COLLECÇÃO DAS LEIS

Republicà dos Estados Unidos do Brazil
DE

1915
ACTOS DO PODER LEGISLA'I'IVO
Volutne I

RIO DE JANEIRO
IMPRENSA

NACIONAL

1917

INDICE
DOS

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO
1915
P~>gs.

N. '!. U~ l-FAZENDA- Decreto de :3 de janeiro
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1DJ5 - .\u toriza o Presidente da Hepublica a
ahrit· (H'Io Ministerio da Fazenda um credito extraordinario na importancia de 5:919$999, para
pai'illl!Pllto, nm virtude de sentença judiciaria, a
~Praphim Gonçalves Nogueira, inventariante do
espolio de José de Souza Costa . . . . . . . . . . . . . .
:? • D'.?2- FAZEND.\- Decreto de 3 de janeiro de
1!H5- Autoriza o Presidente da Republica a
a!Jr·ir pelo Minister·io da Fazenda um credito estraordinario de 27 :228$546 para pagamento, em
Y i rtude de sentença j udiciaria, a « The Rio de
Janeiro City Improvements Company, Limited ,,
? . 9:?3- FAZENDA~ Decreto de 3 de janeiro de
:l!H5-Autoriza o Presidente da Republica a
abr·it· pelo l\1inisterio da Fazenda o credito de
li98: 577$180, ·supplementar á verba 12•- TmJH'f'll.<a .\acionai e Diario O{fidal- do art. 79
da lei n. 2. 84'2, de 3 de janeiro de 1914. . . . . . . .
'!.O:? í - FA?:ENDA- Lei de 5 de janeiro de 1915Fixa a ctespeza Geral da :Republica dos •Estados
Unidos do Brazil para o .li'Xercicio de 1915.....
2. 925- FAZENDA- Decreto de 5 de Janeiro de
1\l 15- Corrige alterações com que foi publicada
a lei 11. '!. 91 !), de 31 de dezembro ultimo, que
Ol'\:a a J'<>eeita grral da Hepublica para o exercido de 1915, c dá outras providencias. . . . . . .
2. 920 ,__.MARINHA- Decreto de 6 de janeiro de
· " 1915 _:__Fixa a forca naval para o exercício de
1913 c dâ outras providencias...............
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N. 2.l1:.?7-GUERRA-Uecreto de 6 de janeiro de 1915
- Attl.tH'it.a o Fi·esldt~nle da HPJHtblim a abrir
pL·lo M iu istel'ió 'ftla Uuurm o credito e~peeial de
:L lü.:! :iOV$, pam despezas resullantes da elevação do numero de praças do Exereito em HJ14
.:>;, :?.\J·!S_iXJ'UERllA-Deereto de ü de janeim do 1915
-Autoriza o Pm~idente da llt'IJUblira a abrir
pl'!o illiuisLt•r·io da <:ul't'l'a o credito du réis
~. GO:!: í70!Ji2:!5,
supplcnwrllat· ú verba 8"1:-'oldo~ n gratil'ieac.:õt•s de officiae:-<- do artigo
~O da lei 11. :!.8í:!, de 3 de janeiro do HJ14 .....
~. -:. \l!!l- Gl..JE!lR.\- Det~rcto dt• li de janeiro do Hl15
-Autoriza o Presidente da llepublica a abt·ir
pdo 1\linislcrio da Guena o ct·edilo especial de
10: 0:!8$7 15, )Jam occotTcr ao pagamt•rlto da di fJ'crenc_:a de pt·ovcntos a que tem direito o 2" tclll'llte reformado do .K-,:ercito Alfredo Candido
1\loreira .................................. .
N. :?. !1:10- <..:UERIL\.- Dt•t'I'do de G de janeiro de Hl15
-Autoriza o l'residcnll' da Ilepublica a abril'
pt•lo Ministel'io da (;UL'L'l'a os trl'dito~ espel'ial's
de G. GIIO :OOlll\1, pat·a paganH'nlo a Fl'ied. Iüupp
A. G. Dcuts!\lr \Vaffen und 1\lulitionfabl'iken c
'Dansk HPkylrifft·l Syndikat e outros, por fornct\imentos l) pal'a dn,;:pezas L'Olll rrell'S C seguro
de material adtiUirido .................. ·I· •••
~. :2.\!:l! -tlUEHIL\-Dect·do dL• G de jancit·o de HJ15
- Approva o decreto n. 11.118, de :23 de setembro de l!H i, relativo á abertura pelo Ministerio da Guerra, do credito exlraordinario de
1. 500 :OOCJo$000 ............................ .
~. :! . H:L~- WJERHA- ]kt't•rto dp G de .ianPit·o dP i!JL)
-Autoriza o PrPsidente da Republira a consit!Pr·ar promovido a i • sargento e reformado do·
dito posto o cabo Francisco Manoel de Almeida.
N. :! . !!3:1- .\GHTCULTl..Jil,\, INDUSTRL\ E Co;\ll\IERCTO-Decreto de· (i de Janeiro de 1\Jl5-Hegula a Jlropriedadc das minas ............... .
;\i. :2. D:ll- AOHICULTUIL\, T.\'DUSTHL\ ]<; Cü"L\IEilCTO- Ü(•eJ·eto de li de janPiro de 1!115- Autoriza a abertura ao 1\Iinbterio da Agricultura,
Industria c Commercio do credito do 8 :3?3$400,
sendo 1 :6:!3$'100, para pagamento da folha do
pessoal do almoxarifado da Villa ProJetaria
l\larcchal Hermes, relativa ao mcz de janeiro rle
l !H '1, e ü :'701)1$ para pagamento do almoxal'ife
da mesma v illa José lgual'io de Britto ....... .
N. :! . !l:J;;- .HJSTfÇA E ;mc:oraos I\'TF.HIOHER- l>Pt'l'l'to de (i til) janeiro dt) l!H:>-Autodza o
l'rl'~idcntu da Hepubliea a abrir pelo Ministcl'io
da Justiça o Negocias Interiores o credito de
785:977$li33, supplementar ú wrba 1ú"- Po-
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li c ia do Districto Fearil'--. d&i$rt. 2° da lei numero 2.842, de 3d~ jan~!Umo .•.........
2. ~3G- .JURTIÇA E NEGOCIOS;1~RIORE8 -Decreto de .G de janeiro de 1!Hl}~Autoriza o Presichmte da RepubUca a abrir pclÕ' Ministerio da
Justiça e Negocias Interiores o cr'édito extraordinario de 28:444$997, para occorrer ao pagamento devido aos officiaes da Brigada .lk>licial
aggrrgados, por molestia, no exercício de 1913,
n o el'rdito especial de 1 :000$ para pagamento
da ajuda de custo do anno de 1912 ao deputado
Hamiro Ferreira de Saturnino Braga ....... .
? . !!37- JU~TTÇA E NEGOCTOS IN'J1ERIORES- Decreto de G de janeiro de 1915- Autoriza o Presidente da Republica a abrir pelo Ministerio da
Ju•tira c Negocias Interiores o credito de réis
2:2 :·'.'OG$662, supplementar á sub-consignaçãoOfficiaes aggregados- do n. 15 (Brigada Policial 1 do art. 2° da lei n. 2.842, de 3 de janeiro
de 1914 ...........•....................•..•2. !J3R- JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORES- De-rreto de G dr janeiro de 1915-Autoriza o Presidente da Republica a abrir prlo Ministerio da
Ju~lica r Nrgocios Interiores o credito especial
ele 9!!9$!)!}6, para pagamento ele gratificações ao
tenrnlc-coronrl graduado do Corpo de Bomlwir·os Dr. José-Joaquim de Azevedo Brandão.
2. !13!!- YIAÇ:\0 E OBHAS PUBLICAS- Decreto de
G de janeiro de 1915- Approva o contracto celebrado entre o Governo c a Companhia Nacional
rir Navrgação Costeira, para um serviço regular
clr navegação, baseado nas disposições do doereto n. 10.1/G, de 1G de abril de 1913 ........
?.P,'tfl- VJAÇ,\0 E OBRAS PUBLICAS-Decreto de
G dr janeiro de 1915- Autoriza o Presidente da
JlPpuhlica a abrir pelo Ministerio da Viação c
OlJI'as Publicas, o cl'rdito csprcial de rf\is
8G :515$280, para pagar a indemnização devida
ao nr. Aristotelcs Gomes Calaça e D. Thereza
H:nhosa de Oliveira Santos ............... .
:.'. OIL - VTAÇ,\.0 •E OBRAS PUBLICAS- Decreto dP
r. dP ,ianeiro de 1915- Autoriza o l'residPntP ela
nf'puhl ira a abrir pelo l\1 inislPrio da Viação ('
Obl'as !'uh liras o credito dP !100 :000$. supplemenfar :í sub-,ronsignação- Ae.quisição, .conservaf:fío f' !'rparação de moveis, etc.- da verba
~"!In ai'!. 'll'l ela lPi n. :.?.8í'!, de 3 ele jaueit·o de
1 f) Í·Í

...••.••• :••••...••••••.•••.••••......

N. :.'.!) \ '? -- YTAÇ.\0 E OHHAR PUHLTC:\8 ~Decreto df'
ti df' .ianPit·o dP 1!115-Autoriza o Presidrnte da
JtPpuhlil'a a abrir pPlo MinistPrio da Viação e
Ohf'a>{ Publicas o erPdito especial de 13 :985Jf;025
para pagamPnto de subvenções ú Empreza Fluyial Piauhyensc ........................... .
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N. 2. !H3- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de
ü rlo .ianoiro do HJ15- Autoriza o Presidente da
Ropublica a conceder pt·idlegio por 60 annos
]Iara a r~onstrucQão, uso n goso do diversas estradas do feno, ·~Pm onu~ ]laJ'a o Thesouro Nar·.ional o nwrlianln as r~law:mlas qnn o Governo
r•slabeleror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 2.9H-FAZENDA-Decreto de 9 de janeiro de
1915- Releva de qualqupr prescripção em que·
possa ter incorrido o direito á percepção do
montepio instituído em faYor de D .. Maria
Amalia Bulrão VP!Ioso por seu marido Dr.
Pedro Muniz .Leão Velloso..................
N. 2. 945- FAZENDA- Dccrr~to de 9 dn .ianciro de
19Hi- Autoriza o Presidente da Repnblica a
abrir pelo Ministerio da Fazrnda um credito extraordinario de 24 :007!\\137, para pagamP.nto Pm
virtude df' sPntrnça juriiciaria, a Pedro Horll'igues Barroso e dá outras providencias.....
N. 2. 9 Hl- FAZENDA- Derreto de 9 de janeiro de
1915 -Autoriza o GoYP.rno a reintegrar o chefe
de •Recção da Alfandega do Rio de Janeit·o, Lucas
Antonio Ribei\'o BhPring..... . . . . . . . . . . . . . . .
N. 2. !1 17- FA;l,ENDA- DPct·rlo rlf' li rlf' janeiro de
·1 !115- Autoriza o Presidente da Henuhlira a
roncPder a Antonio Cardoso de Amnrfm, 2" eseripturario da DPlegacia l<,iscal do Thesouro Nacional no Estado da Bahia, mn anno de licença
Bf'nl YCIWimPnfos ................... , . . . . . . .
N. ?.!HR-l\L\nTNHA- l)pcreto du 13 de janeiro de
1015-,\ut.oriza o Prrsidrnte da Rcpubliea a
abrir pplo 1\Tinistrl"io da Macinha o credito cxtraordinario de 1. 000:000$, para attender ás
despezas resultantes da nPulralidade do Bra7.il
na adual gtH'l'I'a rnrop!'a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 2. 9~9- GUERRA- Der'rf'to rle 13 de janeiro de
1015- Autoriza o Presidente da Republica a
abrir pelo Ministerio da Guerra o eredito de
1 . 5()0 :000!\l supplcmentar :'i nrba 13•- Material- diversas despezas- N. 27- Transporte
dP tropas, etc.-do art. :?O da lri n. 2.812, de
3 dr janeiro de 19H.......... .... .. .. .. .. .. .
. 950 ~ mmnn.\- DecrPto de 13 dr janeiro de
N . '!.
1!J l5- Auloriza o Presidenb• da RPpublica a
nbi'ir pP!o Ministecio da Guerra o credito de réis .
!lf! :000$, supplenwrlfai' ú vrrba 13"- MatP-rial
- N. 18 ~ .'\fpdir·anwntos, drogas, appositos, rt·c.
--rlo ad. '?O ria !Pi n. '!.~\'?,de 3 clr janeiro
lif' 191 \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. ·!.!):;I - ]C;\ZRNDA- DPCl'Pio (]p I :1 r!P jan<'ii'O de
1915- Autoi'iza o PrPsidPntP ria R<'pnlllir•a a
<tlll'ii' JWlo 1\lini:;;tr•l'io da FazPilcla, o rJ'('(Iito r,;-
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pecial de 186:864$.283, ouro, ·e 3. 666:534$454,
papPI, para soluc:ão de dividas de exercicios
findos ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 2. !J52 -- FAZI~NDA- Deereto de 13 de janeiro de

1!H5- Autoriza o Presidente da Republic:t a
abrjr pelo Ministerio da Fazenda o credito especial de 502:219$765, para pagamento da·s quantias que forem verificadas serem devidas, em
virtude de ·sPntença judiciaria, aos herdeiros do
almir~an!P Elisario José Barbosa e outros . . . . . .

21!J

N. 2. !l53- FAZENDA- Deereto de 13 de janeiro de
1915- Autoriza o Presidente da Repnblica a
abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito especial dP .2l}: 268$-114, para pagar o que fôr devido ao Dr. Luiz Alves .Pereira, em virtude de
sentença .indiciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

219

N.

2.951-FAZENDA~Decreto

de 13 de janeir·o de
1915- Autoriza o .Presidente da Repuhlica a
abrir pPio l\1inist.e!'io da Fawnda o credito ext r·afll'dinario dP .28 :7.25$0.2·1, sPtl(!o 1 ::?00~, para
ot•roner á dcsrwza result.anl.n da difff\renç>a nn~
vencimentos dos ajudantes dos porteiros do
'Jlhesnm·o r daquPIIP Ministerio e 27:525$02-1,
pam pagamrmto a l\Ianorl Emilio da Silva, em
Yir·tudn do Jll'Pf1aloria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220

N. 2. !l!ifJ- FAZENDA- I Jpr.rmo rtr 1:1 cln jarwir·o dn
1!H5- Antnr·iza o PrrsidentP da Repnhlkt a
ahrir· JWio Ministot·io da Fazenda I'J credilo oxtraordinaria de !J7 :209$'159, para restituição de
impostos indevidamente cobrados a Luiz HPrmany & Comp., -ronforme sentença .indiciaria. .

220

N. 2. 056- FAZENDA,_ Decreto de 13 de janeiro de
1915 -Autoriza o Presidente da Republirrt. a
abrir [H•Io Ministrrio da Fazenda um rJ'Pditn P~
pecial dn 206$85'()1, para pagamrnto a Antml'io
'l'eixeir·a Netto, rm vidudP de sentença .indiciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 2. !l57- JUSTIÇA E NEGOCIOS JNTER'lORES- Decreto de 13 de janei·ro de 1915-Equipara, para
os effeito:> da vitaliciedade, os pre11aradores da
Escola Polyterhnira do Rio d<' Janeiro aos das
far·.uldadPR do medicina da Hepublica . . . . . . . . .
N. 2. !l58- JUS'riÇA 'E NEGOCIOS INTERIORES -De,creto de 13 de janeiro de 1915-Autorha o
Prrsidrntc da fi<'publica a abrir prlo Ministl\rio
da .Tn,:;tiça e Negor.ios Interiores o crNiito rsprcial df' 232 :ôl2$173, para occorrrr á soluç-ão
rios rompromis"os da Brigada Polit~ial relati\·os
ao anno de 1\IJ 3 c á restituição dos dePO'-ilos d<'
que tr·ata o al'f . .220, do regulamento que baixou
com o derreto n. 9. 262, de 28 de setembro de
1911. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 2. 9t>9- VIA(:XO E OBRAS PUBLICAS 1-- Decreto de
13 de janeiro de 1915- Autoriza a conceRsão de
um anno de licença, com a mofado da daria, a
Jlonol'io Uonealvm; llillcii'O, guai'da-r~llaves da
l•:str·ada do For To Cent r·nl do Brar.il. .......... .
N. 2. 9fi0- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de
13 de janeiro de 1915-Autoriza o Presidente
da Rcpublica a abrir_ pelo 1\linistcrio da Viação
n OlwaR Publir,as o l'l'Pdito espr\cial de rl'is
27G :738$29!i, ouro, pm·a pagamento dn .Turofl á
Compa11ltia Bstrada de .FerTo S. Paulo-llio
Grande ................................... .
N. 2. 961- RELAÇõES EXTEHifORES- Decreto de 13
de Janeiro de 1915- Approva a Convenção de
Arbitramento entre o Brazil c a Suocia, assignada em Stncknlrno, nos H de dezr•rnhro de
1!109 ..................................... .
N. :? . !lô2 '-- JN;;LAÇi'íES BXTEfiiORES- Decreto de 13
de janeiro de 1915- Approva a Convenção do
Arhiti·amento entre o Bmzil c a Dinamarca, assignada Pm CopPnhaguP, a 27 de novembro dn
1!) 11 ..................................... .
N. :? . 9G3- FAZENDA- Decreto de 20 de janoiro de
1!H5- Corrige allcrações eom que foi publicada
a lri n. 2.921, do 5 de .ianriro de 1915, quo fixa
a despeza gpral da llPrmiJJ ira, pam o exercício
de 1915 ................................. ..
N. ". 9fi-1- FAZEND.\.- Decreto do 20 do janeiro rio
1915- Corrige altrrar;:õPs com que foi publicada a lei n. 2. !H 9, de 31 de drzemhro de 191-í,
que orça a receita geral da llrpuhlica par·a o
exrrcirio de 1!H 5 .......................... .
N. 2. 9fi5- VIAÇÃO E OBflAS PUBLICAS- Decreto de
20 de jant•ir·o de 1\JIO.-Autor·ir.a o Pl'rsident()
da Rrpuhlir.a a ahrir pelo l\Iinisterio da Viaçf'to
e Ohra~ Publiras os r~r·edito;; dP 260:171$310,
papPI, n de G:L' :l'iH~!I5(i, 10 :752*tM5 o réis
5 :R03$-10G, ouro, supplrnwntaros ·a sub-consigna<:õcs da vc1·ha !J", arl. Gí da !Pi 11. 2. 8-1 '.?,
de :l de janeiro de 1!J1 í ................... .
N. 2. 9GG- llELAÇõES F.XTEHIOM3S- Decreto de 5
de fevereiro do 1915- Approva a Convenção
LittPraria, Sr.iontifira P Ar·tistira rntrc o Brazil
n a França, as~ignada no fiio {]e J:uwiro a 15
de dezembro de 1913 ...................... .
N. 2.%7- .JUSTIÇA E NEGOCTOS INTERIORES- De-r: reto de H de fevorcim d!' i!H5 -l'uhlira a resolução do Congr·esso Nanional que adia para 3
dP maio pi'Oxirno vindour·o as Ressões do nwsmo
-congi'(~~so, ('(lll\'OI'ado PXI r·anrdinariamtmlc rwlo
dcereto n. 11 . .-\OH, de 1 de jancim de 1 !J l 5 .•••.
N. :!.UGR-AGRlCULTUflA, JNDUS'I'RTA iF, COl\LMERCfO- J)pcrelo de 13 rh' fen~rPiro ele i D15- Aq-
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toriza o Presidente da Republica a abrir pelo
Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio o credito especial de 233 :860$2.17, para
attendcr aos compromissos assumidos com a liquidação da Superin.tendencia da Defesa da Borracha .......•......•................... ·... .
2.969-IFA7,ENDA-Decreto de 17 de fevereiro de
Hl15- Autoriza o Presidente da Republica a
abrir pelo MiniAterio da Fazenda o credito especial de 76 :896$, para occorrer ao pagamento
das despezas realizadas com o levantamento do~
cadastros dos proprios nacionaes em Minas c
S. Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
2. 970- JUSTIÇA E NE.GOCIOS INTERIORES:_ Deereto de 9 de junho de 1915 ~Autoriza o Pr,csidnnte da Republica a abrir pelo Mini>;terio ih
Justiça e Negocias Interiores o credito de rMs
25R :OnO$, supplementar á verba 9" do art. 2"
da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de 19·15, para
pagamento de ajudas de custo aos membros do
r.ongresso Nacional no actual exereicio . . . . . . . .
2. 97l -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Dcereto c!<~
!J de junho de 1915- Concede ao conservador
de linhas da Estrada de Ferro Central do Brazil,
Josô Ã1v(~S Frrreira, um anno de licença, com
abono integral da diaria, para tratar de sua
sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·=-'. 972- JUSTIÇA E NiE.GOCTOS INTERIOfiES- 'DecrPto de 7 de julho de 1915- Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, sem vencimentos, para tratamento de
·~aude, ao Dr. Antonio Pedro Pimentel, inspcrtor Ranitario da Directoria Geral de Saucll'
Pnhlica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 973- FA7,ENDA- Decreto de 7 de julho de 19Hí
-Autoriza o Presidente da Republiea a ahrir
pelo Ministerio da Fazenda, o credito de rúis
52: 0·00$, supplrmentar ú verba- Alfandegas
-do oq;amento vignnte, para pagammlfo a 20
guardas augmcnlados na Alfandcga de Porto
,\)Pgre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
2. 97 ,J -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de
15 de julho de 1915- AJ,Itoriza o Poder Exreufivo a alJrie ernditos extraordinarios até a
impnrtanria de 5. 000 :000$, para snrcm applieados 0111 obras de reeonheeida utilülade na
zona rio nordeste assolada pela secca... . . . . . . . .
2. 975- JUSTIÇA E NEGOCTOS INTERIOfi,ES- Dendo rl.- 2H de .in! h o de 1!H5- Autoriza o Prcsidmlte da 'fi'epnhliea a abrir pnlo Ministerio da
.ru~f iea e Nrgocios Interiores o crl'llito especial
ue n :378$G!iG, para pagamento de gratificações
addieionacs a funccionarios das Secretarias do
Senado f' da Camara dos Deputados . . . . . . . . . . .
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N. 2.!liô-MAnTNTL\-Dct•r'do dr• I de agosto de tü15
- :\uloriza o Potlt'J' Kx:t't'nlim a abrir pelo 1\rinislt·r·io da 1\larinha um ~~.rt•dito supp!PmPn!al'
tlt• l't'!:\'!H$\117, ú I'IJlll·it•a i-Cm·po da Arfilada r· •l:lassr•s .\llllt'xa,; --do ('tJl'I'Plll.n P'Ct'J't·iein,
pa1·a pagÍlltwlllo aos ofl'it·i:ws rc•for·madn., qnr•
t'XPI't't•rem eollllllissõP!'; dos da artiva ........ ·..

