM 7 DE NOVEMBRO DE 1916

Alteração Telativa á prohibição e restricção em mercadorias a
exportar do Reúw Unido

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda- N. 80.- Rio de'
Janeiro, 7 de novembro de 1916.
Na conformidade dn. eommunicação constante do aviso
do Ministerio das Helaçõrs Exteriores, n. 33, de 8 de agosto
findo, declaro aos Srs. inspcetorrs das alfandcgas, para seu
conhecimento c fins eon·wiiÍnnks, quu o governo britannico,
por dc<~reto de 7 de junho findo, alterou os de 10 e 25 de maio
ultimo, relativos á prohibição e rcstrieção em mercadorias a
exportar do Reino Unido, pcl:t fórma que se segue:
Supprimindo os seguintes títulos:
a) acetona e seus compostos e preparados;
b) lampadas electricas;
c) esmeril, corundum, natural ou artificial (tal como alun~
dum), carborundum e crystolon c preparados dos mesmos;
d) os seguintes artigos de canhamo: corda e barbante do
segador;
e) os seguintes artigos de linho: tecidos de lona para velas;
f) batatas e farinha dn batata;
g) faixas de lã, jaquetas, eamisas cordigan, meias, luvas e
roupas internas de lã, para homem.
Accrescentando os seguintes artigos:
a) acetona e seus compostos e preparados;
b) lampadas clectricas, Pxcepto as de filamento de carvão
c as de arco para illuminação publica;
c) Psmeril, corundum, natur::tl ou artificial (ta1 como alun~
dum e crystolon e prrparados n'spectivos);
d) os seguintes artigos de canhamo: corda e barbante de
segador;
e) os seguintes artigos ele linho: tecido de lona para velas,
batatas, farinha de batata, faixas, jaquetas, camisas, cordigan
c luvas e roupas internas fabricadas de lã, no todo ou em parte,
cordoalha e barbante de juta, talco, vernizes contendo lacca.Calogeras.
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N. 111- EM 11 DE NOVEMBRO DE 191G
Prohibição de exportação de diversos artigos pelo governo
britannico
Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 81.- Rio de
.Janeiro, 11 de novembro de 1916.
Nn. conformidade da communicação constante do aviso
do Miaislerio das Relações Exteriores, n. 37, tk 14 de agosto
findo, declaro acs Srs. inspectorcs de alfandegas, pn,ra seu conhecimento e fins conveuicmtes, que o governo britannico
cx1wdin a proclamação n. 7, (b 1916, da qual consta a prohihiç:'l(>, :t partir de li de julho ultimo, dos seguintes artigos:
Automoveis, chassis, suas peças ou accessorios (excepto
pnemaaticos), que foram expressamente excluídos da prohihição relativa á importação ele automovcis, chassis, motocycles
P :wcPssorios, imposta pela prodmnação n. 3, de 1916;
Aspiradores;
FPrmcntos.
Ontrosim, declaro aos mesmos Srs. inspectores que, scgnmlo ainda deliberou o dito gowrno, essa proclamação não
serit applicavcl ás mercadorias que possam ser importadas mediante licença concedida por ou mediante autorização do "Board
of Tradc'' c sujeitos ás condições c estipulações dessas licenças.

- Calogeras.

N. 112- EM 11 DE NOVEMBRO DE 1916
Hobré Jlroh?:bição de exportação de mercadorias pelo governo
britam1ico
Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 82.- Rio de
Janeiro, 11 de novembro de 1916.
Na conformidade da communicação constante do Aviso
tlo Ministcrio das Relações Exteriores, n. 13, de 19 de setembro
findo, declaro aos Hrs. inspcctorcs de alfandcgas, pnm seu conlv3ci:nC:nto c fins eonvcnientes, que o govC'rno britannico
~dkr:;J. peh fórm:t abaixo a sua proclamação de 10 de maio
ultimo, relativa á prohibição de exportação de mercn.dorias.
Eliminando os seguintes artigos:
Absintho;
'