233

N. 2. !1/ I~ JOS'l'TÇ.\ E NEUOCfOS TXTEIUORES- Det'.rt•lo dP (j tlP agosto de I !li !'i- Autoriza o Poder
í!<:xPrutivo a alwit' pelo !\oi inistt>rio da .Ju,;tiea c
J\pgot·.ios fntPr·im·Ps o nrt'dilo suppleBwntar· dP
H\H:iOO$, .~t·ndo, JIH:HOO~ ;í nrha G• r ôG!l:!lllO)jl
:í vrrba i" do art. :!" da lPi 11. :! . \l:? í, dr 5 dr
.iallrit·o de 1!)15 . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .
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N. '2. fliH- fí'fJEHHA- Deerf•to de I J àe agosto de l!H5
-Faculta aos alumno,; da Est~ola l\Iilitar qui'
t·.~ludam o,;; .f'nrsos de art ilhar·ia f' Pngenharia
pt·os!'guir nPII1•s. PmlJm·a a11!Ps dr o romplPtart'lll ohlt•nliam n pr·nmnt:iio ao posln uf' !" tPliPJIIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2:.l'l

N. ? . !)ifl- VL\Ç.\( J E OBHAS l'UHLTCAS- DPerrtn dP
IH th• ago.<to dr• IOIG-.\ntnriza o l•odpr Exf't'lll i\·o a abr·ir pl'ln l\finiRIPt·in da \'iaeão e Oh1'as
l'ublit•fH o t~r·f'ditn P~Jll't~ial dl' !17 :000$, para afII'JHII'I' a dPf'it·iPnt·ia tia cnnsig11ar:iio -- Di:-\lrir·to
l'adioll'lt•~TapiJ Ít'tl dn .\nwzn11a~- tln t'Xt'l't'it·in
tl(' I~) J '1. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . • •

?:1 't

N. ? . !1RO- J.',\Zr•:Nn.\- Dt't'l'Plo uC' ?:í de agosto dP
I !JJ r,- Autoriza o Prt•sidPtJir da fic>publica a
abrir pPln }linistel'io tia FazPnda o rt·edito ci'pet· ia! dt• í i : :W0$13i, par·a pagaml'nlo a Dona
1\largarida da !:amara nuai'!P l't•r·rir·a t• nntros,
t'lli y.if'lude dn ~~·utença jurlieiaria...........

2:3:-í

N. ? . !JR I - FAZEXDA- DPrreto di' '.!5 dt' agosto de
1\HG- "\nLOI'ÍZa o PrP~idPtrlt· ela nepublica a
I'OJ!t'Pdt•r· um :111110 dt• lif•.f'nt,:a. I'Olll nwtadl' do
nl'lll'llado, ao a" ('Sf'J'ipturat·io do ']'hcsouro Nat•ioual. l\Taf'io (iout,:alvt'S, Jllll'a f t•ataml'll[O rfp
saurlr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2:l:J

N. '?. OR:? --IFAZF:NIJA- Deet·pto dt• :!5 dP agosto de
lfll!í-:\uloriza n Pndl't' F.xpt·ntivo a ahrir· pelo
1\1 ini,;f.rrio da .F'azencla o;; t't"l'ditos dP '.!3 :ROO$,
t•speeial, c df' '.! 1 :000$, supplnnwnfat·, :l vrrLa
-- .f:nJp!'Pgatln,.; das I'I'J13rliçüPs t' lng:Il'r~ exfindos-do t''CI'I't'ÍI'ÍO dP 1!115 ...............
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N. :! . DR:l- F:\ZEND.\- l>Pt'I'Pfo dP :!5 dn agosto de
1!lI : í - .\utn1·iza o Podt•r· Ext•t·utivn a abt•ir' prin
,\l'inisl Pr·io tl:I Fnzt'utla o t•rf'ditn I'SflPI'ial de
IHO*or;o parn paganwnto a A11!onin (:rllllt'~. ••:n
'i1·ludP clt' _.~Pn!PII\:a jndit·iaria..............

?:lil

N.

?.~IRí~.\l:nTClTJ.T!Jn.\.

CIO-·Dt•tTI'tn r)p

1:\DlJP."rnT\ E f:0\1:\IF.H.:!:i tlf' ag-nsln rlt• 1!115-An-
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H
Pa~s,

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

toriza o Po1kr Executivo a abrir pelo 1\IInistPt'io da .\gl'icultura, Jndustria e Commereio
o credito especial de ·12 :7 42$3'97 para occorrcr
ao pagamento devido a funccionarios da respectiva Secretaria de Estado e dos Serviços de
Veteriuat·ia c de Estatística, que ficaram addidos por occasião da remodelação das mesmas
repartições ................. 1•••••••••••••••
2.085- VfAÇÃO E OBRAS PUBLJJC,\<S-Decreto de
25 de agosto de 191'5- Autoriza o !Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Viação e
Obras Publicas o credito especial de 13:9815$025
para attender ao pagamento das subvenções á
Empr·pza Fluvial Piauhyense pelas viagens realizada8 no anno de 1912.....................
2. 086- FAZEN\DA- Decreto de 28 de agosto de
191fi- Autoriza o Presidente da Republica a
realizar operações de credito no paiz e dá outras providendas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.081-JUSTIÇA E NEJGOCIOS INTERIORES-Decreto de :! de setembro de 1915 -'Publica a
resolução do Congresso Nacional que proroga
a aetual Rrssão legislativa até o dia 3 de outubro do rmTente anno........ . . . . . . . . . . . . .
'
2. 988- F,\ZENDA- Decreto de 2 de setembro de
IOHí -r'Autoriza o Presidente da Re.publica a
abrir prln l\linisterio da Fazenda o credito cxt.raordinario de 5 :000$ para pagamento a Raymundo Augusto Maranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 989- FrAZENDA -Derreto de 6 de setembro de
1915- Autoriza o Podrr Executivo a conceder
ao thesomeiro pagador da Delegacia Fiscal do
Thesouro Nacional no Estado da Parahyba, Manoel Henrique de Sá Filho, um anuo de licen\a,
com o respectivo ordrnado..................
2. fl90- VHÇ.\.0 E OBRAS PUHLTCiAS- Decreto dP
G de setembro de 1!H5- Autoriza o Presidente da Republir·a a conceder a Joaquim José
RodriguPs, pintor de 1• classe da 3" divisão. da
Estrada dP Ferro •Contrai do Brazil, um anuo
de licença, com dons terços da respectiva diaria,
em proro!gação, para tratamento· de saude. . .
2.\l\ll -FAZENDA-'Df'CI'rto de 22 de setembro de
1015- Autoriza o 'Presidento da Ropublica a
abrir pelo Ministerio da Fa.ze.Jnda o ·ct·edito
<'xtraordina J'io de 1 :527$004 ·para ocrorrer ao
pagamrmto devido ao 1" escripturaJ•io da A 1fandrga do Rio de JnnPiro ..Joaquim .\ugusto
Fl'l•it'l' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2.0!l'?-JL1STT(:A E NEGOCTOS E\'''I'ERIORES-L<'i
1k :!G de sf'lf'mhm de iOJ!>- Modifiea no; ar·tigos 2(ili, 217 P 27fl do Codigo PPnal.........
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N. 2. !)\)3 --'F1AZENDA- Decreto de 20 de sctrmbro de
1!ll5- :\ulrH'iza o Podei' ExC'cufivo a altl'ir [Wlo
l\1 in if!h•J·io da FazP!Hla o credito ('fi[wl'ial dn
!l :'I 't:(>W,(>!Hi pam or~l'fll't't'l' ao pagamento devido
ao :!" tPnr•nf n do ExPrr·il o, AscPIHlino Ji'rtTeÍI'a
do Nascimentn, em virtude de ~entença julli-

eiaeia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .

213

N. 2. !l\J't __,FAZENDA- Decreto de 29 de setembro de
1!)15- 'Au frH'iza o 'Podct· Exr•eutivo a abrir pelo
,.\l'ini.~U·rio da Fazenda o et·odito de 300 :000~~
supplt•Jnnnlat· ü rnhrir·a fi", lettm b - ;\posrnlados- do nrçamPn(o do mesmo ·jfijnisterio no
I'OITcntc Pxernieio......... ... . . . . . . . . . . . . . . .

~'l'l

~.

'!. !l!)·!í- FAZEN.DA- Df'crcto do 2•!) dr setembro de

1 !l 15- ::\utoriza o Poder Executivo a eedet·
gmtuitanH'nte ü ·Associa(;ão Ameajuana de Be:nefier'lll'ia as tPrras tio Pxtindo rncapcllado do
~anfo .\ntonio de At·at·ajt'J, no Estado de Sergil,,~
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•

•
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?>f. :!. . !l!W- .JOSTTÇA E NE;GQCTOS INTEIHORES - DPl'reto de ;.>U de setembro de 1 Ol;í- Autmiza
o Prrsidrute da lll'pnblir·a a concPdcr ao Rf't'YPllluaJ·io vitalieio do orrieio de escrivão da
5" Vara Ci vel do JJislrido Federal, cormwl
lla l'io T•~ixPira da Culllha, um anno de lirc•nea
Jl:II'a tratamento de saudc...................

';!

'1

1

213

N. ::'. !l!J7- VJAÇ;\10 E OBRAS PUBUCAS- Decreto (h'
:!!l df' sPtrmbt'o ele Hll5-:Autol'iza o Presidente da Hepublica a eoncedrr ao Dr. Abilio
•,\ ugusto do Amaral, engenheiro de 1" classe tia
lnspectoria Ueral das Estradas, um anuo de liennr;a, com o ordenado, a contar de 11 de junho
do eorrcnte a.nno, para tratamento de sua saudc

onde lhP con\·ier...........................

.N. :'. Of!R- VT.\Ç,\0 E OBRAS l'lT113LICAS- DPcreto de
;!!I ele sctPm!Jt·o de l!)L:i -AutoJ'iza o Podl'!'
J<3xPr·utivo a t•onr~cdPI' ao a!Thivista da Estrada
do Ferro Oeste de l\1 i nas, H enrictuc Eduardo
Cussf'n, a contar de '/ dP abril do corrente anno,
um anno de Ji.t:~'nea, com dous trreos dos venl'imPntos, pa1·a tratar dP sua snndP onde H1e
I'OllVÍPI' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.N. :! . !l!l!l- .I USTTI~.\ ~ NE<:.OCJOS JN'J'EIUOHES- Dea do dr• l. de outubro dt• HlHí -ll'nllliea a resolução do Con•grf'sso Nacional que lH'OI'oga novanwntc a ar·lual sessão lPgislativa atr• o dia 3
de novomb1·o do conente anno. . . . . . . . . . . . . .
N. :l. 000- Jt:STWA E NEGOCTOS JNTERTORE.S- DcfTPto de ti dr• nuluiJI'o dt) 10Irí- Antoriza o
l't·p~id<~ntn da llPpuhliea a r~onccdl'r· ao 3" offieial da SPr,t·daria ela .Tnstiçn c NPgoeios Interiores, bacharel All'rPdn du ·.\ rau.io Lopes da.

:? í3

:!lü

2\ü
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Paga.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

Costa, um anno de llccnca, com ordenado, para
tratamento de saudc........................
3.001-JUS'l'IÇA E NEGOIOIOS INTEiflllüH.ES ......... Decreto de G de outubro de 1!H5- Autoriza o
Presidente da H.cpublica a conceder ao bacharel
Mario de Darros llraga, adjunto de promotor
publi1~o do 2" termo da comarca de Senna .Madureira, no 'Tenitorio do Acre, um amw de lieen1;a, com ordenado, para tratamento de saude,
preenchidas as formalidades legaes. . . . . . . . . .
3. 00:2- VJ.\Ç,\.0 I~ OI3HAS PUBLICAS- Decreto de
li de outubro do 1915- Autoriza o Presidente
ela Hepublica a abrir pelo l\Iinisterio da Viação
e Obras Publicas o credito especial na importaneia de 8 :G52$752 para pagamento de vencil!IL'lllos a :\lanoel Santerre Guimarães, adminis1mdot· do~ Correios de Goyaz, addido ú
Jlireetoria Geral dos Correios... . . . . . . . . . . . . .
3. 00:3- GUEIUR•.\- Decreto de 13 de outubro de
19Hí- Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
J\linisterio da Guerra o credito especial de
142 :852$1ü9 destinado ao pagamento de veneimentos a ofl'iciaes e praças da 3" companhia
rpgional de infantaria de dezembro de 1913
a setetnbro de 1914.........................
3.00í -JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOH.E>S- Decreto de 13' de outubro de 1915- :Autoriza o
Presidente da Republica a abrir pelo Ministerio
da Justiça c Negocias Interiores um credito
c.~pceial á vct·lm n. 15- Reformados da Brigada Polida!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. 003- JUSTIÇ.\ E NEUOCLOS INTERIORES t - Del'rl'lo do 13 de outubro do 1915- Autoriza o
l'mler Executivo a abrir pelo Ministerio da Justiça o Nogocios Interiores o credito especial de
3 :000$, afi rn de occorrcr ao pa;gamcnto da in~l;''!lll~Zal;ão devida ao bacharel Antonio Geraldo
1 elXCll'a .... • ....... , ..................... ,
3. OOJ ~ FAZEND.\- Decreto de 20 do outubro de
HH3 ~·.\utoriza o Presidente da Republiea a
eo1wednr a Francisco Ferreira Pitança, offieial
de ~" elasse da ollficina de composição da Imlll'Piba Naeional, um anno do licença, com dous
tel'l:os da dial'ia, em prorogacão..............
:J. 007- F"\ZENJJI.\ ~ Deereto de 20 de outubro de
1\115- Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
l\linistPrio da Fazenda o credito especial de
1-ü :~il$5138 para occorrot· ao pagamento devido
ao 'Dr. 1\lanoel Pereira Reis, em virtude de sentença judiuiaria. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
3. OtlH- FAZENDA- Decreto de 22 do outubro de
1!)15- Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
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1\liuisterio da Fazenda o credito eS{Jecial de
13 :9i6$ê.l40 para Jlagamento a Reis Oliveira

& Com v., c1u virtude de sentenca judicial'ia. .
N. 3.00D--\'L\(:,lü E OHHAR PUlBLIGA8-Decrclo
de :!:!. d1\ outubro ue J !)J 5 - Autoriza o Poder
:ExecuLi\'o a abri!' ao l\liuisterio da Viação e
O!Jrm; Publicas o CI'I~dito especial de 12:000$
]Jara oceorrer ao pagamento de vencimentos
·que competem ao ehPl'e de seccão addido da
11\'JHIJ'Li~;iio GPral dos TI~!Pgraplw>~, Dr. .Jeronymo Bapli~ta l'er,.ira l'oiJt·iulw, du1·ante o ror-

250

rente UIHlo........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ú0

S. 0.010- Y•L\C.\U I•~ OBI\.\S l'liBLICA:s·-JJ,•erdo
dl' :!:!. d;. oulu!Jro dP 1\ll:J -:.\utol'iza o l'odc•L'
K\:l'l~uti\o a abrir p!'lu :\l'iui,ll'rio da Vüq:ão o
Obras l'u!Jiicas o cn·dito espeeial de r,··is
:J:.>: I li:!$RH3. destinado ao pagamrnto de vcnciuwutos de,·idos a dons funecionarios aposentados dos Cor1·cios da H1•pulJliea........... . . .
l'í. :l. o11 - 1: UJ•;HH•.\ - DetTI'lo d" :.'G de outubro de
l!Jlrí -"\uloriza o Prn.~idrot!ll) da rtcpubliea a
abrir velo l\linisterio da Guerra o credito es1H'eial dP ô :000$ para pagamento de venciHH~nto~ a ,\gr·i.piniano do Barros, professor do
I'Xtindo Ar·senal de <iur't'J'a da Hallia, relativos
ao~ annos d1• 1 !J11 a J!l 11.... .. . .. .. .. .. .. . ..
-:--:. :l.Ol:!- 11•'1.\ZJ.;i\ll.\-J>eerl'fo de:!/ de outubro de
J !H5- Uonr·nrk a Josi·· l:ddoL·o Martins, colledor das J'í'IIdas :l'edl'l'al's em Olinda, Estado
de Pernambuco, li1'1'lt\a por um annn, para tratallJí'LÜo dn saudP... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:\. :J.OL:J-- 1-'.\ZENDA-Ilt•eJ'('(o dt• 21 de outubro de
I !'I.!____. Dctermiua que r·ontirme suspenso até
:31 d<' dl'zr•mlJro dl' J\1 I (i o ti'Oeo, por ouro, das
111!\a< L_la Cai\:a th• Colt\'l't'são n tloá outras JII'O-

~Gl

252

................................ , .

252

J.(lfí--Ul.JEHIL\-DI'rrf•fo dn l!i d1• outubro de
J !li G -u\ utoriza o l're:;idcntc da llepulJiica a
al11·it·, pelo :\linistcrio da Guena, um eredito
''''l'"l'ial ú n)rha :r·- ~·llfii'Prno Tribunal Mililnr " auditores, pn:<soal u rninistt·os -ua unl'"''lancia de li:li::!G$'tlô.....................

25ê.l

,. HlCll(~la.S
~·:.

:.!Gl

:'\. J .O I ~.í - ' l\1,\lllNH . \ - DPI'l'I'Ío "" :2S tk outubro de
1\ll::i -Autoriza o Poder· Ex.N·ut.iYO a abrir
pl'lo l\lillistPJ'io da .\lariulta n crf'dito de réis
'/. :J\)3 ::!.0!1$RIH, supplenll'll(ar ás Ycrbas 7", 8•,
!1". lO", l:l". :!.il" ,. 1!rí" da IPi 11. ~.!).:! l, de 5 de ja-

lii'ÍJ'o rio eorrenle anno......................