, . ,-T' . '~
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Chapas pretas e folhas pretas de menos de 1/8 de pollegada
de espessura;
Enfeites para capas ou chapéos;
Productos chimicos, drogas, etc.;
Oleo de anthraceno;
Alcatrão de carvão, todos os productos (excepto creosoto)
obtidos dahi ou seus dcriv~.<~os que possam ser utilizados nas
mmmfacturas de tinturaria on explosivos, quer sejam obtidos
de alcatrão de carvão ou outra procefkncia n misturas contendo
taes productos ou seus derivados;
Creosoto;
Oleo virgem;
Acido sulphurico;
Limas;
Quaesquer peças de juta;
Met.aes e metaes em bruto;
Chapéos de ferro c folhas da espessura de 1/8 de pollegada
e acima;
Olcos, crcosoto, com exccpção do oleo proveniente de madeiras;
Pixe, alcatrão de carvão;
Pixe, resina;
Pixe, madeira;
Pixes derivados de gordura, graxas, oleos ou acidos gordurosos;
Rhum ou imitação de rhum;
Material para construcção naval;
Chapéos ele ferro ou material em secção para construcção
naval;
Steckineltes;
Xaropes que podem ser usados como alimentação elo homem, c melados produzidos de canna de assucar.
Addicionando os seguintes artigos:
Tintas para algodões americanos, vernizes ou tintas;
Chapas negras para tinturaria, exportadas em caixas;
Tubos de ferro fundido;
Productos chimicos, drogas, etc.;
Oleo anthracPno c misturas ou preparados contendo oleo
anthraceno;
Alcatrão de carvão, todos os productos dahi obtiveis c
dahi derivaveis, utilizaveis na fabricação de tintas para tinturaria c explosivos, quer obtidos do alcatrão de carvão ou de
outras fontes e misturas ou preparados contendo taes productos
ou derivados (excepto olPo de anthraceno c oleo virgem e mistura c preparados contendo estes oleos);
Creosoto c oleo de creosoto (excepto alcatrão oleoso derivado de madeira) e misturas c preparados contendo creosoto
c oleo de creosoto;
Oleo virgem c miRhll'flR P prf'pflradn~ cont0nrlo ol0o vir!"f'm ~

continua aqui->
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A<~Í< lo

sulphurico c misturas contendo acido sulphurico;
de ferro galvnniz:-:do r· f"tTo p;ulvuni:-~rrdo;
Chapas de ferro, de aço;
Papel de seda jttporwr.;
Pu;as de juta e JWÇttS d~· qnalqner produd.o que tenha
grande parte de ju'~a;
lVTcb.dos;
P<'ÇtiS de motor n outras para uso na agricultura;
~('J twntes escolhidas;
l'ixé'S e todas as snas mistums, ]Jn11:~raclos c productos em
qur' o pixn eutrc como in~rc<licntc;
Espíritos h<~hiwis <lc lll~'ll!JS clr~ ·13 grú.os;
Tini.a Pxtrahitb dr) carvalho;
1\lat<-rial para construcçitn naval;
1\bü·rial <'lll secção pam cunstmeçi1n naval;
l'<'qll<~nas fcnamcnta:::;, a sah"r:
l't·rfuradores;
( 'mrinhos;
Limas;
8inos;
l<'nramentas para torno;
l<'<•namentas para llH'diçõul;
1\ pparl'lhos perfur:mks;
Pt' rafusos <' acccssorins;
A<~<~cssori<~s de s:•na;
:~~i mlmiclV·s eomp,·slr<s Íll Lcinlmcnlc on pareialmcntc de
Fnlh~ts

lã:
Xarop('S que possam fWr lJ\.i\iy,a<l()f; como alimento para
o honwm.- Calogems.