2G3

N. ~l.OI l i - .JLTSTII).\ E NJ<jUOClOo' 1:'\Tl~rtTOHJ<:g- Decreto dn :w dl' outubro do illl5-Publiea a
resolução do Congresso Nacional quo proroga
novamente a actual sessão legislativa até o
dia 3 ele dezembro do corrente anno. . . . . . . . • . •

253
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N. 3.017 -'FAZENDA-'Decreto de 3 de novembro de
11!15 -L\utoriza o Presidente da Republica a
adquirir quarenta apolices da divida vuhlica do
valor nominal do um conto de réis, que serão
anwlladas 1'111 tJonw do thesourf!iro do papelmoeda da Caixa da Amortização, Antonio Barbosa dos Santos .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
::\', 3.01H-IIl<:L:\(,;ü]•;s EXTEBlOJU~S-Il•'el'Pto de 10
d11 110\'l'lnhro rlP I!JHí- ApproYa o Tratado assiguado t'lll Washington a :?'t de julho rlt• l!l1 í
-------.: pam o armu.ío amigavl'l de tlualqw~r difl'ic·uldadP LIU''· no l'ulut·o, possa :mseitar-so t•nlt•o
o~ J<~stados Unidos do B1·azil e os Estados
l1 nido~ da .\lttPt'iea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 3.01\1-1\I•;L,\(.:üE~ K\TEHIUHES-I>pt·rdo de 10
de uon~mht·o dP l!J 15- ApJH'ova o Tratado assignado Plll Buenos Aires a 25 de maio dn 1 !!15
entre as Re1m1Jlicas dos. Estados Uuidos do
BmziL ,\rgnutina e Chile para facilitar a solut:ão pacifica lias contro\·ersias naciouaes...
N. :J. 0:!0- JU~:J'IÇ.\ l<~ NEGOCIO~' Il'i'l'ERfO!IlES- Dcct·eto de 10 de novembro de 1!H5 -Autoriza
o I'J'!'sidenlP da RP<!lUbliea a concPdPr um anuo
d" lil~t·nc:a, com o orucnado a que tem dit·eito,
ao IJadtarPI João Rodl'igues do Lago, dl~sem
IJar~adot· do Tl'ibunal de Appellacão do Senna
,:\l'adu t'Pira. pal'a trntallleuto de saude. . . . . . . . .
N. :l.O:!J-YL\().\0 E OBRA" PUBLJCAS-Pcereto
dP !O dP nnvl'mbro de 19!5-Autoriza o Poder
Exeeutho a abril· ao !\linisterio da Viação é
Obras l'uiJlkas o credito supplementar á rul~t·i,·a G", n. IT, «Estrada de Fel't'o Oeste de
1.\liuas», df' [{Xi:l81$, para occorrer {t despeza
dl' cusll'in do ll'el'iho Pntre Arantes e Barra
l\lansa, no período de 1 de junho a 31 de dezembro de 19115..... ..... .. .. .. . .. .. .. .. .. ..
N. ;; . 0:!:!- ~ iUERHA - 1)f't•r·etn dr lO de novembro de
1\JIG-1.\ntoriza o Governo a abrir pelo Ministl'J'io da Uuena. o cl'edito I'Rpecial dr 3 :708$
pam paganwnto dn vmlt'imentos ao mr;:;tre de
I" r.! asse da Fabrica de Polvora "rm Fumaça,
Joviauo Octaviano de Arau.io................
N. 3. 023- Ji',\/.R!\lD:A- DPCI'PI.o dP 13 de noYl'mbro de
1!li r i - Cnncf'dr a Antonio Cardoso de Amorim,
?" esf'ripturario da Dt>lf'.gaeia Fiscal do Thesomo
N;wirmal no Estado da Bahia, lieença por um
atmo, l'lll prorogação e sem venl'imentos. . . . . .
N. 3. O'! 1 - .JliR'I'fÇ:\ E :\EOOCIOS TWrERWRES- Ikcreto do 17 do novembro de HH5- 1Pr·oroga
ab; :?5 de novembro de l!H i o prazo de um anno
estabelecido no decreto n. 2.887, de 25 de novembro de 1D14, que manda admittir a registro
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N.

N.

N

N

sem multa os nascimentos occorridos no Brazil
de 1 de janeiro de 1889 a 25 de novembro
de 1UJ.'t....................... .. . .. . .. . ... .
3.0:!3- Vk\Çi\.0 I~ UBIL\S PUtlJLlCAS-Dccreto de
17 de novembro de 1015 -t.:oncede a Sebastião
Luiz Teixeira, feitor de 1" classe do 1" deposito da '•" divisão da Estrada de Ferro Central
do Brazil, seis nwzes de licen<;a, com dous terços
ria diaria a !Jue tiver dil'eilo, para tratamento
de saudc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:J.O:.'!i- VIAÇÃO E OB:HAS PUBLICAS- Decreto de
17 de novembro de 1 U'15 - Concede um armo
de lic~eur:a ao praticante de 1" classe da IJirc"lol'ia UL·r·al dos Correio::;, Paulo Levei, com
onlenado, para tratamento de saudc. . . . . . . . . .
~l. O:.' i -•YJ.\Ç,\:0 E Oll'IL\S PUBLl{;AS- Deerelo de
18 de nnvembro de 1!Jl5-:.\utoriza o l'residenle da ltppuiJ!ica a coneeder a Americo ParI ugal, auxiliar da Hc•partic:ão Geral dos Telegrapltos, um armo de licen~a. com dous terços
da diaria, para tratamento de saude.........
3. O:.'tl ~ YJ'.. \Çi\.0 E Ollfi.AB PUBLICAS- Decreto de
17 de novem!Jro de 1U15- Autoriza o Poder
Executivo a a!Jrir JlClo l\liuistcrio da Viação
P Ollms l'ublic~as o credito de ü8li :SliO$, SUflplcJll!'lllar á ycrba orçamentaria da E~:>trada de
Feno Oeste de .l\Iinas, para o cxcrcicio de 1\J15.

N. 3.0:!!1-\JUSTIÇA E NEGOCIO:'\ J:\'TEIUOHES-Dccrelo de 22 de novcm!Jro de 1U15- Dispõe
!IUl', na publicaçoão elo Codigo Civil, a que se refere o art. 1. 735 do projccto respectivo, o
tc·xlo do art. 1. 730 seja redigido da maneira·
!JUC estabelece..............................
~.
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030- 1<'.\ZENDA- De~rl'lo de ::!:! de novembro de

a. 031

I!) 15- He!f)\·a a IH'escriptiio em •que incorreu
J l. .E te! vi na (lomes da Si I\· a, para reee!Jcr a
pnnsão mensal cmTespond!•nte ao soldo de seu
!llarido, soldado José GomPs da Silva, mo !'lo
110 colll!Jale l'erido em Canudos. . . . . . . . . . . . . . .
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- ,\.GllfCULTUIL\, ll'iDUSTniA E 001\l<l\IEllClO -1Dt•cruto de ::!5 de novembro de 1\HG,\utol'Íza a alwl'Lur·a ao l\Iinistcrio da Agdeul1ura, Industria n Commercio, do credito supplementar de 750 :OOO!j; para occorrer ás desppzas das consignaçoões «Transportes no ini Prior .. otc. » c «\0 nt'cess:u·io ao sr·rvic_:o das
i 11~ pt~dorias, t•le. », dos til ulos I II c IV da
wrba 3", art. 78, da lei n. 2.!.12-i, de 5 de janeir·o de 1015..............................
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Minist.erio da Fazenda o credito de réis
16 ..653:677$508, supplementar á verba 34•'Exercicios findos - do or~amento vigente. . • . •
261
N. 3. 033- JUSTIÇA E NEOOCIOS INTERIORES- Decreto de ·29 de novembro de 1915-Pilblíca a
resolução do Congresso Nacional que proroga,
novamente, a actual sessão legislativa até 31
de dezembro do corrente anno...............
261
N . 3. 034 -'- \JM.ZENDA ->Decreto de 30 de novembro de
1915- Declara sem at'feito a inscripção indebitamente feita do Palacio !Archiepiscopal da
Bahia e que o considerou proprio nacional. • .
262
N. 3. 035 - :FAZENDA- Decreto de i de dezembro de
· 1915- Autoriza o Presidente da Republica a
abrir pelo M'inisterio da Fazenda o credito especial de 91 :2.215$220, ouro, para pagamento de
diversas contas de fornecimento de notas feito
á Caixa de Amortização pela· America Bank
.. Note Company em 1912......................
262
N. 3. 036 - I<l.AZENDA- Decreto de 1 de dezembro de
1915- Autoriza o Presidente da Republica a
abrir pelo Ministerio da .Fazenda o credito extraordinario de 361$6-20 pàra pagamento a Joaquim Pereira Bernardes, em virtude de sentença
judiciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
263
N ;· 3.037 -!FAZENDA- Decreto de 1 de dezembro de
1915- Autoriza o Preside.nte da Republica a
abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de 163:165$4415 para pagamento,
em virtude de sentença judiciaria, á Companhia
Luz Stearica. • . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . • . • . • • 263
N. 3.Ó3S-FAZENDA-JÜSTIÇA E .NEGOCIOS INTERIORES -'Decreto de 1 de dezembro de 1915
-Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Fazenda. os creditos especiaes de
472$910 e 169$800 para pagamento a Francisco
Meira e a D. Bernardina do Couto Marques,
em virtude de sentenças judiciarias, e pelo
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 360$ para pagamento de vencimentos ao redactor de debates da Camara dos
Deputados, Sertorio Maximiano de Castro. • . • .
263
N. 3.039- V[AÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de
i de dezembro de 19i5 -!Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Viação e Obras
Publi-cas o credito extraordinario de 25:000$,
para occorrer ao pagamento de subvenções á
Empreza de Navegação Rio-S. Paulo pelas viagens realizadas no segundo semestre de 1913.
264
N. 3. 040- VllAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de
i de dezembro de 19i5- Autoriza o Presidente
~a Republica a conceder a D! LY.bia d~ Mello e .
I
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Souza Guimarães, agente do Correio, com exercício na agencia do Meyer, nesta Capital, seis
mezes de licença, para tratamento de saude,
com direito á metade do ordenado que lhe compete ..................................... ·-· ••.• _
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N. ::1.041- .FAZENDA- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOlU!:8 - VlAÇAU .1!: O.BRAS PUBLICAS AGRICULTURA, lNDUS'rniA E QOMJMJ5RCWDecreto de 9 de dezembro de 1915-Autoriza
o Poder Executivo a abrir pelos Ministerios da
Justiça e Negocios Interiores, Viação e Obras
.Publicas, Agncultura, lndustna e Uommercio e
U!'azenda os creditos extraordinarios que forem
necessarios, até a unportancia de 50. OUV ;o()00$000
265
N. 3. 04'2- :FAZENDA- Decreto de 9 de dezembro de
1915- Concede a João Feneira da Uama Junior, 4." escri:pturario da Directoria de Estatística Commercia!, um anuo de licença, em
lH'Ol'ogacão daqueua em CUJO goso se acha.... 266
N. 3.043 -.FAZENDA-Decreto de 9 de dezembro de
1915 -Autoriza o .Poder Executivo a abrir pelo
Ministerio da J!'azenda o cred~to especial de
60 : 5.1!'()$7 00 para occoner ao pagamento de dií'ferença de vencimentos a que tem direito
Catão .Bernardo de Oliveira
outros, em virtude de sentença judiciaria............... ..••. 266
N. 3. 044 -(MARINHA:- Decreto de 9 de dezembro de
1!H5- Concede ao capitão de mar e guerra
Dr. Narciso do .Prado Carvalho, lente cathedratioco da Escola Naval de Guerra, um anno
de licença, em prorogação, para tratamento de
saude . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . ...
267
N. 3.045-iVllACAO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de
9 de dezembro de 1915- Autoriza o ·Presidente
da Republica a conceder a Manoel Ferreira de
Medeiros, marcador da s• Divisão da Estrada
de ·Ferro Central do Brazil, seis mezes de licença, para tratamento de saude, a contar de
2 de dezembro de 1914, com abono de dous
terços da dia ria que lhe corresponde. . • . • • • • • • 267
N. 3.046- FAZENDA- Decreto de H de dezembro
de 1915- Autoriza a incorporação ao quadro
dos funccionarios extinctos do Ministerio da
Fazenda do ex-inspector de Fazenda Dr. José
Joaquim .Baeta :Neves Filho e autoriza a abe~
tura do credito para pagamento .dos seus venci268
mentos desde a data da incorporação.........
N. 3. 047 ~FAZENDA- Decreto de 15 de dezembro de
1915- Autoriza o .Poder Executivo a abrir pelo
Ministerio da Fazenda o creditO especial de
76:251$430 para pagamento á vi uva e demais
herdeiros do bacharel Ignacio de Loyola Gomes
da Silva, em virtude de sentença judiciaria..
268
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N. 3. 048- VJA()ÃO E 'OBRAS PUBLTCÀtS- Decreto de
15 de dezembro de 1915 -Autoriza o Poder
'ExMutivo a pagar os vencimentos de um fiscal
e de um servente da Jnspectoria Geral de Illu- .
minação no corrente anno. . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
N. 3. 049- VIA CÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de
15 de dezembro de 1915- Autoriza o Pr'esiilente da Republica a conceder ao engenheiro
Joaquim Pereira Navarro de Andrade, inspenector de 3" classe da Repartição Geral dos Telegraphos, licença por um anno, .para tratamento
de sàude, com direito ao ordenado, em prorollacão da ultima que lhe foi concedida pelo
269
Mimsterio da Viação e Obras Publicas........
N. 3. 050 -- :VIAQ,\.0 E OBRAS PTJBLrCAS- Decreto de
15 de dezembro de 1915- Concede ao praticante de 1• classe da Directoria Geral dos Correios. OCtavio Neves da Rocha, um anno de
licença sem vencimentos e em prorogação da
que está gosando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270
N. 3.051- VIACÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de
15 de dezembro de 1915- Autoriza o Foder
Executivo a considerar o telegraphista de 4"
classe da Estrada de Ferro 'Central do Brazil,
Alberto Lorena, como no -goso de licença, com
o ordenado. a contar de 23 de agosto de 1913 a
27 de janeiro de 1915, vespera de seu falleci270
mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 3. 052 - FAZENDA- Decreto de 22 de dezembro
de 1915- Manda continuar em vigor o saldo do
credito aberto pelo decreto n. 10.094, de 26 de
270
fevereiro de 1913 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
N. 3. {)53 - FAZENDA- Decreto de 2·2 de dezembro de
1915- Autoriza o Governo a conceder um anno
de licença para tratamento de saude ao escrivão da Collectoria Federal em Pão d'Alho,
Estado de Pernambuco, José Antonio Cesar de
Vasconcellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
N. 3. 054- JUSTIÇA E NEGIQCIOS INTERIORESDecreto de 22 de dezembro de 1915- Autoriza
o Governo a abrir pelo Ministerio da Justica e
Negocios Interiores os creditos de 7 42:567$896,
supplementares ás verbas 15" e 17• do art. 2•
da lei n. 2. 924. de 5 de janeiro de ·1915, e
especial de 40:508$900 para pagamento do excesso de despezas com diligencias políticas nos
exerci.cios anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
N. 3. 055- GUERRA- Decreto de 22 de dezembro de
1915- Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministerio da Guerra o credito especial de ....
4.985:631t$752 para liquidação de despezas relativas a soldos, gratificações e etapas de praças
de pret, em 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272_
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N. 3. 056- FAZENDA- Decreto de 24 de dezerQbro de
1915- Autoriza o Presidente da -Republica a
despender até a somma de 878 :000$, além da
verba votada para pagamento ao pessoal da
Imprensa Narional, durante o exercício corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 3. 057- FAZENDA- Decreto de ·29 de dezembro de
1915 .:..___Autoriza a abertura pelo Ministerio da
Fazenda do credito especial de 2:504$032 para
occorrer ao nagamento devido a Virgílio da
Silva Pereira; em virtude de sentença judiciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
N. 3. 058 ~ FAZENDA - Decreto de 29 de dezembro de
191!'i- Determina que as machinas destinadas
ao beneficiamento do côco da palmeira conhecida por Babassú paguem 8 o/o ad valorem. . . •
N. 3. 059- FAZEl.'lDA- Decreto de 29 de dezen1bro de
1915- 'Autoriza o Poder Executivo a permutar
por nominativas 120 apolices do valor nominal
de i :000$, cada uma, apresentadas á repartiçiio
competente por Luiz de Mendonça Santos......
N. 3. 060 - FAZENDA - Decreto de 29 de dezembro de
191.5- Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministerio da Fazenda o credito de 40 :()()o(}$,
eupplementar á verba 22•- Ajuda de custo

-do orçamento vigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
N. 3. nr, I - 'AGRICUL'IlURA. INDUSTRIA E COMMERC:IO
- Decreto de 29 de dezembro de i 9i 5 - Autoriza a abertura pelo 1\finisterio da Agricultura,
Índustria e Commercio do credito especial de
7:200$ para attender ao pagamento dos vencimentos devidos a José DionYSio Meira, no
período dr f rle janeiro de f.9J ·'~ a 3t de dezembro de 1.915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
N. 3. 062- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto de ·29 de dezembro de i 9i5- Autoriza o
Presidente da Republica a conceder ao baeharel
Camões dos Santos Lima ThoiJ1pson, serventuario vitalício do 2• officio de escrivão da i •
Vara de Orphãos e Ausentes do Districto Federal, um anno de licença, em prorogação, para
tratamento de saude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 3. 063 -JUSTIÇA! E ·NEGOCIOS INTERIORES -Decreto de 29 de dezembro de i 9i 5- Autoriza o
Presidente da Republica a abrir pelo Ministerio
da Justiça e Negocios Interiores os creditos de
22:207$224 e de 26 :i95$594, supplementares
respectivamente ás verbas 27" e 28• do art. •2° da
lei n. 2.924, de 5 de janeiro de i915, e o de
H :61.0$, especial, para pagamento de despezas
com a impressão de Amraes e documentos parlamentares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 3. 064 - VIACÃú E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 29 de dezembro de 1915- Concede ao servente de a• classe da 2• divisão da Estrada de
Ferro Central do Brazil, Roberto Gomes de
Jesus, um anno de licenca, com dous·terços da
respectiva diaria, para -tratamento de saude...
N. 3. 065- VIAÇÃO E OBRAS PUBLI-cAS- Decreto
de 29 de dezembro de 1915- Autoriza o Poder
Executivo a abrir pelo Ministerio da Viação e
Obras Publicas o credito especial de 4:569$
pa_ra pa15amento aos herdeiros de Carlos Pereira Dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 3.066- VIAÇÃO E OBRAS PUBLIOAS-Decreto
de 29 de dezembro de 1915 -Autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viação e
Obras Publicas. o credito especial de réis
1. 497 :268$7 47, destinado á liquidação de compromissos da Commissão de Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto Grosso ao Amazonas .............. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 3. 007 - GUERRA - Decreto de 30 de dezembro de
1915- Concede vantagens aol3 herdeiros do 2•
tenente do Exercito Francisco Marques de Souza
N. 3. 068- GUERRA- Decreto de 30 de dezembro de
1915- Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministerio da Guerra varios creditos supplementares ás verbas 4•, 8•, 9• e 13• do art. 42
da lei n. 2. !}24, de 5 de janeiro de 1915. . . . . . . .
N. 3. 069- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
-Decrrto de 31 de dezembro de ·1915-Autoriza a abertura pelo Ministerio da !Agricultura.
Tndustria e Commercio dos oreditos especiaes
de 127:039$972, ouro, e 338:580$740$, papel,
para attender ás despezas com o serviço de
Povoamento em 1913, conforme relação organizada pela Directoria Geral de Contabilidade
do mesmo Ministerio, de 2 de dezembro de 1914
N. 3.070-'AGRICULTURA, INDUSTRIAECOM·MERCID
-Decreto de 3·1 de dezembro de 1915- Regula
a fabricação da manteiga e dá outras providencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 3. 070 A- FAZENDA- Lei de 31 de dezembro de
191'5- Orca a Receita Geral da Republica dos
Estados Unidos do Brazil para o exercício de
1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DECRETO N. 2.921-DE 3 DE JANEIRO DE 1915
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministeri() da Fazenda, um
credito extraordinario, na importa:ncia de 5 :919$9oo, para pagamento, em
virtude de sentença judiciaria, a Seraphim Gonçalves Nogueira, inventa·
riante do espoli() de José de Souza Costa

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional deeretou e eu
sancciono a s·eguinte resolução:
Art. 1.• Fica o Presidente da Republica autorizado a:
abrir, pelo Ministerio da l<'azenda, um credito extraordinario,
na importancia de 5:919$900, afim de attender ao pagamento
deprecado pelo juiz da 2" Vara do Districto Federal em favor
de Seraphim Gonçalves Nogueira, inventariante do espolio de
José de Souza Costa, ex-agente do Correio do largo da Lapa.
Paragrapho unico. Os papeis relativos a este projecto
serão remettidos á autoridade oompetente, com recomm~
dação de ser pmposta acção regressiva por parte da J.In~
contra a autoridade administrativa que decretou a delnfl!raô
illegal.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, '3 de janeiro de 1915, 94• da Indenpendencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.·

-

Sabino Barroso,.