N. 113- EM 17 DE

NOVI~MBHO

DE l!HG

Dcclum que os fu.nccionar·ios que tomaram parte nas monobras
tlei!I:Jn voltar no rxcrcicio dos .seus cargo.~

Milâstnio dos N<'gncios da Far.enda- N. 8:3.- llio de
Jmwiro, 17 de novembro tb Hllü.
Declaro aos Srs. clwfrs dns rc·partiçõrs subordinadas a
csi.<' 1\IIiniskrio, paras '11 con!H'eimr·ntn P fins convcnientr·s, que
hav<'ndo L<·nnina<]r, ns nmll'lhr:tfi (1."sb gu:J.miçüo, os funecionarios qu(' tonwrmu park nas m(·smas, cmno voluntarios,
dcv<'m voltar ao cxcrcieio <k $'US <':trg,:·s, embDrD, t:>Hham de
comparecPr á instrucçfio <le tiro, qn(', ali(t.s, srrú dada <'m dias
c horas sem prejuízo do df'Sl'lllJY~nh" <l()S i'Wl\S rd<'ridns carg;os.·Calogcras.
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N. 114- EM 22 DE NOVEMBRO DE 1916
Sobre prestações em atrazo para a caducidade dos direitos de
prestamista faltoso em suas contribuições

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 107.- Rio de
Janeiro, 22 de novembro de 1916.
Declaro-vos, para cs devidos effeitos, que o Sr. ministro,
a quem foi presente o processo encaminhado com o vosso·
ofticio n. 203, do 30 de setembro ultimo, em que Luiza Lima
Pereira, assistida por seu m~trido, recorre do despacho pelo
qual considernstc~s regular o procedimento da Empreza Predial do N ort(' deixando de entregar o premio que coube á
caderneta numero 2.297, pertencente á recorrente, visto não
estar quite da ultima prestação resolveu, por acto de 20 do
corrente, dar provimento ao alludido recurso, em face do disposto no art. 7° do regulamento annexo ao decreto n. 11.492,
de· 17 de fevereiro de 1915, que estabelece o numero mínimo
de tres prestações em atrazo para caducidade dos direitos de
prestamista faltoso em suns contribuições, muito embora haja
o regulmncnto da reft~ricla <'mpreza rcduz!do esse numero a
unu1 prestação.

:l.,-~,

Out,rosim, ehamo a attl·nção dessa Delegacia, nos termos
do eiLado th•spacho, para o contlicto apontado entre os estatu(;os tb empreza c o reg;ubnwnto que a rege, facto esse que
revela não ter sido suffi.cicntcmente estudado o processo de
concessão da carta-patrntc á referida empreza. - Benedicto
Ilyppolito de. Oliveira .Junior.- Sr. delegado fiscal no ~:Ma
ranhão.

.

N. 115- EM 25 DE:NOVEMBRO DE 1916
Sobre isenção dos impostos de consumo de biscoutos _e· bolachas a
granel

Ministerio dos Negocies da Fazenda- N. 84.- Rio de
Janeiro, 25 de novembro de 1916.
Suscitando-se duvidas na intelligcncia da circular n. 70,
de 30 de setembro do corrente anno, declaro aos Srs. chefes
das repartições subordinadas a este Ministerio, para seu conhecimento c fins convcnientrs que estão isentos do imposto de
consumo os biscoutos c as bolachas a' granel, entendendo-se
como tacs quando o seu acondicionamento em latas, barricas,
etc. constitua apenas involucros necessarios para seu trans-
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porte para fóm da séde da fabrica c nfio seja um modo systcmatico de acondicionamento para a mercancia habitual e,
portanto, uma fórma de sua exposição á venda no commercio.
- Calogems.