DECRETO N. 2.922- DE 3 DE JANEIRO DE 1!H5
Autoriza () Presidente da Republica a abrir, pelo Ministeri() da Fazenda. um
credito extraordinario d~ 27:228$546, para pagamento, em virtude de sen•
tença judiciaria, á The Rio de Janeim City Improvements Company, Li·
mited

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a scguln te resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um credito extraordinario, na importancia de 27 :228$546, para occorrer ao pagaPoder Legislativo -1915 (Voi. I)

i

2

mcnLo, em virludc de scntcnca judieiaria, tí Thc llio de Janeiro City llllprovements Company, Limited; revogadas as disposições em conLrario.
Rio de Janeiro, 3 de jaueiro de 1!JIG, !).\o da Independenc.ia
c 27" da Rcpublica.
WENCESLAU BRAZ P. G<lMES.
Sabino Barroso.

DECllETO N. 2. f)23 -

1!J15

DE 3 DE JANEIHO DE

Autorizt.. o Presidente da Hcpnhlica a abrir, pelo l\Iinisterio da Itazenda, o cre•
dito de 698:s77$18o, supplcmentar á verba 12• <<Imprensa Nacional
Diario 0!/icial, do art. 79 da lei n. 2.8~2, de J de jan~iro de 1914

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nar.ional de0retou e eu
sam:ciono n seguinte resolução:
Artigo unieo. Fica <) Presidente da Hepuhliea autorizado
a abrir, prlo Ministcrio da Fazenda, o et·edito de 698:577$180,
supplcme:ntar á verba 1.'2', «Imprensa Naeional c Diario Of{it!Wl'>, do a t·L I !J da lei n. 2. 8\2, de 3 de Janeiro do corrente
anuo; revogadas as dispo~ições em eontrario.
Rio cte Janeiro. 3 de janeiro de 1!)15, 01" da Indepcndencia
c 27" da Hepublica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Sabino Barroso.

LEI N. 2.!J24-

J)E

5

DE JANEIHO DE

f!Jf5

Fi''l a ll<lSpeza Get•al da Rop11blica dos Est<>.rlos Unidos do Bt·azil para o oxercicio
de 1915

O Presidente d;t Republica dos Estados Unidos do Drazil:
Fac;o saber· que o Congresso Nacional dact·etou e cu sancciono a lei
sl'guin t.o:
Art. L • A Dt•speza GP-t'al rla Repuilliea rios Estados Uniclos do
flt•azil, para o cxerdcio de J !){!\, é fixada em 70. !lO(): 2368886, ouro,
e 378.871:4128211, papel, dist!'ibuida pelos respectivos ministerios da
fónna seguinte:
Ar·t. 2.• O Presidente da Republica é autorizado a despender,
pelo .Ministerio da. Just.iça. c Negocios Interiores, com os serviços designados nas seguintes verbas, a quantia elo f5:H8S, ouro, e de ••••.••
42.421:6518246, papel:
Papel

1" 2" 3a 4n -

Subsidio do Presidente da llepublica ...•....
Subsidio do Vice-Presidente da Bcp11hlica .••
Gabinete do Presidente da Republica •..•.•.
Despeza com o Palacio da Presidencia da.
Republica - Diminuída de 51:4408000 ..

-120:0008000
36:0008000
76:800$000

fOJ:OOOSOOO
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Papel

5a -- Subsidio do~ Senadores - Diminuída de
12:0008 para rapresentaçã.o do Vice-Presidente do Senado.....................
6a - Secretaria do Senado - Substituída toda a
rubrica pela seguinte: Secretaria do Senado- Pessoal: úm director, 18:000$ ;
um vice-director, iã:OOOS ; um bibliotbecario, 12:0008; um archivista, i2:000S;
sete officiaes (9:600$ cada um), 67:2008 ;
nm official encarregado da acta, 9:6005;
um chefe de redacção dos debates, 9:6008;
tres redatores de debates (9: 6005 cada
um),.28:8008 ; um redactor dos Annaes,
9:600$ ; um conservador da Bibliotheca,
7:2008 ; dous porteiros (7:2008 cada um)
14,:400$ ; dous ajudantes de porteiro
(5 :7608 cada um), H: 5208 ; !2 contirtuos
(4:7528 cada um), 57:0245000. Total. ...
271:9U$000. Para gratificações addicionaes: de !5 % ao vice-director, a dous
officiaes e cinco continuas ; de 20 % ao
official encarregado das actas, ao porteiro da secretaria e a dons contínuos ; de
25 % ao director, a dons officiaes, ao
chefe da redacção de debates, ao conservador da Bibliotheca, ao porteiro do salão
e a um continuo ; de 30 % ao archivista,
a um official, ao redactor dos Annaes,
ao ajudante do porteiro da Secretaria e
ao ajudante do porteiro do salão, total,
43:258$; dispensados do serviço: um director, 19:500$ ; um ·official, 12:000$;
um. continuo, 3:000$ ; um continuo,
4:7528 ; total, 39:252$. Total do pessoal,
354:454$800. Material : impressão e publicação em cinco mezes, 62:560$ ; serviço tachygraphico, 96:000$; revisão dos debates, 13:800$ ; objectos de expediente,
etc., 20:0008; conservação e limpeza dos
mo vois, 6:000$; salarios de 12 serventes,
dous chauffeurs, dous ajudantes de chauffeurs, 46:800$ ; custeio e reparação dos
automoveis destinados á conducção do
Presidente e Vice-Presidente do Senado,
15:000$; eventuaes, 25:000$ ; consumo
de agua, 396$ ; taxa de esgotos, 100$.
Total, 285:5968. . • . . • . . . . . . . • • . . . . . • . . .
7• - Subsidio dos Deputados - Supprimidos
12:0008 ; para representação do Presidente da Camara ........ :. . . . . . . . . • . .
8" - Secretaria da Camara dos Deputados - Supprimidos 4:0008 para despezas de fardamento a dous porteiros, dous ajudantes
de porteiros, 20 contínuos e i2 serventes.

78t :2005000

640:0508800
2.628:80;)8000

ii.CTOS DO PODEH LEGISLNI'IVO

ga -
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Supprlmida de 30:0008 par<L publicação
em volumes dos trabalhos relativos a documentos parlamentares. Diminuída de
!2:0008 pPlo fallccimento de um tachygt·apho e de f 7:2808 pelo fallecimcn to de
um chefe de redacção dos debates, inclusive a gratificação addicional, dispensado
do serviço. Augmentada de 7:0008400 na
parte referente a gratificações addicionaes,
em virtude da deliberação ria Camara, de
17 do dezembro de 1904, e lei n. 2.5U, de
4 de janeiro de 1912 ( 1 ), para pagamento
a funccional'ios que completaram mais de
cinco annos de sm•viço, ficando assim redigida a respectiva rnb1·ica: Para pagamento de gratificações addiciouaes, sendo: de 30 % ao sub-dit·ector, archivista,
conservador da bibliotheca, porteiros da
Secretaria e do salão c quatro contínuos ;
de 25 o;. a dons chefes de secção, dons rerlactores, sendo um de Annacs e outro de
documentos parlamentares, ambos de
maio em diante, percebendo até essa data
20 %, o bibliothecario, um 1" official, um
ajudante de porteiro e qna tt·o con tilllius;
20 % a um chefe de redacção de debates,
dous 1•• officiaes, sendo um de julho, p<'rcebendo até essa data !5 %, um ajudante de porteiro e cinco contínuos, sendo
um desde agosto, percebendo até essa
data 15 % ; de 15 % ao superintendente
da redacção dos debates, um 2" official e
quatro contínuos c um redactor de debates á razão de 15 %. Augmentada a verba Material de 19: 200S, sendo 7: SOOS
para cinco serventes, 7:8008 para cinco
jal'dineiros e 3:600$ para o zelador do
Palacio Monroe ................•.......
Aj11das de custo aos membros do Congl'esso
Nacional. .....•.•..•......•........•..
Secmtaria de Estado- Diminnida de 5:0008
a verba para impressã.o a revisão do relatorio e orçamento. Supprimida a verba
de f5:6008 para gratificação aos auxiliares incumbidos do serviço extraordinario
da organização e remessa para o Archi vo
Publico Nacional dos papei!' existentes no
archivo da Sect·etaria de Estado. Sn pprimida a verba de 1:5008, para gratificação
aos cinco correios para dospeza com fardamento. Supprimida a verba do f: 8258
para dial"ias aos cinco correios ....•....

1)67:873$1)18
275:000$000

(1) Lei n. 2.5-H, de 4 de janei1·o de 1[}12- Fixa a despcza
geral da (l(•publica para o exet·cicio de 1912,
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M:l'OR DO PODER LEGISLATIVO

Papo!

H•- Gabinete do consultor geral da Rapublica-

t2•-

13a-

H•!5"-

~6~-

Substituída a tabella pela seguinte, sem
augmento de despeza:
Pessoal:
f consultor geral, com iO:OOOS de ordenado e 5:000S de gratificação, f5:000SOOO.
f continuo, com i :733$334. de ordenado
e 866S666 de gratificação, 2:600SOOO.
Material:
Objectos de expediente, livros, jornaes, revistas, moveis e outras despezas 2:000SOOO.
Justiça Federal - Supprimidas as verbas
para eollecções de leis e assignaturas do
Diario Otficial, na importancia de ..••.•.
f :922SOOO. -Na parte ''Material,,, em
vez de: illuminação 600S ; energia electrica para um ascensor f: 5008, modificada par·a: illuminação i: 500S ; energia
electrica para um ascensor, 600S. Diminuida na verba do Supremo Tribunal Fedcral, pessoal sem nomeação, 2:4-00S,
sendo f :8008 de salario de um servente e
6008 de gratificação ao encarregado do
serviço de electricidade. Augmentada, no
quadro do pessoal da Secretaria, um electricista com 3:0008, sendo 2:0008 de ordenado e 1 :OOOS de gratificação ........
Justiça do Districto Federal - Supprimida
as verbas para collecções de leis e assignaturas do Diario Otficial, na importaocia de f : 904.8 •••.•....•.••.....•••...•
Ajudas de custo a magistrados •.•.•.•..•...
Policia do Districto Federal - Reduzida a
4.0:000$ a verba para acquisiçilo e custeio
do material de transporte. Incorporadas
pela metade as diarias do inspector, subinspeetor e auxiliares da Policia Maritima aos respectivos vencimentos (respectivamente 38, 18500 e 18500). Reduzida de
iOO:OOOS a verba'' Diligencias policiaes "·
Augmentada de 50:000$ para o custeio
de caixas de avisos pollciaes, destacandose dessa importaucia 10:0008 para o pcssoai que tiver· de lidar com esse serviço,
cuja séde central continuará no mesmo
local onde se acha, construindo-se uma
linha tclephonica especial que o ponha
em eommunicação com a Repartiçlto CentJ·al de Policia. Augmentada de 35:2001)
no "matel'ial » da Escola Premunitoria
Quinze· de Novembro, distribuidrJs pelas
diversas snlH~onsignações ...............
Brigada Policial- Substituida a tabella pelas
seguintes, de accôrdo com os quadros que
as acompanham:

t9:600SOOO

i.9t7:273S618

L378:193SH8
to:OOOSOOO

5;377:4138090
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CLASSIFICAÇÃO E CARGOS
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Gabinete:
ommandante geral, general. ...•••.••.•..•••..
ssistente do Ministerio da Justiça, tenente-coronel. ....•.•.••.•...•.••••••••.•••.•.•....•
judaote de ordens do chefe de Policia, capitão •.
judante de ordens do commandante geral, capitão .•.•..••...•..•.•.•.....•....•••••••••.
uditor de Guerra, capitão .....................
Secretaria :
s3cretario, majot· .•.••.....••...•.•••..••..•••
Escripturarios, tenentes .••.•..••..•.•.••....•••
Inspectoria do pessoal :
Director, tenente-cot·onel. ...••..•••.•...•••...•
I 1spector, capitão .••..•••...•.•.•..•...•.•.•••
uxiliar, tenente ..•••••.•.••.•..••••••.. _.•..•
lntendencia :
irector, major ou tenente-coronel em commissão ..•...........•..............••.......•..
scripturario, capitão ..........................
scripturario, tenente ..•••••.•.••.••••••••••••
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7:6008008

7:6005008

7.6005000
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9:6008000 4:8008000
6:0008000 3:0008000

14:4008000
9:0008000

14:4008000
9:000$000
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f

6:0008000 3:01)0$000
6:0008000 3:0008000
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9:0008000
9:0008000

9:0008000
9:0008000
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f
2

7:à998996 3:8008004
4:599$996 2:3008004

H:4008000
6:9008000

H:400SOOO
f3:8008000

f

f4 4008000

f

9 6008000 4 8008000
6 0008000 3 ooosooo
4 5998996 2 3008004

9 ooosooo
6 9008000

i4 4008000
9 ooosooo
6 9008000

1.
f
i

7 5998996 3 8008000
6 0008000 3 0008000
4 5998996 2 3008004

1.1 4008000

fi 4008000

9 0008000
6 9008000

9 0008000
6 9008000

f
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Contadoria :
Direetor, major ou tenente-coronel em commisslo
Pagador, capitão •••••••••.••••••••••••••••••••
Escripturario, capitão .•••..••••••••••••••••••••
Escripturarios, tenentes .••••••••••••••••••••••
Commandante da companhia do reformados, capitão •.....•.....••.....•••..•.•...•....•...
Serviço de saude :
Director-medico, tenente-coronel ....• : ...•.....•
Fiscal-medico, major ..•.....•...•.••.•••....•..
1\ledicos, capitães ....•.....•........••.•...•..•
1\Iedicos, tenentes ..............................
Pharmaceutico, capitão ....•••.••.....•..•...••
Pharmaceutico, tenente ........................
Pharmaceutico, alferes ..........................
Dentista, tenente ...............................
omciaes dos corpos :
Commandantes, tenentes-c01·oneis .••..•••.••....
Fiscaes, majores ..••.........•.••••••••..•.••..
Ajudantes, capitães ............................
Quarteis•mestres, tenentes ...•.....•.....••••.•.
Secretarias, tenentes............................
Capitães .....•............•.....•.••••••.••.•.
Tenente.~ .•...•......••..•••••.••..•••••.•.••..
Alferes ........................................
Alferes-veterinarios ••••••••••••••••.•••••••••••
Praças de pret :
Sargentos-ajuda~tes ..........................
Sa.ntos-q uarteiS- mestres, ••• , , • , • , •••• , ••••••

·J

i

3

7 599$996 3 800$0046 ooosooo 3 ooosooo
6 ooosooo 3 ooosooo
4. 599$996 2 300$004

f

6:000$000 3:000$000

i

9:600$000
7:599$996
6:0005000
4:599$996
6:000$000
4:5998996
3:600SOOO
4:599$996

i
1
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4
7
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4:8008000
3:8005004
3:000$000
2:300$004
3:0005000
2:3008004
f:S00$000
2:300$004
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9
9
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t-00$000
ooosooo
ooosooo
900$000

U:400$000
9:000$000
95000$000
20:700$000

9:0005000

9:000$000

!4:400$000
H:400SOOO
9:000$000
o:900SOOO
9:0008000
6:000$000
5:4008000
6:9008000

J.J,:400SOOO
H:400SOOO
36:00050{)0
48:3005000
9:000$000
6:9005000
10:8005000
6:900$000
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9:600$000
7:5998996
6:000$000
4:5995996
4:599$996
6:0005000
4:599$996
3:600$000
3:600$000

5
5

I i : 642$500!
64-2S500
i=

4:800$000
3:800$004
3:000$000
2:3008004
2:3005004
3:0005000
2:300$400
f:8005000
f:800SOOO
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14:-iOOSOOO
f1:4008000
9:000$000
6:900SOOO
6:900$000
9:0008000
6:900$000
5:400$000
5:4.00$000

72:000$000
57:0008050
54:000$000
34:5005000
34:5008000
fSO:OOOSOOO
165:6005000
302: .J,OOSOOO
f0:800S500

!:642$5001
i:64:2S500

8:212$500
8:25!8002
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32:8505000
Sargentoschefes...............................
20 f:642S500
-f:642$500
14:600$000
Primeiros sargentos escripturarios..............
10 f: 460$000
-f :460$000
68:875$000
Segundos sargentos escripturarios.... . . . • . . . • • • .
50 f: 2778500
-f: 277$500
7:300$000
Corneteiros e clarim-mór ............. ,, .. .. • • •
5 f :460$000
-f :460$000
f:4608000
Mestre de musica................... ...........
1 :1:4608000
-f:460SOOO
f:460$000
Mestre ferrador. . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • . . • • . • • .
1 :! : 460$000
-1 :460$000
1:4608000
Mestre cor reei !'O. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • ..
1 1 : 4608000
-f : 460$000
29:200$000
Primeiros sargentos inspecl.ores.................
20 1:4608000
-f :460$000
102:200$500
Segundos sargentos inspectores. . . • • . • • • • • . . • . . . •
80 f : 277$500
-f : 2778500
93:4408000
Terceiros sargentos inspoctores..................
80 f::l68$000
-f:f688000
f:277SOOO
Contra-mestre de musica.......................
:! i :2778500
-f :2778500
306:6008000
Cabos deesquadra............................. 300 f:022$000
-:!:022$000
9::198$000
Cabos corneteiros, clarins e tambores............
9 :! :0228000
-f :022$000
1:022500(\
Cabo corrieiro.................................
:! 1:0228000
-:! :022$000
:! :022SOOG,
Cabo ferrador.................................
1 1:0228000
-1:0228000
295:650SOOO
Anspeçadas • . . • . . . . . • • • • • • . • . . • .. . . • • . .. .. .. • • 300
985$500
-985$500
Soldados.. • .. .. . • . .. . • . .. . • . . . • .. . • .. . . .. .. .. . f. 984
9498000
-0498000 1.882:816$000
94:9008000
Corneteiros, clarins e tambores................. :100
949$000
-949$000
9:f98SOOO
Musicos de 1• classe. . . .. . . • . • . • . . • .. .. • . • • •.. ..
9 f :022$000
-f: 022$000
:! f : 821>8000
Musicos de 2• classe. • . • . . . • . . . • • • . • . • • . . . . • • . •
f2
9858500
-985S50ú
18:980SOOC
l\lusicos de 3a classe . • . .. .. .. .. . . . .. . .. • • .. . • . .
20
949$000
-949$000
361:800$00(!
Fardamento para 3.0i5 praças a !20$000 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Alimentação para 3.015 praças a 547$500 ............................................... . L 650: 712$50~
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TOTAL

-Forragem, ferragem e curativo para 597 cavallos e muares ..............................•••
Soldo para os ofliciaes aggregados ..................................•........•.............
Passagens de ofliciaes e praças ........•..................................................
Empregados nas fachinas dos quarteis, nas cavalariças do regimento, nas enfermarias do hospital, no serviço de locomoção e no de outras dependencias dos corpos ......•..........
Gratificação a um medico occulista contractado ...........•...•................•...........
Gratificação ao ordenança do Ministerio da ,Justiça ...............................•........

435:8108000
30:000$000
12:000$000

>
D

150:000$000
3:6005000
3608000

00,

Solllma ....••...••.........................•.................... 6.877:U2S008
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3

8
o
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::'I

Material
Remonta de animaes ...............•••••.•••••..•••.•..•..•.••.••••••••••••••.••.•••.••
Acquisição e concerto de armamento, munição, equipamento, arreiamento, vehiculos, inclusive
automovel, e seus accessorios, moveis, utensilios e outros artigos •.•.••..•••••••••..•••
l\Iedlcamentos, instrumental cirurgico, roupas & outros artigos para o hospital. ••••.••••••...
lll uminação e artigos proprios .•••..••.•.•.•.••••••.••.•••..••....••••..••••..•••••••..•••
Conservação, mudança e assignaturas de linhas telephonicas ••....•.••.•.•.•...•••.•.••.••.
Taxas de esgoto nos quarteis .••..•••••••••••...••.••.••••••••.••••••.•.••.•••.•••••••.•..
Expediente, publicações, livros, impressos, etc ••••••••.••..•.••• ·~ .•••••••••••.•••••••••••.
Obras e conservação dos quarteis e de outros proprios nacionaes pertencentes á Brigada •••••

::l

40:000SOOO
iOO:OOOSOOO
JO:OOOSOOO
60:0008000
6:0005000
:I.:OOOSOOO
:1.5:000SOOO
40:0008000
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Somm a geral ••.•.•••••••••.•••••••.•••••••...••.••••••.•••••••. 7.:1.69:44:2$008
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N. 3 A

Força de um esquadrão
--------~----~----~----~------~--

1

TOTAL

DISCIInlll'iAÇAo

N. 4
Tabella de vencimentos

DISCRIMINAÇÃO

Sargentos ajudantes, quarteis-mestres e chefes ...... .
Primeiros sargentos, corneteiros c clarins-móres ....•.
Mestres do musica, de ferrador c de corrieiro .•.•.....
Segundos sargentos, e contra-mestre de muslca ...... .
Terceiros sargentos .......................•........
Cabos e musicos de 18 classe ..................•...••
Anspeçadas e musicos de 2" classe ..............•....
Soldados, mnsicos de aa classe, corneteiros, tambores
e clarins ......•••.••..•..•.••.•...••...•..•••.

SOLDO DIARIO

48500
48000
4$000
3$500
3$20()
2$800
28700
2$600

Deduzida a importancia de 3i:8968H4, correspondente a soldos,
visto terem fallecido os seguintes officiaes e praças :
4:4408 do tenente-coronel José Cicero Bianchi;

M~TOS

DO P.ODEil LEGISLATIVO

9: H 9$!!86 do tenente-coronel Domingo'! Martins de Oliveira I' a-

ranhos;
1:848$648 do capitão Eduardo José Gonçalves Regua ;
3:67:18980 do tenente Julio Henrique dos Santos;
1:4408 do alfe1·es Paulino Thomaz Pessoa ;
3:600$ do tcnento-cot·onel graduado Jofw Fet'llandes da Silva

Guimarães·
:1:680$ 'do tenente Christino Hodrigues da Camara;
839$500 do 2• sargento José Ribeiro Junior;
839$500 do 2• sargento Epaminondas Gastão de Vasconcellos:
6ã7$ do cabo de esquadra Daniel Honorato;
766$500 do cabo de esquadt·a João Quintino de Paiva ;
766$500 do cabo de esquadra Olegar·io Francisco da Costa;
766$500 do cabo de esquadra Gabriel Coelho Sampaio ;
730$ do soldado Bernardino Teixeira ;
730$ do soldado Pedro Valerio dos Santos.
Augmentada de 180:324$686, sendo 154:495$826 para pagameuto
de officiaes t•eforrnados e 25:828$860, para o do praças tambem reformadas:
i3 :687$992 ao tcnente-cot·ouel refot·mado João Bernardino da
Cruz Sobrinho ;
2:5598978 ao coronel Manoel Pereira de Souza, visto ter sido reformado por decreto de 28 de janeiro de i 914 com o soldo de
f4: 847$978 c não de 12:2888, como está na tabella explicativa ;
H: 1368 ao coronel graduado Alvaro de Mello, reformado po!' de·
ereto de 14 de maio de :1914;
10:368$ ao tenente-coronel Carlos da Ct•uz Senna, reformado por
decreto de 20 de maio de 1914 ;
10: ti60$ ao tennnte-coronel Zeft~rino Martins Soares, refo1·mado
por decreto de 23 de maio de 1914 ;
9:9848 ao tenente-col·onel João Lino Gou<<alves, reformado p·1r
decreto de 27 de maio de i 914;
10:031$868 ao tenente-coronel graduado Luiz Rodrigues Corrêa,
reformado por decreto de f7 de junho de 1914;
7:752$ ao major Clemente Gonzaga. de Souza Maciel, reformado
pot• decreto de 27 de maio de :19:14;
7:752$ ao major Francisco Salle~ de Carvalho, reformado por
decreto de 23 da maio da i 914 ;
7:599$996 ao major José Pinto Ribeiro, reforma.do por decreto de
27 de maio de i9f4;
7: 5!>9$996 ao major l\Ianoel de Piuho França, reformado por decreto de 27 de maio de i 914 ;
7:599$996 ao majot· Alfredo Teixeira Cameiro, reformado pot· decreto de 21 de maio de i 914 ;
4:800$ ao capitão Joaquim Antonio de Souza, reformado por decr.:Jto de i6 de abril de 1913;
5:040$ ao capitão Carlos José Teixeit·a, reformado por decreto do·
H de maio do !9:14 ;
.
6:360$ ao capitão Arlindo Pinto de Almeida, reformado por doereto de 30 de julho do i 913 ;
5:7608 ao capitão João Caetano de Mattos, reformado por decreto
do :15 de novembro de :l9i3;
4:080$ ao capitão Helderando de Andrada Gardel, reformado
pot· decreto da
da março da :1914;
6:0008 ao capitão Julio Americano Brazileit·o, reformado por decreto de i i de março de 19:l4 ;
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5 :280S ao capitão Eduardo de Oliveira Bastos, ref01·mad por dect·eto de :1.4 de maio de :1.914 ;
6:0008 ao capitão-pharmaceutico Augusto Cypriano de Oliveira,
reformado poe dect'eto do 27 de maio do 1914;
2::1.608 ao tonente-pharmaceutico Etelvit1o Co1·tez, reformado por
decreto do 8 de abril do :1. 9U;
2:304$ ao alferes João Chagas, reformado por decreto de 16 de
abril de f913;
80$ ao tenente graduado Antonio Romoaldo de Andrade, refor~a,io por decreto de 15 de janeiro de !906, visto lhe competir o soldo
de f: 680S, P.m vez de f: 600S, como está na. tabella ;
876$ ao 1• sargento mestre de mnsica Braz Antonio da Silva, rofot•mado por decreto de 22 de abril de f 9!4;
.
8768 ao conductor-chefe Alfredo José Ayres, reformado por decreto de 23 de outubro de f 913 ;
535$090 ao 2" sal'.rento Fr·aucisco lsidro da Silva, reformado por
decreto de 4 de junhJ-de 1913 ;
• 839$500 ao 2• sargento Joaquim Fel'llandes da Silva, reformado
por decreto de 3 de setembro de :1.9:1.3;
.
8398500 ao 2• sat·gento Francisco José de Sá Cavalcanti, reformado por decreto de 25 de março de 19f4 ;
803S ao 2• sargento gradua lo J,·~é Francisco de Abreu, reformado por decreto de 8 de julho de f914;
766$500 ao 3" sargento Rodrigues Nunes, reformado por decreto
de 29 de outubro de :1.9:1.3;
7668500 ao 3" sargento Benedicto Bezeera de Araujo, reformado
pot• decreto de 24 de dt·zembro de f9f3;
7668500 ao cabo de esqu;, dra 1\lanoel do Souz:t Pereira, rdormado pot' decreto de 2 de abl'il de 1913;
7668500 ao cabo de esquJdra Bartholomeu da Silva Lima, reformado por de.:reto de 30 de abril de f 9f 3;
7068500 ao cabo do esquadra Casemiro Francisco Duarte, reformado por decreto de 30 de abl'il de :1.913;
7668500 ao cabo couductor Oscar Doria, reformado por decreto
de 26 de novembro de :1.913 ;
7308 ao anspeçada Candido Pe1·eira de Faria, reformado por
decreto de 23 de outubro de f 9:1.3 ;
4768545 ao anspeçada José Martins de Oliveii·a, refo!'mado por
decreto de 31 de dezembro de HH3 ;
7308 ao anspcçada Aotonio da Silva Mattos, reformado por decreto
do :1.8 da fevet·eiro de :1.914 ;
7308 ao anspet;ada 1\faJ•tinho Rodrigues dos Santos, refot·mado por
decreto de 17 de junho du :1.9f4;
7303 ao anspeçada Manoel Zeferino Moreira Fortes, reformado
por decreto de 29 de julho de f914 ;
7308 ao soldado Octacilio Gomes Jardim, rofwmado por decreto
de :1.6 de abril de J9f3 ;
7308 ao soldado .José Marques Ponce, reformado por decreto
de 30 de abr·i! de f 9! 3 ;
7308 ao soldado Arthur Coelho, reformado por decreto de 21 de
maio de :1.913 ;
.
48685 l 5 ao soldado Viria to Carvalho Fonseca, reformado por
decreto de 2:1. de maio do 1913 ;
7308 ao soldado Esteves Peres, reformado por decreto de 4 de
fevereiro de :1.9:1.4 ;
7668500 ao cabo de esquadra Custodio Claudio da Silva, reformado por decreto de 3 de,.aetembro de :1.913 ;
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766S500 ao cabo de esquadra .Manoel.do Nascimento Lima, reformado por decreto de 19 de novembro de 1913 ;
766S500 ao cabo de esquadra Manoel Constantino de Mello Ribeiro, reformado por decreto de 31 de dezembro de t 913;
766$ti00 ao cabo do esquadra José Costa da Silva, refol'mado por
decreto do 4. do março de 19H;
766$500 ao cabo de csquadr.'l Felippe Lopes da Silva, t'efol'mado por
decl'eto de H de março de 1914;
7665500 ao cabo de esquadra Arthur de Andrade, reformado po1·
decl'eto de 18 de março de 1914;
7668500 ao cabo de esquadra Pedt·o Rodrigues Freire, reformado
po1· decreto de 25 de março de 1914;
766$500 ao cabo de esquadra José Viclol'Ío do Espírito Santo, reformado por decreto de 25 de mat·ço de 19H.;
7668500 ao cabo de e<qnadra João Cardoso de Oliveira, reformado
por decreto de 22 de abril de 1914;
7668500 ao c:tbo de csquadea Francisco Cardoso do Olivoim, rcfoi·mado por decreto de 1 do julho de t 91<1. ;
7668500 ao cabo do csqnadm Va!eda11o de Souza Cosla, refot·mado por decreto de 5 de agosto de l\Jl4;
486St80 ao soldado !\la noel Joaquim do Nascimento Segundo,
reformado por decreto de 2<1. de junho de 19H;
730S ao soldado Joaquim Lopes de Oliveira, reformado por decreto
do 1 de julho de !914;
Na tabella dos officiaes reformados, em vez dos
dizeres : "para os officiaes o praças que
se reformarem etc.», substitua-se por:
«para os officiaes e praças que se reformarem ou já t•efot·mados e que não estejam nominalmente mencionados nesta
ta bella 63: 2G9S9·t8. . • • . . . • . • • . • . . • • • • • • 7. 861:557$013
r;• - Casa de Detenção - Feita a tabella do pessoal, de accôrdo com as designações do
regulamento que a subordinou directamente ao Ministel'io da Justiça e Negocios
Interiores, expedido ex-vi do art. 10 do
orçamento para i 914. {2) Elevada de
18:0008 para 36:0008a verba do material,
para fenagem, arraiamento, curativo, remonta de animaes c compra de vehiculos.
A ugmcntada de 7: OOOS, no material,
para illuminação dos edificios...........
640:356SH8
f8" --- Casa de Correcção- Augmcntada. da 10:000$
a verba pat·a alimentos, vestuarios e salarios dos sentenciados.................
3t5:75U10G
19' --- Guard;~ Nacional- Supprimida a gmtificação
de H :3348 para o commandante superior
e consignados 6: OOOS annuaes para a rept·esentação do mesmo commandante ...•
29:766SOJO

{2) Orçamento da despeza pam 1914- Lei n. 2.842, da 3 de
jaucit·o de !914::
Art. 10. Fica directamentc subordinada á Secretaria da Estado
a Casa de Detenção.
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Archivo Nacional - Supprimida a quantia
de 200S na gratificação ao servente para
servir de correio, devendo os 2001.1 restantes da mesma gratificação ser incorporados aos seus vencimentos. Reduzida a
!O:OOOS para compra e cópia de documentos importantes, etc. Supprimido o
n. 6 do material......................
Assistencia a Alienados - Diminuida de
! :8001.1 na sub-consignação u Fumos e artigos para fumar, aluguel da .linha telephonica, impressões e publicações, despezas miudas e eventuaes:. do material.
Augmentada de t :800$ para auxilio de
aluguel de casa para o pharmaceutico do
Hospital Nacional. Diminuída de 2:iOOS a
sub-consignação <<Fazendas, calçado,
chapéos, etc. , relativa á Colonia de
Alienados da Ilha do Governador. Diminuída de t :200$ a sub-consigna~o u Combustível para a lavanderia, cozmba, et.c,,
da mesma colonia. Augmentada de
1:2001.1 para completat• o auxilio de aluguel de casa a que tem direito o director
da mesma colonia. Augmentada na verba
material da Colonia de Alienados da Ilha
do Governador 1:5001.1 na sub-consignação
'' Instrumentos de lavoura, ferragens, sementes, arvores, forragens e remonta de
auimaes. Fundidas as duas sub-consignações da mesma colonia ''Combustível,
estopa e lubrificantes para a lavanderia,
cozinha e officinas" e «Combustível, lubrificantes, estopa, custeio e aluguel do
matel'ial fluctuante "• na importancia de
t8:9oosooo .................... ~.......

22• -

f7

t79:081SH8

1.73t:f72Si78

Directoria Geral de Saúde Publica - Substituída a tabella pela seguinte :

Oapital I<,ederal e Estado do Rio
de Janeiro

REPARTIÇÃO CENTRAL
Pessoal :
:l director geral com 12:000$ de ordenado e 6:0008
de gratificação (dect·cto n. i.t5t, de 5 de
janeiro de 190~, e decreto n. to.82f, de 18 de
março de 1914), (3)!8:000$000.
(3) Decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de 1904 - Reorganiza os
serviços da hygiene administrativa da União.
-Decreto n. 10.8!U, de 18 de março ele 1914. -Dá novo regulamento á Direetoria Geral de Saúde Publica.
Poder Legislativo- 1915 (Voi. I)
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i socrotario com 7:2008 de m·denado e 3:600$ de

gt'atificação (decreto n. i.Hii, de 5 de janeiro
de HIO<I-, e decreto n. 10. 821, de f 8 de março
de 1914) (4) 10:800$000.
i chefe de secção com 5: ü66$666 de ordenado o
2:833$334 de gratilicaçflo (decreto li. :1.151,
de 5 de janeiro de i904:, e decreto n. 10.821,
de 18 de março de iíH4) (5) 8:500$000.
1° official com 4:0008 de ordenado e 2:0008 de
gnltificação (decretou. Lf51, de 5 dejaueit·o
de 1904, c decreto n. 10.821, de 18 de março
de 1914) (6) 6:000$000.
t 2° olllcial com 3: 200$ <I e ordenado e i : 600$ de
gratificação (decrelu 11. 1.151, de 5 de janeiro
de 1904, e dect·eto n. 10.821, de 18 de março
do 19H) (7) 4:800$000.
7 3"' olliciaes a 2:8008 de ordenado e 1: 400S de
gratificação (decreto n. 1.151, de 5 dejaueiro
do 1904, e decreto 11. 10.821, de 18 de março
de 19U) (8) 29:400$000.
archivista com 3:6008 de ordenado c 1 :800}.; ele
gratilicação (decreto li. 1.151,de 5 clejanoiro
de 190ft, e decreto n. 10.821, de 18 de mat·ço
de 1914) (9) 5:4:00$000.
f porteiro com 2: 4008 de ot•cleuadu e 1 :2008 de
gratificação (decreto u. 1 .1 :JI, de 5 de janeit·o
de 1904, o decreto n. 10.821, do 18 de mar<:o
de 1914) (to) 3:6008000.
4 cuntinuos a i: 6008 de ordeuado ll 800$ de gratificação (decreto 11. :1.151, de 5 de janeiro
de 1904, e decreto n. 10.821, de 1~ de mat'GO
de 1914) (11) 9:600$000, total, \J6:t00$000.
Pessoal :
f auxiliar de archivista a 3: ü00$000.
i escripturario do archivo a. 3: ooosooo.
:1. guarda do archivo a t: 8008000.
i encarregado da bibliotheca. a 2:400$000.
1 guarda da bibliotheca a f: 8008000.
a auxiliares do escripta a 2:1608, 6:480$000.
1 encarregado do deposito a 1 : 800$000.
i esta.teta a f :4~08000.
1 encarregado do ele vadot· a 1 : Otl0$000.
4 serventes a 1:200$, 16:800$, total, -í.0:20llSOOO.
Total do Pessoal, 13ü: 300$000.
(4) Vide uota n.
uo~a n.
(6) Vidu nota u.
(7) Vide 11ota n.
(8) Vide uoLa n.
(\J) Vide nota u.
( 10} Vide nota u.
(!i) Vide

3 á pres';ln te lei.
3 á presente lei.
3 á prcseu te lei.
3 á preseutc ld.
3 á presente lei.
3 á preseutc lo i.
3 á presente lei.

(H) Vide nota n. 3 á presente ki.

,\CTUS DO POD1J:n LEGfAL.\1'1\'0

i9

l\Iatorial :
l'at•a dial'ias do alimentação e transpot'te dos pharma.ceuticos, inspectores de pharmacias o drogarias, á razão de 5$ para cada um, 7:300$000.
l'a.ra. diarias ao intcrpt·cte (leis ns. :1.. Olí, tle 30 do
dezembr·o de 1906 e i .841, de 31 de dezembro
de i907 e decretou. t0.821, do 18 de março
de 1914) (12) 1:825$000.
Livros, jornaes, impressões, publicações, objectos de
expediente, despezas eventuaes, inclusive a
contribuição annual de 240S para o Bureau
Internacional de Tuberculose (lei n. !.316,
de 31 de dezembro de !904, e decreto
n. !0.821, de 18 de março de 1914) (13)
12:240$000.

Custeio do automovel do direcLor geral, 6:ooosooo.
Assignaturas de telephone, 1:591$000.
1\laterial, construcções c evontuaes para o serviço
geral, inclusive aluguel da casa para a Inspcctoria de Saúde dos Portos e 600$ para aluguel
da casa do porteiro, 96:0008000.
Para gt•atificaçã.o do pessoal, do accôrdo com n
regulamento da Directoria Geral de Saúde
Publica, 20:000$000, total do Material,
14-4:956$000. Total, 281:2568<'00.
SERVIÇO DE TERRA

Pessoal :
10 delegados de saúde a 7:200$ do ordenado c J:fiOOS
de gt·atificação (decreto u. 1.151, do 5 de
janeh·o de 190i, e decreto n. 10.821, de Hl do
março de 19H) (14) i08:000SOOO.
711 inspectot•es sanital'ios a 6:000S de ordenado o
3:000$ de gratiftcaçã.o (decreto n. 1.151, de
5 de janeiro de 1904, e decl'éto n. 10.821, de
18 de março de t9ti) (15) 675:0003000, total,
783:000$000.
( 12) Lei n. 1. 6-17, de 30 de de~embro de 1906 -

Fixa a despeza
Hcpubliea para o exercício de 1907.
- Lei n. 1. 84-1, de 31 de dezembro de 1907 - Fixa a dcspoza
geral da Repu blica para o exercício de t 908.
- Dec1·eto n. 10.821, de 18 de março de 19·14- Dá novo rcguamento á. Dircctoria Geral de Saúde Publica.
(13) Lei n. 1.3-16, de 31 de dezemb1·o de -1904- Fixa a dcspeza
geral da Republica sara o exercicio de 1905.
-Decreto n. 1 .82-/, de 18 de março de 1~- Dá novo regula·
mento á Directoria Geral de Saúde Publica.
(14) Decreto n. 1.151, de 5 de janeiro cte 1904- lloorgauiza. os
serviços da hygienc administrativa da Uuiã.o.
.
-Decreto n. 10.821, de 18 de março de 19-14 - Dá novo regulamento á Directoria Geral de Saúde Publtca.
(!5) Vide nota n. U á presente lei.

geral
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Pessoal subalterno :
lO
20
20
10
50

cscripturarios de delegacia a 2:64.0$, 26:400$000.
auxiliares de as cripta a i: 800$, 36:000$000.
guardas sanitarios a 2: i 60S, 43 : 2008000.
encarregados do at•cbivo a i :-i-tOS, H:400SOOO.
serventes a i:200S, 60:0008000, total i80:000$000.
Total do Pessoal, 963:000$000.