N. 116- EM fl DE DEZEMBRO DE 191G

A d1:spos1:ção contida no art. 203 do decreto n. 10.524, de 23 de
outubro de 1913, ru"io comprehencle o imposto propriamente
do sello adhesivo
Ministerio dos Negocias da Fazendn,- N. 187.- Rio de
.hneiro, 9 de dezembro ele 1916.
Em solução ao objecto ele vosso officio n. 19, de 14 ele
junho do corrente anno, á Dircctoria dn, Receita Publica, declaro-vos, para os devidos fins, de aecôrclo com o despacho elo
Sr. ministro, de 24 de novembro proximo finclo, que a disposição
conticla no art. 203 elo decreto n. 10.524, de 23 ele outubro
de Hl1 3, não comprchencle o imposto propriamente elo sello
adhcsivo, de que trattt o cl<'creto n. 3.564, de 22 de janeiro de
1900, mas o emolumento ou taxa, tamlx~m cobrados em sello,
fixados no regulamento das capitanias do porto, conforme o
art. 113 c tabella do decreto n. 11.505, ele 4 de março de 1915,
hem assim que, em relação ao art. 1.57, n. 6, do referido decreto
n. 10..524, está o caso soluciont:tdo pcln, f'ircular n. 23, de 3 de
'
julho de 1914.
Drve, pois, ser modificnda a portaria dessa inspectoria de
13 dr julho de 1914.- Benedicto Hyppolito rle Oliveira Junior.Rr. inspcctor cb Alfanclrga cb Bahia.

N. 117 -

EM 12 DE DEZEMBRO DE 1916

Sobre revalidação de scllo de recibo e imposição de multa
Ministrrio <los Ncgocios da Faznnda- N. 280. -Rio de
.T:tn<'iro, 12 de <kzPmhro de HllG.
De posse de vosso officio n. 58, de 7 de n,bril ultimo,
encaminhando ft Dircctoria ch Rrrcita Publica o processo rehtivo ao recurso e.r-officio que int.Prpuzcstcs da vossa decisão
mantendo a da Inspcctoria da Alfandrga desse Estado, que
julgou improcedente o auto lavrado em 16 de março dr 1914
contra o cirurgião-dentista Magno c Silva, accusado de haver
finn~' do um l'<'l'iho dP 150!1!:, srm o dPvi<lo sdlo, declaro-vos,
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para os devidos fins, que o Sr. ministro, considerando o
art. 70, § 2°, do regulamento que baixou com o decreto
n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900, considerando ainda que,
por confissão do proprio actuado, desappareceu uma 1a via
do recibo, que não foi utilizada, quando, portanto, a 2a via
(caso o fosse), como unica c nesses termos, sujeita a sello,
resolveu, por despacho de 25 do mez proximo findo, dar
provimento ao alludido recurso ex-officio, para o fim de ser
cobrado com a revalidação legal o sello do recibo e imposta a
multa de que trata o art. 63 do mesmo regulamento, no valor
de 100$000. - Benedicto llyppolito de Oliveira Junior. Sr. delegado fiscal no Pará.

N. 118 - EM 16 DE DEZEMBRO DE 1916
Sobre acceitação ·de conhecimentos, facturas consulares, notas de
despacho de mercadorias descarregadas ou existentes em navios entrados até 31 do corrente

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 85.- Rio de
Janeiro, 16 de dezembro de 1916.
Tendo em vista o art. 165, § 1o, da Nova Consolidação das
Leis das Alfandcgas c Mesas de Rendas, recommendo aos
Srs. inspectores das alfandegas c administradores das mesas
de rendas que acccitcm, uma vez cxhibidos os respectivos conhecimentos e facturas consulares, todas as notas de despacho
de mercadorias descarregadas ou existentes em navios entrados
até 31 do corrente mez nos portos da Republica, afim de terem
a devida distribuição, dispensando-se para tal fim a averbação
de entrada nos armazens.
O expediente da secção respectiva e da distribuição deverá
ser prorogado naquelle dia, si necessario fôr, de modo que sejam
attendidos todos que apresentarem notas de despacho nessas
condições. - Calogeras.

N. 119 -EM 16 DE DEZEMBRO DE 191G
Os contractos que pagam o scllo propordonal csU'ío 1:sentos do
scllo fixo

Ministcrio dos Negocias da Fazcncb.- N. G82- Rio de
Janeiro, 16 de dezembro ele 1916.
Sr. Ministro ela Viação e Obras Publicas -Respondendo
á consulta proposta pela Directoria Geral dos Correios e
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transmittida com vosso aviso n. 2.636, de 12 de julho do
corrente anno, sobre o modo por que deve ser cobrado o
sello dos contractos para fornecimentos de material, cujo
valor total não seja possível determinar, tenho a honra de
declarar-vos que os contractos lavrados nas repartições publicas, de fiança, fornecimentos, etc., pagam o scllo proporcional,
nos termos do art. 4°, ns. 14 e 17, art. 19, n. 8, e tabclla A,
n. 16, do regulamento annexo ao decreto n. 3.564, de 22 de
janeiro de 1900, est:rndo por isso isentos do sdlo fixo, conforme
o art. 15, n. 9, do mesmo regulamento; bem assim quo o sello
fixo, de que truta o n. 24, § 4°, da tabella B, do citado rc·gulamento, é cobrado nos termos lavrados nas repartições publicas
da União, termos do outra espccio o quo não dizem respeito
a contractos ou actos sujeitos a scllo proporcional, cobrado
de qualquer modo, sob pena do haver duph tributação do
sello e tornar-se nullo o art. 15, n. 9, citados.- Calogeras.

N. 120- EM 20 DE DEZEMBRO DE 191G
Registro de embarcações nos portos onde não houver capitanias
Ministerio dos Nogoeios da Fazenda- N. 862.- Rio de
Janeiro, 20 de dezembro do 1916.
Declaro-vos, para os devidos effeitos, quo o Sr. ministro
resolveu, por despacho de 13 de novembro proximo findo,
approvar o acto de que déstes conta em officio n. 525, de 18
de setembro ultimo, e pelo qual deliberastes que, de accôrdo
com o § 1o do art. 30 do regulamento approvado pelo decreto
n. 10.524, de 23 de outubro de 1913, nos portos onde não
houver capitanias o registro das embarcações poderá fazer-se:
nas delegacias das capitanias dos portos, nas alfandegas,
Mesas de Rendas ou outro qualquer posto fiscal, quando não
existirem aquellas, e quo, portanto, de accôrdo com o art. 175
do referido regulamento e art. 419 da Nova Consolidação das
Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas, sómente ás alludidas repartições fiscaes compete o desembar:>,ço das embarcações em navegação de cabotagem; cabendo apenas aos
collectores federaes, nas loC'alidades onde não houver repartição
do Ministerio da Marinha, fazer notificações nos rócs de equipagem dos navios empregados na cabok,gom c proceder á
cobrança das taxas estipuladas, para esscs actos, na fôrma
da tabella annexa aos decretos ns. 10.524, de 23 do outubro
de 1913, e 11.505, de 4 de maio de 1915, alterado pelo de
n. 11.623, de 7 de julho do mesmo anno, que revogou o de
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n. 3.929, citado na circular n. 36, de 23 de maio de 1902.Benedicto Hyppolito de Oliveira. .Tum·or.- Sr. delegado fiscal
em S. Paulo.

N. 121- EM 20 DE DEZEMBRO DE 1916
A rnulta de direitos em dobro só tem logar por differenças exce·
dentes de 100$ verz:ficadas na occasião da conferencia das
mercadorias