Material:
Aluguel de casa para as delegacias de saúde {lei
n. 2. 544, de 4 de janeiro de 19i2 e decreto
n. f0.82i, de 18 de março de 1914) {1ti)
30:000$000.
Moveis, objectos de expediente, concertos, installações e despezas eventuaes, 46:425$000.
Assignaturas de apparelhos telephonicos, i: 575$000,
total do material, 78:0008000. Total,
1 •OH : 0008000.
INSPECTORIA DO SERVIÇO DE PROPHYLAXIA
Pessoal:
i inspector (medico) com 9:600$ de ordenado e

4:8008 de gratificação (lei n. 2.738, de 4 de
janeiro de 19!3 c decreto u. 10.821, de 18 rle
março de !914) (17) !4,:400$000.
administt•ador com 5:6008 de ordeuado e 2:800$
de gratificação (lei n. 2.7:18, de 4 de janeiro
de i913 e decreto n. 10.82!, de !8 de mal'ço
de 1914) {18) 8:400SOOO.
2 ajudantes do admiuistt·ador a 4:800$ <le onlenado e 2:4.008 de gratifica(;ão (lei n. 2. 738,
de 4 de janeiro de HH3 e decreto n. 10.821,
de !8 de março do 1914) (19) U:400SOOO.
almoxarife com 4:0008 de ordenado e 2:0008 do
gratificação (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de
1913,edecreto, n. t0.821, de i8 de março de
i9i4) (20) 6:0008000.
(16} Lei n. 2.544, ele 4 de janeiro de ·1912 -Fixa. a despoza
geral da Republica para o exercício do i912.
- Decreto n. 10.821, de 18 de março de ·/914 - Dá. novo regulamento á. Direetoria Geral de Saúde Publica.
(17} Lei n. 2. 73ª"· de 4 de janeil'o de 1913 -- Fixa a despeza
gerai da Rcpubliea p~~ra o exercicio de i 913.
- Decreto n. 10.821, ele 18 de março de 1914- Dá novo r&gula·
mento á Directoria Geral de Saúde Publica.
(!8) Vide nota u. 1i á. presente lei.
(i 9) Vide nota n. l7 á presente lei.
{20) Vide nota n. i 7 á presente lei.

2{
2 primeiros esct·ipturarios a 3:2008 de ordenado o
!:6008 de gratificac,;ão (lei 11. 2. 738, de 4 de
janeiro de 1913, e decreto n. !0.821, de 18 de
março de 1914) (21) 9:6008000.
2 segundos ·cscripturarios a 2:4008 de ordenado e
i :2008 de g1·atificação (lei n. 2. 738, de i de
janeiro de !9i3 e decreto n. !0.821, de 18 de
março de 1914) (22) 7:2008000.
6 auxiliares de esc ri pta a i: 6008 de ordenado e
8008 de gratificação (lei n. 2. 738, de i de janeiro de 19i3, e decreto n. 10.821, de 18 do
março de 19f4.) (23) 14:4008000.
2 ajudantes do alrnoxarife a 2:4008 de ordenado e
1:2008 de gratificação (lei n. 2. 738, de 4 de
janeiro de 1913, e decreto n. 10.821, de 4 de
janeiro de f'.H4) (24) 7:2008000.
i encarregados de secção a 2:0008 de OI'denado e
1:000$ de gi·atilicação (lei n. 2.738, de 4 de
janeiro de 19i3,e decreto n.10.821, de 18 de
março de 191i) (25) 12:0008000.
10 chefes de turmas a 2:4008 de ordenado e 1:2008
de gratificação (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro
de i9i3, c decreto n. 10.821, de f8 de março
de 19:14) (26) 36:0008000.
2 porteiros a f: 600$ de ordenado e 8008 de gratificação (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro do 1913, e
decreto n. 10.82f, de f8 de março de 19f4)
(27) 4:8008000.
2 contínuos a 1:2008 de ordenado e 6008 de gratificação (lei 11 • 2. 738, de 4 de janeiro de t 91 3,
e decreto n. !0.821, de t8 de março de t9f4.)
(28) 3:6008, total, f3S:0008000.
Pessoal subaltcmo:
i5
20
tOO
i5
85
90
430
4
t

desinfectadores de ta classe a 2:4008, 36:0008000.
desinfectadores de 2• classe a 2:1608, 43:2008000.
desinfectadores de 3" classe a f :4408, tU:0008000.
guardas de :1" classe a 2:4008, 36:0008000.
guardas de 2• classe a f :8008, 153:0008000.
serventes àe t• classe a 1:2008, 108:000$000.
serventes de 2" classe a 1:080$, 464:400$000.
escriptnral'ios de zona a 3:6008, 14:4008000.
escriptumrio do almoxarifado a 3:0008000.

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Vide nota n.
Vide nota 11.
Vide nota 11.
Vide nota n.
ViJc nota 11.
Vide nota u.
Vide nota u.
Vide nota n.

i 7á
17 á
17 á
17 á
f7 á

17 á
i7

á

f7 á

pt·esente lei.
})l'eseute lei.
presente lei.
presente lei.
presente lei.
presente lei.
presente lei.
presen to lei .
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1ô auxiliares de escripta de ?.ona a 2: 160$,
34::5608000 ,'
i encarregado do deposito a :l :6008000.
i ajudante a i : ti00$000.
1 guarda do Museu de Hygienc a :I:OOOSOOO.
2 (!screventes do obitnal'io a 2:fü08, 4:3208000,
2 feitores de cocheira a :l:OOOS, 6:000$000.
4 ajudantes a 2:1608, R:li40$000.
i2 cocheiros de i" classe a :1.:6208, f9:440SOOO.
30 cocheieos de 2a clas30 a f :500$, 4!1:0008000.
22 moços de cavallariça a t:2008, 2ti:~oosooo.
i tosador de animaes a 1:800$000.
6 carroceiros a f :2008, 7:2008000.
2 guarda-portões a f:ROO$, 3:600~000.
1 jardineiro a 7208000.
f vigia :t i : 800$000.

Carpinteiros, pintores, bombeiros, corriAiros, pedreil'os, fel'I'eiros o trahalhadoJ'AS das offir.inas,
4!i:OOOSOOO.

1\(eca.nico, electJ•ieista, machini~tns, motoristas,
foguistas c trabalhadores das oftlcinas,
80;0008, total, 1.294:ãROSOOO. Total do Pes·
soa I, L lt32: ti805000.
l'essoal

Hülll

uomea•:iío:

a nxiliar rle oscripta a 2: ~oos
i :200$000. Total, :12: <\JI0$01111.

nogriTA L OE S.

;

1 serv11nte a

SJ\RASTI.~O

Pes~oal:

i (lirectot· com 6:5338333 do ordonado o 3:26GS667
(\e g1·atificação (decreto n. L 151, de !i rle janeiro de HJO!t) (29) 9:8008000.
vicc-rlirector com 4:800S de ordonado e 2:400S
de gratificaçã,o (def'reto n. f .151, dn a dfl janeiro •le Hl04) (30) 7:2008000.
:'1 mP.dicos a 4:0008 de orrlenado e 2:000$ do grn.tificação (decreto n. 1.151, de ~; rlo jatwit•o
de 190.1,) (31) 18:000SOOO.
3 alnmnos internos a 8008 de ordena1lo e 400$ do
gratificação (deereto n. 1.151, de ã de janeiro
de 1904) (32) 3:6008000.

(29) Decreto n. 1.1.51, de ,1) dejan~iro rle 1901- Reot-ganlza os
Rerviços da hygiene administrativa rla Unliio.
(:lO) Vido nota n. 29 ;L pt·esente !oi.
(:11) Vide nota n. 29 :'t pre~ento !I' i.
(:12) Vide nota n. 29 :'t prosente lo i.

ACTOS

no

NlOER f,F'.OTStATIVO

i pharmaceutico com 3:200$ de or,Jenarlo o f :600S
de gratificação (dcct·eto n. LHH, de 5 dejaneiro de HI04:) (33) 4:800SOOO ;
i anlliliar de phat·macia eom 2:0008 de ot·denado
c i:OOOS de gratificação (decreto n. LEi!, dp
!i de janeiro de 1904) (34) 3:000$000 ;
1 almoxarife com 3:200S de ordenado e 1:6008 dn
gratificar,ão (decreto n. L HH, de 11 de janP.iro
de 1904:) (35) 4:800$000;
f escrivão com 2:800S de ordenado o 1:4008 de
gratificação (decreto n. L i 51., de 5 de janeh'o
do 190~) (36) 4:200SOOO;
f porteiro com i:600S de ordenado e SOOS de gratificação (decreto n. t.i51, de !I de janeiro de
i 904) (37) 2:~008, total, 57:800$000,
Pessoal sem nomeação:
i auxiliar de escripta de f~ classe, 2:400$000 ;
3 auxiliares de escripta de 2" classe a i:800S,
5:4:00$000;

1 machinista, 2:400SOOO ;
f foguista, i :2008000;
i co1.inheiro, 1: SOOSOOO ;
f ajudante de cozinha, i :080$000 ;
i ronpeiro, i :MtOSOOO ;
i electricista, 1:200$000 ;
i ferreiro, 1 :440$000 ;
1 pedreiro, 1:-1.40$000 ;
1 carpinteiro, i :4408000;
1 bombeiro, -1:200$000;
2 lavandeiros a 1:260$, 2:5208000;
1 auxiliar de pharmacia, 1:0808000;
1 ajudante de porteiro, 1:080$000;
1 cocheiro, 1:080$000;
1 jardineiro, 1:080$000;
1 enfermeiro-mór, i:800SOOO ;
6 enfermeiros de i • alasse a i :680S, tO:OSOSOOO :
6 enfermeiros de 2• classe a 1 :UOS, R:640SOOO ;
22 serventes de f• classe a 1.:0808, 23:760$000;
26 serventes de 28 classe a 8405, 2i:840S, total,
95:400$000. Total ,Jo pessoaL f!í:l:200$000.
Material:
Alimentação do pessoal, 25:000$000;
Combustível c lubrificantes, 6:000$000 ;
Provisões de pharmacia, 25:000$000 ;
Roupas e utensílios de enfermarias, f 2:000$000 ;
Illuminaç1lo, 8:0008000 ;
Material clinico, r.: 0008000 ;
Moveis, 2: 5005000;
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

Vide
Vide
Vide
Vide
Vide

nota n.
uota 11.
nota n.
nota n.
nota n.

á. presente h'i.
á. presente lei.
á. presente lei.
á presente lei.
29 {t presente lei.
29
29
29
29
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Conservação do material, 20:000SOOO ;
Dietas de enfermos e alimentaçfw rle communicantes,
48 : 000$000 ;
Expediente, 4:000$000;
Sustento e forragem de animaos, 3:000$000;
Evontuaes, i 9:738$000 ;
Assignaturas de apparelhos telephonicos, 262$, total
do material, 178:500$000. Total, 331:700$000.

HOSPITAL PAULA CANDIDO
Pessoal:
i director com 6:533$333 de orrlenado e 3:266$667
de gratificação (decreto n. L151, de 5 de janeiro de 1904) (3~) 9:800$000;
i vice-director com 4:8008 de ordenado e 2:400$ de
gratificação (decreto n . L i 51, de 5 de janeiro
de 1904) (39) 7:200$000 ;
2 medicos a 4:000$ de ordenado e 2:0008 de gratificação (decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de
i904) (40) 12:000$000;
1 pharmaceutico com 3:2008 de ordenado e 1:6008
de gratificação (decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de i904) (41) 4:8008000;
i almoxarife com 3:200$ de orrlenado e f: 600$ de
gratificação (decreto n. 1.151, de ti de janeit·o
de i904) (42) 4:800$000;
i escrivão com 2:800$ de ol'denado e i :400$ de gt·atificação (decreto n. Li51, de 5 de janeiro de
i904) (43) 4:200$000;
i porteiro com f :600S de ordenado e 8008 de gratificaçll.o (decreto n. L151, de r. de janeiro de
f904) (44) 2:400$000;
f agente de compras com f :600$ de ordenado e 8008
de gratificação (decreto n. L15i,de 5 de janeiro de190i), (45) 2:400$. Total, 47:6008000.
Pessoal sem nomeação:
i machinista das estufas, 2:4008000 ;
f cozinheiro, f :6808000;
i guarda, f :680$000;
6 serventes a i:0808, 6:4808000;
2 serventes a 900$, 2:700$000 ;
2 remadores de escaler, f:8008, total, 1G:740$000.
Total do pessoal, 643:400$000.
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(U)
(45)

Vide
Vide
Virle
Vide
Vide
Vide
Vide
Vitle

nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota

n.
n.
n.
n.
n.
u.
n.
n.

29
29
29
29
29
29
29
29

á. presente lei.
á presente lei.
á presente lei.
á peesento lei.
á pi'esen te lei.
á presente lei.
á presente lei.
á 1wesente lei.
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Material:
Custeio e conset·vação do hospital, !5:0005000;
Uonservação e acquisiçào de material para o seniço,
inclusive o material rodante, desinfectantes,
acquisição, sustento e ferragens de animaes,
combustível, lubrificantes, illuminação, expediente, asseio e eventuaes, 229:4205000 ;
Custeio de automoveis, automoveis-caminhões, ambulancias, apparelhos de Clayton, gazolina,
lubrificantes, concertos e acquisição de pnenmaticos e accessorios, 60:0005000 ;
Assignatura de apparelhos telephonicos, 580$000 ;
Total do material, 305:0ll0S00!). Total, t•éi>~
!.722:5808000.

SECÇÃO DEl\IOGRAPHICA
Pessoal :
medico demographista com 6:4008 de ordenado o
3:2008 de gratificação (decreto n. t.iti1, do
5 de janeiro de t 90} e dect'Pto n. i O. 821,
de 18 de março de i914) (46) 9:600$000;
2 medicos ajudantes a 4:8005 de ot•denado e 2:400S
de gratiticação (decreto n. L15f, de 5 de janeiro de 190~ e decreto n. i0.82t, de !8 de
março de i9f4.) (47) H:400SOOO;
t cartographo com 4:0005 de ordenado e 2:0005 de
gratificação (decreto n. LHH, de 5 de janeiro de 1904, decreto n. i0.82i, de i8 do
março de t9U, e n. 2.092, de 3i de dezembro de i 909, e lei n. 2. 221, de 30 de dezembro de 1909) (48) 6:0005000;

(46) Decreto n. 1.151, de 5 de janeko de 1904 - Reorganiza os
serviços da hygiene administrativa da União.
- Decreto n. 10.821, de 18 de março de 1914- Dá novo regu•
lamento á Directoria Geral de Saúde Publica.
(47) Vide nota n. 46 á presente lei.
(48} Decreto n. 1 .151, de 5 de janeiro de 1904 - Reorganiza os
serviços da hygiene administrativa da União.
-Decreto n. ·10.821, de.18 de março de ·/914- Dá novo t•egulamento á Direetot·ia Geral de Saúde Publiea.
- Decreto n. 2.092, 1le 31 de dezembro de 1909- Eleva os ven·
cimentos dos funccionarios das Secretai'ias de Estado, da DÍL'ectoria do
Expediente da Mal'inha, das Dit·eelorias de ConLabilidalh1 da Guerra e
da l\Iariuha, elo;; auxiliares da secção demogl'aphica da Directoria
Geral de Saúde Publica e do respectivo cartographo.
- Decreto n. 2.221, de 60 de dezemb1·o de 1909 -Fixa a despeza geral tia Republica pat·a o exercício de i 910.

2G
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3 auxiliares a 2:800$ de ordenado c 1:4005 do gt·atificação (decreto n. 1. i!i1, do 5 de janeiro
do 190~, decreto n. 10.821, rlc 18 do mat·r;o
de t9H, e dncroto 11. 2.092, do 31 do de?.emht·o de 1!JOIJ, e lei n. 2. 221, do :10 de dommlwo de 1909) ('~9) 12:GOO$. Total, <\:.l:HOO~OOO.

Pessoal sem nomeaçfto :
2 auxiliares de escripta a 3:0003, u: 000$000;
f estafeta a 1 :800$000;
2 serventes a f: 200$, 2:'~00$, total, 10:2008000.
Total dn pe~soal, !i2: 1!008000.

LAHORATORIO IIACTF.IIJOI.Oti !CO
Pn~oaJ

:

f dwfe do labol'atol'io com G:400$ de or·do'tl:lrlo o
:1:200$ do gt·atificação, (decreto 11. 1.tri1, do
5 de janeh·o de 190 í e decreto n. lO. 821, do
18 rln março do 191ft) ((iO) 9:G00$000;
4 anxiliar·o~ teclmicos, modicos, a 4:000$ de ordrnado e 2:000$ do gt·atificação (dcrt·nto numet·o 1.151, de !i dejaneit·o de !904 e dot·r·eto
n. f0.821, de 18 de mat'<:O de 19H) (51) t•t'·i~
2'~:000$000;

t esceiptm·ario at·chivista com 2:l100$ dr or·de11ado
n 1:200$ de gratificação (dncrnto n. f .1 !it, de
5 de janeiro olc 1904 11 dcceeto 11. i O. 821, do Hl
de março de f9H) Ui2) 3:HOO$, total, rt'~is

37:200$000.

Pessoal sem nomeação :
2 anxrliares de escripta a f: 800$, 3: r.oosooo,
4 ~m·ventes a i: 200$, 4:800$000. Total, R: 400~000:
Total do pessoal, 4:>: 600$000.

Material:
Livr·os, objectos de expedient.e, instrnmPntos, apparelhos e matcriaes, bioterio, assrio n n\'''11tuaes, 15:080$000;
Assignatnras de apparelhos telephonicos, 220$000.
Total do matel"ial, H\: 200$000. Tot.al, l'éi;;;
fi1:800$000.

(49) Vide nota n. 48 á presente lei.

(50) Decreto n. 1.15-1, ele 5 jnrteiro de 1!104- Heorgnni7.a os
serviços da hygiene administt·ativa da Uniii.o.
- Decreto 11. 10. 8!U, de 18 de março tl•· 111 f.f - Dá novo rognhunento :'L DiJ·ectoria nera.l de Saúde l'tthli(~a.
(51) Vidr. nota n. 50 á pt'esentH IPi.
(ti2) Vide nota n. tiO á pt·esonte lei.
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FISCALIZAÇÃO DAS PHARI\IAGIAS
PPssoal :
4

lnspe~tores

de pharmacia a 4:0oon dfl ordenado e
2:000$degratificação(decreto n. t.tãt, de ã
de janeiro do t904 e decreto n, !0.82t, de
t8 de março dfl t9t4) (53) 24:000$000. Total
do pessoal, 24:000$000.
.

RN11F.NllARIA

~t\NITARIA

l'i'SSOal :

t eon<;ultor techniro (engenheiro) com 6:400$ de m··
denado e 3.200$ de gratificação (decreto numero tO. 82·1, de 1R de março d() 19!4) (ri4)
9:600$000;
auxiliar teclmico (engenheiro) com !1:600$ de ordenado e 2:800$ de gt•atiflcação (decreto numero t0.82t, de t8 de março de t9t4) (!\!i)
8:400$000;
2 condn~tores de serviço com 2:4·00$ de ordenado 11
1:200$ de gt•atificação (decreto n. i0.82t, de
t8 do mat·ço de !91.4) (56) 7:200$000;
t desenhista com 2:400$ d::~ ordenado o t :200$ de
gratificação, 3:600$000.· Total do pessoal,
28:800$000.

LAZARETO nA ILHA GRANDE
Po~oal

t

:

dh·e~tor,

gratifir.açllo (decreto n. i. t!it, do !i dfl
janeiro de !904 fl drcr<'to n. iO.R21, dP t8
d<' março de t9t4) (!i7) 3:600$000;

(53) Vide nota 11. líO á. presente lei.
(54) Decreto n. 10.821, de 18 de março de 1914 r0g,1lam()nto á. Directoria Geral de Saúde Publica.

Dá novo

(55) Vide nota n. 54 á. presente lei.
(56) Vide nota n, 54. á. presente lei.
(57) Decreto n. 1.151, de 5 janeiro tlc 19U - Heorganiza os
serviços da hygienc administl'ativa da União.
- Decreto n. ·10.821, de 18 de março de 1914- Dá novo regu•
lamento á Dit•cctoria Geral de Saúde Publica.
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t pharmaceutico com 3:0008 de ordenado c i: 800$
de gratificação (decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de !904 e decreto n. 10.821, de iR dr
março de 19i4) (58) 5:400$000;
almoxarife com 3:6008 de ordenado e 1:8008 de
gra.tifica<;ão (de(~reto n. 1.151, de ~i de janeiro tle !904 e decreto n. 10.8:!1, Jo 18 do
março de i9i4) (59) 5:4008000;
flSC'J'iptnrario com 3:0008 de ordenado e i: 5008
de gratificação (decreto n. 1.15i, de 5 de janeiro de i904 e decreto n. 10.821, de 1S de
março de !9!4) (60) 4:5008000;
t pol'teiro com 2:0008 de ordenado e 1:000$ de g1·a
tificação (decreto n. 1. i 51, de !) de janorro
de 1904 e decl'eto n. 10.82!, de 18 de ma.r<;o
de i!H4) (6i) 3:0008000. Total, 21 :()00$000.
2
i
9
i
t

Pt·ssoal sem nomeação :
desinfectadores a 2: OOOS, 4:0008000 ;
guarda a i: 6808000 ;
serventes a i :0008, O: 000$000 ;
cozinheiro a i: 800$000;
ma c h in i s ta das estufas, 2:1408000, Total,
iS:620SOOO. Total do pessoal, 4·0::\:wsooo.

l\Iaterial :
Medicamentos e dietas, i :000$000;
Objeclos de expediente, illuminação e dmpmms
eventuaes, 2:400$000. Total do mater·ial,
3:100$000. Total, 43:()20$000.
INSTITUTO VACCINlCO MUNICIPAL DO DISTfliCTO

FEDEHAL
Subvenção para fornecimento de vaccina antivariolica a todos os Estados que a requisitarem (leis ns. 1. 145, do 3i de dt·zembro de
1903 e 1.453, de 30 de dezembro de 1905 e
decreto n. 10.821, de tR de março de 19HJ
(62) Total, 24:ooosooo.

Vide nota 11. 57 ~~ presente lei.
Vide nota n. 57 á. presente lei.
Vide nota n. ti7 á presente lei.
Vide nota n. 57 á presente lei.
(62) Lei n. i. H!J, de 31 de dezembro de -190:1 -Fixa: a desprza
geral da H::~puillit·;t para n exPt'cicio dé t 904 ·
- Lei n. i. -1.)3, de 30 de dezembro i!JO!) - Fixa a de~peza.
geral da Repnbliea para o exm·cicio de f 90u.
- Dec1·eto n. -/0.821,·de i8 março de J!l/1 --Dá uovo ragu~
bmruto á Dit·cctol'i<t Got·al de Sa.ú<le l'nblica.
(58)
(59)
(60)
(6i)

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO
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SERVIÇOS DE POLICIA SANITARIA E DE PROPIIY·

LAXI \ DOS PORTOS DA REPUBLIC.-\
RIO DE JANEIRO
~rophylaxia

do porto

Pessoal :
t inspector com 7:200$ de ordenado c 3:6008 de
gratificação (decreto n. 9.157, dü 29 de novembt·o de 19H, lei n. 2.5U, de4- dcjaneiro
de 1912 e decreto n. 10.821 de 18 de março
de 1914-) (63) 10:800$000.
Pessoal subaltel'no :
t mestre do navio de desinfecção, a tOS diarios
(decreto n. 9.157, de 29 de novembro de i9H,
lei n. 2.54-4, de 4 de janeiro de i912 e decreto n. !0.821, de i8 de março de i9U.) (6i-)
3:650$000;
i machinista do navio de desinfecção, a 10$ diarios
(decreto n. 9.157, de 29 de novembro de
i 9H, lei 11. 2. 54-4-, de 4 de janeiro de 1912 e
decreto n. !0.821, de 18 de março de 1914)
(65) 3:6508000;
2 foguistas, a 6$ diarios (decl'c·to n. 9. 157, de 29
do novembt•o de 19H, lei n. 2.5U, de 4 de·
janeiro de i912 o decreto n. 10.821, de 18 de
·março de 1914), (66) 4:380$000;
6 marmhe•ros, a 5S diarios (decreto n. 9.157, de 20
de novembro de !911, lei n. 2.54-4, de 4 do
janeirode10i2e decreto n. 10.821, de 18 de
março de 19H) (67) 10:950$000;
i chefe de desinfecção (decreto n. 9. t 57, de 29 de
novembro de t9H, lei n. 2.54-4-, de 4 de janeirodet912edecreton. 10.821, dGi8 de
março de 1914) (68) 2:64-0SOOO ;
3 desinfectadores (decreto idem), 6:900$000. Total,
35:230$000.
(63) Decreto n. 9.157, de !29 de nQvembro de 191-1- Reorganiza
os serviços de policia sanitaria e de prophylaxia nos portos da Republica.
- Lei n. 2.5-í-4, de 4 de janeiro de 1912- Fixa a despeza geral
da Repnblica para o exercido de f \Jl2.
- Decreto n. 10.821, de 18 março de 1914- Dá novo regulamento á Directoria Geral de Saudc Publica.
(64) Vide nota n. G3 á presente lei.
(65) Vide nota n. G3 á presente lei.
(66) Vide nota u. 63 á. presente lei.
(67) Vide nota n. 63 á presente lei.
(68) Vide nota n. 63 á presente lei,
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Pessoal do na vi o de desinfecção ltepublica :
mo;,Lt·c da lancha com HS diat·ios, 4:015$000 ;
1 machiuista, idem, 4:0158000 ;
2 foguistas a 78 dial'ios, 5:110$000;
-i marinheiros a 5$200 diarios, 8:051-l$000. Total,
21:198$000. Total, 67:228$000.

Policia sanitarirt do po1'to
Pessoal:
6 iuspcctorcs de saúde a G:4008 de ordenado c
3:2008 de gratificação (decreto n. !).157, de
29 de novembro de 1 \JH, lei n. 2. 51t.J:, rle 4:
de janeiro de 1912 e <.lecl'eto 11. 10.821, de Hl
de março de 1914,) (69) 57:6008000;
4 uwdicos auxiliares a 4:8008 rle o r d c na d o e
2:400$ de gratifica<;ão (decr·eto n. !).157, de
29 de novembro de 1!) H, lei n. 2. 544, de 4 de
janeit·o de 1912 c decreto n. i0.82i, de 18 de
março de 1914) (70) 28:8008000 ;
encai'I'egado do material tluctuante, com 4:0008
do ordenado e 2:0008 de gi'atificação (decz·eto n. 9.157, de 29 de novembro do 1911,
lei n. 2.544, de 4 de janeit·o de 1!):1.2 c decz·eto n. i0.821, de i8 de rnan;o de :1.914:) (71)
6:0008000;
iutcrprete com 2: 8008 de ot·dcuado c i : ·~OOS <.I e
gratificação (decretou. 9.157, de 2!) de novembro de i 911, lei n. 2. 544, de ~~ de jaueiro
de :1.912 e decretou. 10.821, de 18 de mat'<;o
de 1914) (72) 4:200$000;
3 guardas sanitarios com 1:600$ de ordenado
c 8008 de gratificat;ão (decreto 11. 9.:157,
de 29 de novembro de i9H, lei 11. 2.5H·,
de 4 de janeiro de i912 e decreto n. i0.821,
de i8 de março de :1.9:1.4) (73) 7:2008000.
Total, 103:8008000.
l'cssoal suba!ter11o :
mestre de navio, com IO~ diari<.JS ( decret•J
u. \J. f 57, de 29 do novembro de 1U11, lei
11. 2.5U,do4.dcjaneirodo 1912 c decreto
11. 10.821, de 18 de marc;o de :1\JH {74)
:3:6508000;

(69)
(70)
(71)
(72)
·(73)
(74)

Vide
Virle
Vide
Vide
Vide
Vide

11uta
11ot;t
uota
nota
nota
uota

n.
u.
u.
u.
n.
n.

63

[I

pt'esente lei.

63 á (H'eseu te lei.
63 [~ rn·esentt) lei.
63 á. presente lei.
63 á presente lei.
63 á presente lei.

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

i machinista de navio, com iOS dial'ios (decreto
n. 9.157, de 29 de novembro de t9H, lei
n. 2.5U, de 4 de janeiro de 1912 e decreto
11. 10.821, de 18 de março de 1914 (75)
3:650$000;
5 mestres de laneha a 98 diarios (dect·eto n .9. 157,
de 29 de 11ovembro de 19H, lein. 2.5i4;
de 4 de janeiro de 1912 e decreto
n. 10.8'21, de 18 de ruarço de 1914) {76)
16:42aSOOO;
5 machinistas a 9S diados (dect·eto 11. 9.157, de
29 de 11ovem bro de 19H, lei 11. 2. 5U, de
4 de janeii·o de 19!2 e decreto n. 10.821, de
18 de março de 1914) (77) !6:425$000; ·
8 foguistas a 6$ diarios (dect•eto 11. 9.157, de 29 de
novembt•o de 191f, lei 11. 2.544, de 4 de janeiro de 1912 o decreto n. 10.821, de 18 de
mat·ço de 19!4) (78) 17:520$000;
25 marinheiros a 58 diarios (decreto n. 9. i 57, de
29 de novembro de f 911, lei 11. 2.544, de 4 de
janeiro de i9i2 e decreto n. i0.821, de iR
de mat'ço de i9U)(79) 45:625$000;
servente, gratificação (decreto n. 9.157, de 29 de
novembro de 19H, lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912 e decreto n. 10.821, de 18 do
março de 1914) (80) f: 2008, total, réis
104:495$000. Total do pessoal, 218:295$000.

1\la.terial :
Expediente, desinfectantes e respectivos utensilios,
acquisição, concerto, combustivel, lubrificantes, aprestos e demais artigos de custeio dos
vapores, la11chas e escaleres da Capital Federal
c do Estado do Rio de Janeiro e 88$500 para
apparelho telephonico, 90:000$000 ;
Para gratificação aos inspectores de saúde e medicos
auxiliares pela visita aos navios entrados á.
noite, no porto do Rio de Janeit·o, a 50S por
noite (lei n. 2.738, de i de Janeiro de 1913 c
decreto n. 10.821, de 18 de março de J9U) (81).
Deduzidas desta vet•ba para igual gratificação ao pessoal da lancha, a saber: um patrão
<t 48 diat·ios, um machiuista a 4S diarios, dotts
foguistas a 3$ diarios cada um, quatro remadores a 2S diarios cada um e um guarda sanitario a 58 diarios, t8 :250$. Total do material,
108:250$000. Total, !08:250$000.
(75) Vide nota
(76) Vide nota

( 77) Vide
Vide
Vide
Vide
Vide

(78)
(79)
(80)
(84)

11.
11.

nota n.
t~ota 11.

nota n.
nota n.
nota n.

63 á. presente
63 á presente
63 á presente
63 á presente
63 á. presente
63 á p1·esente
11 á presente

lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
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ESTADOS

l'm·tos de -Ja classe

:'llanáos, Belém, Hccifc, S. Salvado!', Santo:; c llio
Grande do Sul.
Pessoal :
6 inspectores de saúde a 4:800$ de ordenado c
2:4008 de gratificação {lei n. 738, de 4 de j<tnciro de 1913) (82) 43:200$000;
12 ajudantes a 3:200$de ordenado e 1:600$dc gi'<Ltificação (lei n. 2.738, de 4 dejaneiro de 191:1)
(83) tí7:600$000;
6 secretarias a 2:400$ de OI'denado e 1:200$ de
gratificação, (lei n. 2.738, de 4 de janeiro
de 1913) (84) 21:600$000;
6 cscrlpturarios-archivistas a 1:600$ de o1·denado c
8008 de gratificaçfto (lei n. 2.738, do 4 de janeiro de 1913) {85) 14:4008000;
!8 guardas sanHarios a 1:0008 de ordenado c 5008
de gratificação (lei n. 2. 738, de 4 de janeii·u
de !913) (86) 27:0008. Total, 163:800$000.
Total do pessoal, 37!!: 380$000.
12 mestres de lancha a 8$ dial'ios {lei n. 2. 738, de
4 de janeiro de 1913) (87) 35:050$000;
12 machinistas a 88 dia1•ios (lei n. 2. 738, de 4 do
janeiro de HH2) (~8) 35:040$000;
12 foguistas a 58 dia rios (lei 11. ~. 738, de 4 de j aneh·o de 1913) (R!l) 21:900$000;
48 marinheiros a r;s t!iarios (lei u. 2. 738, dt! '• th~
janeiro de 1913) (90) 87:600$000;
6 desinfectadores de i' classe, gratificação de
2:4008 (lei 11. 2.738, de 4 de janeiro de
!913) (91) 15:ft00$000;
12 desiufectadorcs de 2a classe, gratit1cação do
i: 8008 (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de
i 913) (92) 21·000$000, total, 215:1.í80$000.
Total do pessoal, 379: 380$000.
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
{80)
{90)
(91)
(02)

Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vid.e
Vide
Vide

nota n.
nota n.
nota n.
nota n.
nota n.
nota n.
nota n.
nota n.
nota n.
nota n.
nota n.

á. presente
á presente
á presente
á pl'eseute
f7 á presente
17 á pt·e,seute
17 á p1·esente
17 á pi'escntc
17 á Jll'esentc
17 á p1·esente
17 á preseute
I7
17
17
17

lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
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l'm·tós de 2a classe
Fortale:.~a, Vicl.oria, Pal'<umg·uá e Cnt·umiJá.
Pessoal :
!i inspcelores dn saúde a 3: ü008 dl' onlenado u
1:8008 de gml.ilicação (lei 11. 2. 738, de 4 de
janeil·o de i!H3) {93) 27:0008000 ;
!i ajudantes a-2:4:00$ de o1·denado c 1:2008 de gl'atificação (lei n. 2. 738, de 4 de jaueil'o de
1\lia) (9·t) 18:0008000 ;
5 oscl'ipturarios-archivistas a 1:6008 de ordenado
e 800S de gratificação (lei n. 2. 739, de /1 do
janeil·o de f913) (9ã) !2:0008000;
1 O guardas sauitarios :t 960$ de ordouaclu e -íl-iOS de
g1·atifieal~flo (lei 11. 2. 7:l8, de 4 do janoit·o de
1913) (961 H,:4008000. Total, 71:4001$000.
l'e88oal su haltenlll:
!i mestres ele lancha a 78 diarios (lei 11. 2. nH, de
4 de janeiro de 1\lt:l) (97) 12:775SOOtl;
!i machinistas a 78 dia1·ios (lei 11. 2. 738, de 4 de
janeiro de i!IB (98), f2:775SOOO;
!i foguistas a .J..S dia!'ios (lei 11. 2. 738, de .J. 1te janeiro do 191:~) (99), 7:300$000;
20 marinheiros a 4$ diarins (lei 11. 2. 738, de 4 de
janeiro de 1913) (100), 29:200$000;
iO desinfectadorcs, gratificação de 1:0008 (lei
n. 2.738, do 4 do janeiro do 1913) {to1),
18:000$, total, 80.o;;osooo. Total do pessoal,
151:450$000.
Portos de 3a classe

S. Luiz,

Amarração, Natal, C:ahcdello, Maceió, Aracajú c
Floria nopolis :
Pessoal :
6 inspectores de saúde a 3:200$ de ordenado c
1:6008 de gratificação (decreto n. 9,!57, de
29 de novembro de {911, c lei n. 2.544, do
• janeiro de 1912) (102), 28:800$000;
(93) Vide nota u. 17 á presente lei.
(9•) Vide nota n. 17 á presente lei.
(95) Vide nota n. 17 á presente lei.
(96) Vide nota n. 17 á presente lei.
(97) Vide nota n. 17 á presente lei.
{98) Vide nota n. t7 á presente lei.
(!l9) Vide nota 11. 1 7 á presente lei.
(100) Vide ~wta n. 17 á presente lei.
(I OI) Vide nota n. t 7 á. p1•esente lei.
(102) Decreto n. V.151, de 29 de novembro de-19/1- Heorganiza os
serviços de policia sanitaría e de prophylaxia nos portos da· Republica.
- Lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912 -Fixa a despeza. geral
da Republica para o exercício de t\H2.
1'ode1' Legislativo- 1915 (Yol. f)
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6 ajudantes a 2:000$ de ordcna<lo o i :000$ de
gt·atificação (dect·eto n. 9.157, de 2\l do novembro do 1!ll:l o lei n. 2. 544, de 4 de j<tuciro do 1!l12) (1.03), 18:000$000;
6 cscripturarios-archivistas a 1: GOO$ de m·<lenado
/c 800$ de gt•atificação (dect·etu 11. !l .157, de
2\l novembro de 1\lH e lei n. 2.54-k de 4 de
janeiro de 1912) (104), 14:400$000;
12 gmtrdas sanitarios a 800$ de o!'deuado e 4005 de.
gratificação (decl'eto n. !l .157, de 29 de novembro de 1911, o lei n. 2.544, de 4 do janeiro
de 1!l12) (105), H:400$, total, "75:600$000.
6

6

6
24

Pessoal subalterno :
mestreg de lancha a 75 diat·ios (decreto n. 9.157,
de 2\l de novembro de i !l11, c lei n. 2.5i4, de
4 de janeiro de 1912) (106), 15:330$000;
machinistas de lancha a 7S diarios (decreto
u. 9.157, de 2\l de novembro de 10H, c lei
n. 2.544, de t., de jaueiru do 1912) (107),
15:330$000 ;
foguistas a 4S diarios (decreto u. 9.157, de 2\l
de novembro de i9H, c lein. 2.5t.,t.,, de 4 de
janeil'o de 1912) (10R), 8:7608000;
marinheiros a 38 diarios (dect·eto n. 9.157, de
29 de novemtro de i9H, e lei n. 2.54t.,, de
4 de janeiro de 1912) (109), 26:280$000, total,
65:700$000. Total do pessoal, 141 : 300$000.

Portos de 4• classe
Itajaby e S. Francisco.
Pessoal :
2 inspectores de saúde a 2:400$ dL! ol'donado e
1:200$ de gratificação (decretou. 0.157, de
ue 29 de novembro de 1911, e lei n. 2.5-\:4,
de 4 de janeiro de 1912), (tiO) 7:200$000;
2 guardas sanitarios a 660$ de ordeuado c 3308 do
gratificação (decreto n. 9.i57, de 29 de novembro de i 9H c lei n. 2. 544, de 4 de janeiro de 19f2) (111), i:980S, total, 9:1808000.
(iO:l) Vide nota n. 102 á
(104) Vide nota n. 102 á
( 105) Vide nota n. 102 á
( !06) Vide nota n. 102 á
(107) Vide nota n. 102 á

pt·cscutc lei.
presente lei.
presente lei.
prcsen lc lei.
prcsl}nte lei.
(i08) Vide nota n. 102 á presente lei.
(i09) Vide nota 11. i02 [t presente lei.
(HO) Vide nota n. 102 á presente lei.
(111) Vide nota 11. 102 á pi·csenüJ lei.
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Papel

Pessoal subalterno :
2,)nachinistas a 58 diarios (decreto. n. 9.157, de
29 de novcmbt•o de f.9H, e lm n. 2.51.4, de
4 de janeiro de 1912 (t12), 3:650$000;
2 patt·õcs a 4$ diarios (decreto n. 9. f. 57, de 29 do
novembro de 1911, e lei n. 2.544, de 4 de janeh·o de f.912)JH3), 2:9208000;
2 mat·inheiros a 3$ iarios (decreto n. 9.157, de
29 do novembro de f.9H, e lei n. 2.544, de
4 de janeiro de 1912) (1ti), 2:!90$, total,
8:760$000. Total do pessoal, f7:9í.0$000.
Material :
Expediente, asseio, desinfectantes, custeio, acqnisiçã.o e conservação dos transportes mat·itimos
c despezas eventnacs das inspectorias de ia,
2a, 3a e 4,• classes (decreto n. 9.157, de 29 de
novembt·o de 19f.l, e lei n. 2.5U, de 4 de
janeiro de 1912) (115). Total do tnaterial,
210:000$000 ;
Aluguel de casa para as inspectorias (decreto n. 9.!57,
de 29 de novembm de f.9H, e lei n. 2.5U, de
4 de jancit·o de 1912) (116), 25:200$000.

llospitaes de isolamento nos Estados
Maranhão (Borufim), 9008000 ;
Ceará, 720$000 ;
Pernambuoo, 1:500$000 ;
Alagôas, 660$000;
Sergipe, i :000$000;
Bahia, 9:0008000;
Paraná, 1:5008000;
Santa Catharina, 480$000 ;
Rio Grande do Sul, 2:!60$000. Total, 17:920$000.
Total geral......................................
23a- Secretaria do Conselho Superior de Eusino.
Augmentada pat·a 71:0988, distribuiudo-se
a dotação do seguinte modo : presidente
do conselho, 20:0008; secretario, 9:6008;
amanuense, 2:400$; porteiro, servindo de
continuo, 2:4008 ; material de escripta,
698$ ; para gratificação aos seis directores
dos institutos docentes, de nomeaçlo
oflicial, 36:000$000.... ............ ... ..