Ministerio dos N<•gocios da Fazenda- N. 863.- Hio de
.Janeiro, 20 de dezembro de 1916.
Declaro-vos, para os devidos effeitos, que o Sr. ministro, a
quem foi presente o processo nncaminhado com o vosso officio
n. 592, de 18 de outubro ultimo, e em que a Companhia Mecanica e Importadora ele S. Paulo recorre do acto da Inspectoria da Alfandega de Santos, impondo á recorrente a multa
de direitos em dobro pela diiferença de 94 metros cubicos
de pinho, verificada entre a quantidade manifestada e a despachada pelas notns de importação ns. 82.549 a 82.551, 86.464
a 86.466, 90.752 a 90.755, !)0.756 e 91.965, de 1913, resolveu,
por acto de 21 de novembro findo, tomar conhecimento do
alludidu rrcurso, para lhe dar provimento, por isso que a multa
de que se trata sú tem logm por differenças excedentes de
100$, verificadas na occasiiio da conferencia das mercadorias,
nos termos do paragmpho uuieo do art. 1" da lei n. ü51, de 22
de novembro de 1899, c pamgmpho unico do art. 51 das preliminares da Tarifa vigentP, circumstancia essa que não occorreu
no caso presente, cabendo apenas á referida alfandega cobrar
10 % sobre a differença, rncontrada, caso se trate de revisão
fóra das horas de cxpcdirntc, para remuneração do respectivo
empregado, na conformidade do art. 42 da lei n. 428, de 1 de
dezembro de 1896.- Benedicto Hyppolito de Oliveira .Tunior.Sr. delegado fiscal em S. Paulo.

N. 122 Jl{odificação

EM 23 DE DEZEMBRO DE 1916

dos decretos anteriores pelo governo britannico
relativos â exportação de mercadorias

Ministorio dos Ncgoei:JS <la Fazenda- N. 87.- Rio ele
Janeiro, 23 de dczcmhro dr.' 19l(i.
Na conformidade da commuui.cação feita pelo aviso n. 38,
de 14 de agosto findo, do Ministerio das Relações Exteriores,
declaro n.ns Srs. insrwr:Lon's <las alfandcgas, para seu conhe-
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cimento c fins convenientes, que o governo britannico, por
decreto de 28 de junho findo, modificou os anteriores, relativos
ú exportação de mercadorias, pela fórma que se segue:
Eliminando:
Madeiras: c) Guaiaco; e) Mogno.
Accresccntando:
c) Sedas;
a) Granadas ou rubis do Cabo;
a) Carimbos de cobre usados para marcar mercadorias em
peças;
a) Tijolos rcfractarios c barro refractario;
c) Materiaes isoladores, a saber:
Couros;
Oleados e cadarços;
Fibras auleanizadas;
c) Robim, trançados;
c) Chá;
c) Vernizes, espírito contendo gomma;
b) Vinagre contendo até 6% de acido acetico;
a) Vinagre em reserva c preparações semelhantes, contendo
mais de 6 % de acido acetico;
a) Arame farpado e arame galvanizado;
Madeiras, a saber:
a) Berfevood;
a) Vidoeiro;
a) Rouwood:
a) Dagwood;
a) Greenheart;
a) Heckary;
a) Laucewood;
a) Guaiaco;
a) Mogno;
a) Padouk;
a) Sabion;
a) Tcca;
a) Whitewood.
Pelo mesmo acto, a proclamação de 10 ele maio de 1916
ficou modificada assim, eliminando os títulos "Bolsas e saccos
feitos de juta" e "involucro ele ju,ta", para os substituir por
a) Bolsas, involucros ou suecos feitos de juta e quaesquer
outras bolsas, involucros ou suecos tambcm eonstituindo a cobertura do mercadorias a serem embarcadas para exportação
c que são permittidos pelos commissarios das aliandegas ou
collectorias para serem embarcadas como capas".- Calogeras,
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EM 27 DE DEZEMBRO DE 1916

E' da competencia das delegacias fiscaes fazer as apostillas nos
titulas de pensionistas do montepio civil e registral-as

Ministerio dos Negorios da Fazenda- N. 88.- Rio de
Janeiro, 27 de dezembro de 1916.
Declaro aos Srs. delegados fiscaes do Thesouro Na_cional
nos Estados, pam seu conhecimento c fins convenientes, que
é de sua competcncia fazer as apostillas nos titulos de pensionistas do montepio civil deste Ministerio, cumprindo-lhes
registral-as e remetter ao Thesouro N acionai os respectivos
processos, para apreciação do acto c consequente averbação
no assentamento geral de pensionistas.- Calogeras.