(112)
(H3)
(1H)
(H5)
(1:1.6)

Vide
Vide
Vide
Vide
Vide

nota n.
nota n.
nota n.
nota n.
nota n.

102 á presente
102 á. presente
102 á presente
i02 á pr~pto
f.02 á preSente

lei.
lei.
lei.
lei.
lei.

5.021:759$000

71:0988000
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Pa.pel

24:&- SubvHnçõcs a iustitulos de ensino. Diminuida
(lc 100:0008 destinados ao Instituto Elc-

etro-Teclmico· do Porto Alegre e r,:stabok.'eidas as seguintes verbas para os vencimentos do magistcrio oficial e auxiliares
do ensino desse caracter, e mais funcciouarios administrativos ; Faculdade de Direito de S. Paulo, 310:i06S; Faculdade do
Hecife, 332: 176S ; 11aculdade de Medicina
do Rio de Janeiro, 565:6~7S ; Faculdade
de Medicina da Bahia, 526:908$ ; Escola
Polytechnica. do Rio de Janeiro, 359:588S;
Collegio Pedro li, 431: U-88000. Total
2. 525:5738000 ........................ .

4,.183:3288336

2~•-

Escola do Bella.s Artes. Augmontada de
f :2008 a gt·atificação ao restaurador c
conservador dos quadros da pinacotheca,
ouro, 15:H8SOOO •.••••...•..••••.•.•••
26"- Instituto Nacional de Musiea ............... .
Substituída a tabella pela seguinte :
Pessoal :
i director com 6:0008 de ordenado c 3: 0008 do gratificação (decreto n. 9.056, de 18 de outuhro
de i9H, e lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de

28\1:0128236
lt33:560S805

1912) (H7), 9:000$000;
4.2 professores a 4:0008 de ordenado e 2:000$ de gt·atificação (decreto n. 9.056, de 18 de outubro
de t9H, e lei n. 2.5U, de 4 •le janeiro rle
1912) (H8), 252:0008000;
i secretario com ~:8008 de ordenado e 2:400S do
gratificação (decreto n. 9.056, de 18 de outubro de 1.91.1 e lei n. 2.544, de 4 de janeil'o
de i9i2) (H9), 7:200$000;
i thesoureiro com 4:0008 de ordenado e 2:0008 do
gt·atificação (decreto n. 9.056, de 18 de outubro de f 9i 1, e lei n. 2.5H, de 4 de janeiro de
i9i2) (120), 6:000SOOO;
i su IJ·secretario com 3:2008 de ordcn<tdo c 1 : 600S
de gratificaçilo (decreto n. 9.056, de i8 de
outubro de i 911, e lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912) (i2t), 4:800$000;

(H7) Decreto n. 9.056, de 18 de ontub1·o de 19-H - Appt·ova o
regulamento para o Instituto Nacional de Musica.
- Lei n. 2.54.4, de 4 de janeiro de -19-12- Fixa a despeza geral
da Republica para o exercício de 1912.
(H 8) Vide nota u. H 7 á presente lei.
(H9) Vide nota n. 117 á presente lei.
(120) Vide nota n. H7 á presente lei.
(t2t) Vide nota n. 117 á presente lei.

31

.HI.Tfll'l [)() )>flDRR LROTRL:\TIYO

Papel

i bibliothecario com 3:200$ de ordenado e 1 : 600S
de gratificacão (decreto n. 9.056, de 18 de
outubro de 19H, e lei n. 2.5·H, de 4- <le janeiro do 1912) (122}, 4.:800$000;
2 amanuenses a 2:-íOOS de ordenado e 1:200$ de
gratificação (decreto n. 9.056, de 18 de-outubro de 19H e lei n. 2.5U, de 4 de janeiro de
1912} (123} 7:2008000;
.
2 acompanhadores a 2:0008 de ordenado e i:OOOS
de gratificação (decreto n. 9. 056, de 18 de
outubro de 1911, e lei n. 2,5-í-1,, de 4 de janeiro de 1912) (124), 6:0008000;
i2 adjuntos a 2:0008 de ordenado e 1 :OOOS de gratificação (decreto n. 9.056, de f8 de outubro
de 1911, e lei n. 2.544, de 4 de janeiro de
i9i2) (125), 36:0008000;
i porteiro com f :8008 de ordenado e 9008 de gratificação (decreto n • 9. 056, de 18 de outubro
de 1911, e lei n. 2.5-íi, de 4 de janeiro de
1912} {f26), 2:700$000;
•
2 inspectores de alumnos a 1:8008 de ordenado e
9008 de gratificaçllo (decreto n. 9.056, de 18
de outubro de 1911, e lei n. 2.544-, de 4 de janeiro de 1912) (127}, 5:400$000;
8 inspectoras de alumnas a 1 :8008 de ordenado e
900$ de gratificação (decreto n. 9.056, de 18 de
outubro de 1911, e lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 19:12} {1~8), 21:6008000;
i (~ontinuo com f: 600$ de ordenado e 8008 de gratificação (decreto n. 9.956, de :18 de outubro
de 191:1 e lei n, 2.544, de -í de janeiro de
i9:12)J129}, 2:4008000;
t conserva OI' com 1:2008 de ordenado e 6008 de
gratificação (decreto n. 9.056, de 18 de outubro de 1911, e lei n. 2.5-í4, de 4 de janeiro de
1912) (f30), f :800$000;
t afinador de pianos com I :200$ de ordenado e 6008
de gratificação (decreto n. 9.056, de 18 dn
outubro de 1IH f, e lei n. 2.54-í, de 4 do jnnr.iJ'O
de f912} (i31), f:8008000;

Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
(!30) Vide
(!31) Vide

{122}
(123)
(124-)
(125)
(i 26)
(i27)
( t 28)
(129)

nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota

n.
n.
n.
n.
n.
n.
u.

H7 á presente lei.
H7 á. presente lei.
117 á presente lei.

U7 á presente lei.
H 7 á. presente lei.
H7 á presente lei.
H 7 á presente lei.
11. Hi á presente lei.
n. H7 á presente lei.
n. 117 á presente lei.
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Gratificações addicionaes ídccreto n. 9.056, de i8 de
outub1·o de !911, c lei n. 2.ãq.q., de q. dejaneh·o
ele 19!2) (132), 23:2088687. Total :l!li:90H~687.
Pessoal sem uomea<;ão :
7 serventes (decreto n. 9.056, de t8 de outubro de
t9H, e lei n. 2.544, de q. de janeit·o ele 1!H2)
(f 33), i 2: 600$000. Total do pessoal. ....... .

Material :
Gratificação a nove monitores a 300$ aunnaes (decreto n. 9.056, de 18 de outnheo do 191i, c lei
n. 2.5q.q., de q. de janeiro de l!H2) (l::lq.),
2:7008000;
Acquisi<;ão de instrumentos, reparos e eonservação
do grande ot•gão e do instrumental ; acqnisições para o laboratodo de physiologia e hygiene da voz, bibliotheca, archivo, museu e gabinete de physica e encadernações, 12:0008000;
Moveis, reparos e utensilios, objectos de expediente,
medalhas e diplomas para premios ; publicações, despezas com fardamento dos serventes,
representação do Instituto e despezas miudàs
e eventuaes, 6:000$000;
llluminação, 2:0008000 ;
Auxílios aos concertos do Instituto (decreto n. 6.621,
de 29 de agosto de !907, art. !07) (135),
6:0008000;
Taxa de esgoto, i36SH8.
Consumo d'agua, 2168000. Total do mate r i a I,
29:0528H8.
Total. •.•••.•...••.....•....•................•..
27•- Instituto Benjamin Constant •••......••....•
28•- Instituto Nacional de Surdos-Mudos. Augmentada de 7:000S a verba do material e de

404:ã088687

43 3: 560$8ú!i
39t: JM·Si 18

(132) Vide nota n. 117 á presente lei.
(i33) Vide nota n. H7 á presente lei.
( f3q.) Vide nota n. H 7 á presente lei.
({35) Decreto n. 6.621, de 29 de agosto de 1901- Approva o
regulamento do Instituto Nacional de Musica.
Art. 107. O director será o regente principal dos concertos ; designai'á os regentes que o devem substituir ; nomeará o thesonreiro,
o chefe dos córos e os ensaiadores de turmas ; todos estes deverão ser
professores do Instituto, podendo tambem rccahir no sub-secretario a
nomeação para o cargo de thesoureiro.
Nomeará, igualmente, os corypheus, por indicação do chefe de
coros ; organizat·á os programmas ; marcará os dias e horas para
todos os ensaios c concertos c fat·á os <'ontractos necessarios, inclusive
o de um avisador, eargo qne não podci"á ser exercido por funccionarios
do Instituto.
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Papel

i:OOOS a consignação para serventes na

vorba do pessoal de nomeação do director.
Suppt·imidos ua verba pessoal : agente the·
soureiro, 4:80•>8; um t•epetidor, 2:400SOOO
29" - llibliotheea Nacioual. .................... ..

t57:t27SH8
ãt2:3t2SU8

Pessoal :
i dh·ector geral com 8: OOOS da o1·denado e 4: 8005
do gt·atificação (decreto n. 8.835, de H de
junho de !9H, o lei n. 2.544, rle 4 de janeiro
de !912) (136), 12:0005000;
3 bibliothecarios a 6:800$ de ordenado e 3:4005 de
gratificação (dect·eto n. 8. 835, de H de julho
de f 9! f, o lei n. 2. 544, de 4 de janeiro de
!912) (137), 30:600$000;
5 sub-bibliothecarios a 4:800S de ordenado e 2:400S
de gt•atificação (decrctt.J n. 8.835, de H de
julho de 19H, c lei n. 2.M4, de 4 de janeiro
de 1912) (138), 36:000$000;
8 officiaes a 4:8008 de ol'denado e 2:000$ de gra, ti fi cação (decreto 11. 8. 835, de H de julho de
19H, e lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 19!2)
(f39), 48:000$000;
H amanuenses a 3:00011 de ordenado e !:500$ de
gratificação (decreto n. 8. 835, de H de julho
de f9H e lei n. 2.544, de 4 de janeiro de
f912) (140), 63:0008000;
6 auxiliares a 2:2008 de ol'denado e f: 5008 de gratificação (decreto n. 8.835, de H de julho de
f 9!1 o lei n. 2. 544, de 4 de janeiro de !912)
(H!), 52: 8008000;
i mecauico clectl'icista com 2:800$ de o!'denado e
!:4008 de gratificação (decreto n. 8.835, de
H de julho de i9H, e lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912) (142), 4:200SOOO;
i porteiro com 2:4008 de ordenado e f :2008 de gratificação (decreto n. 8.835, de H de julho de
f9H, e lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912)
(!43), 3:600$000;

(136) Decreto n. 8.835, de IJ deiulho de 1911- Approva ore·
gulamento para a Hibliotheca Nacional.
- Lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912- Fixa a despeza gera]
da Republica para o exercício rle HH2.
l137) Vide nota n. 136 á presente lei.
(138) Vide nota n. 136 á presente lei.
(139) Vide nota n. f36 á presente lei.
( HO) Vide nota n . 13 6 á presen to lei.
(Ui) Vide nota n. 136 á presente lei.
(U2) Vide nota n. 136 á presente lei.
(143) Vide nota n. f36 á. pt•esente lei.
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2 ajudantes de por-teiro a 2:0008 de or·denado e
:1 :OOOS de gr·atificação (decreto n. 8.835, rlP
:1:1 de jnlho do :19:1:1, e lei n. 2.5i,4, tio 4 dt~
janeit·o do i912) (i44), G:OOOSOOO;
inspector technico com 2:8008 de ordenado e
:1:4008 de gratificaçAo (decreto n. 8.835, d!'
:1 i de julho de i 9i :1, e le1 n. 2.5U, de 4 de janeiro de i9t2) (145), 4:200SOOO;
Gratificações ao secretario e ao tbesourelro (decreto
n. 8.835, de H de julho do t9H, e lei n. 2.5i,i,,
de 4 de janeiro de :1912) (:146), 3:0008000.
Total, 263:4001.1000.
Pcs.~oal

sem nomeação :

ajudantes de electricista a :1:000$, :12:000~000;
guardas a 2:4001:1, 28:8008000;
ascensoristas a 2: fOOS, 8: i,OOSOOO ;
serventes a i :8008, 50:4,008000 ;
Pessoal das officinas graphicas e de encadr.rn:H:;ão,
56:000$000. Total, t5;i:600$000.
Total do pessoa I. ............................... .

4
:12
4
28

419:000$000

Material :
Acqnisit;.ão de liveos, periodicos, mannscripto~, estam·
pas, cal'tas geographicas, moedas, nwdalha~
o scllos, :IG:000$000 ;
Contribuição annnal para a m·ganiza<:iio do in\'entario dos documentos r·elativog ao Hr·a;dl, exi~
tentes no Archivo dP l\Iar.inha o Ultr·anrar de
Lisboa, 4: 800$000 ;
Conservação de livros, poriodicos, etc. l\Iaterlal pam
as officinas graphieas o de cncaderna<;fio,
:14:000$000;

Permntaçües e documentação, invr.stigaçües e estudo,;
em bibliothecas,archivos e musens, 10:200$000,
Ohjectos do expediente, moveis, pnbfir,M:ües, serviço
de conl'ereneias, t'olll!CI'Va•:ão do ctlilicin,
tJ•ansporto de li\To~ o despez:t~ PVmrt.naPs,
24-: 000$000 ;

lllllminação. Concntc ekctt·ica, 20:000$000 ;
Alugnel dn casa par·a o dircctor·, :l:li00$000;
Taxa de esgoto, i36SH8 ;
Consnmo d'agua, !i76$000. Total do 111 a t et· i a I,
93:3f2$1i8.

Total ........................................... .
30•- Soccort·os Pnhlkos. llctlnzi•la tlc 30:000~000
31a- Obras - 11ednzida de !i0:00091JOO .••.•....•

( J 44) Vide nota 11. 1 :lü ;\, tn·escnte l•~i.
(f.\5) Virle nota n. 136 á presente lei.
(t46) Vide nota n. 136 á presente lei.

!it2: 3t2St t8
50:000$000
200:000$000

M":1'0S
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Corpo de Bombeiros - Suppritnido o sol<lo do coronel commandante, por ser official do ExercitQ (H :599$992). Diml·
nuida de 6:960$550, correspondente a solclo~, visto terem
fallecido as praças abaixo mencionadas:

8398500
8398500
7558550
803S do
8038 do
7308 do
7308 do
7308 do
7308 do

do 2• sargento Florencio Manoel da Silva ;
do 2• sargento José Hermogenes ;
do 2• sargento Carlos Teixeira Montolmllo ;
fot·riel José Luiz da Silva :
forriel Antonio Joaquim Vieira ;
soldado Leoncio Aquino ;
soldado José Simões da Fonseca;
soldado Delmacio Thombocon ;
soldado Manoel Romão de Carvalho.

Angmentada dP- !9:0898500 para pagamento dn ~olclo a praças
já. reformadas :
9858500 ao t• sargento Manoel Alves Coelho, reformado por decreto de 30 de julho. de f 913;
- 9858500 ao t• sargento Francelino Augusto Nascimento, reformado por decreto de f8 de setembro de f9f3;
839$500 ao 2• sargento Thomaz Ignacio Saiba, reformado por decreto de i 3 de fevereiro de i 905;
8398500 ao sargento Armindo Alves Lopes, reformado por decreto
de 23 de agosto de i9i3 ;
8038 ao forriel José Luiz de Souza Moura, reformado por decreto
de i5 de setembro de i 900 ;
8038 ao forriel José Rodrigues de Azevedo Chaves, reformado por
decreto de 20 de agosto de i 913 ;
7668500 ao cabo de esquadt·a Vicl.orino Patricio de Souza, reformado por decreto de i9 de março de f9f3;
7668500 ao cabo de esquadra Luiz l\lanoel da Silva, refm·mado
por decreto de f8 de setembro de f913 ;
7668500 ao cabo de esquadra Manoel A11tonio da Silva Buim, refot·mado por decreto de t8 de setembt·o de i 9i3 ;
7668500 ao cabo de esquadra Alfredo Rodrigues da Silva, reformado por decreto de H de dezembro de i9i3;
7308 ao soldado José Luiz da Silva, reformado por decreto de iO
I) r, mat·c;o de i 9!0 ;
7308 ao soldado Domingos Virgilio Napoleão, reformado pot• decreto de 6 de feve•·eiro ele i 913 ;
7308 ao soldado Evaristo de Souza Carvalho, reformado pot• dect·eto de f 9 de março de 1913 ;
7308 ao soldado Rozendo Baptista Rodt·igues, reformado por decreto de 7 de maio de f9i3;
7308 ao soldado Antonio Machado Pereira, refo•·mado por dem·eto de 21 de maio de i9f3;
7308 ao soldado Genesio Vital Alvaro da Luz, reformado por decreto de i8 de junho de i9i3;
7308 ao soldado Jorge Martinez, reformado por decreto de i8 de
junho de i9i3;
7308 ao soldado Francisco Borgcs, reformaria por decreto de 25
de junho de f9i3;
730S ao f'olrlarlo J)omingos Nnry, reformado pot• decreto ele 20 de
agosto de i9i3;
7308 ao soldado Domingos de Souza, reformado por decreto de i!
de setembro de i 913 ;
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i308 ao soldado Ar,eacio de Oliveiea, rcfoemado pm· decreto de
f8 de seternbt·o de 1\}1:1;
730$ ao soldad0 All't·odo 1\lende~, t·cl'ot·mado por tlect·eto de 18 de
setcrnlm) de Hl13;
7308 ao soldado Anlonio Duarte rlal'roso, reformado por decreta
de 18 de sclernht'o de f 9B;
7308 ao soldado José Franeisco dos Santos, t•cforrnauo por decreto
de 26 de novembro de 1913 ;
5~78500 ao soldado Leandl'O Sebastião de Oliveira, refot·maclo por
decreto de 18 de nov<~mht·o rle HJ13. Total, 2.226:723$320.
Papel

33• -

34" -

35 3

-

3G• -

:na 38• -

Serviço eleitoral. .•.......•......•........
Atlmiuistra<;ão : Justiça e outras dcspezas do
Territorio do Acre. Reduzida a 400:000$
a verba do matel'ial dos qnalt'O departamentos, pelo cc')rte do 100:000$, em cada

80:0008000

lll11 ••••••••• ·•••••••••••••••••••••••••

2.374:800$000
281:240$000
90:000$000
190:000$000
100:0008000

Instituto O.;waldo Crll7. ....•...............
Set'Ventnario do culto catholico ............•
l\lagistt·ado.;; em disponi bilirlade .....•......•
Eveutrmcs ...•....•...•.•••.............••

Art. 3". Fica. o Govorno a ut01·izado :
de~ de abril de 1911 (147), para o
fim de corrigil· as falhas e senOes que a l'Xperiencia mostrou existit·em
na actual ot•ganização do ensino, pi'Ovidenciando no sentido de um
melhor Jan<;amento e distt·ibuição de taxas c emolumentos escolares,
assegurada com a personalidade jurídica a autonomia didactica,
administrativa e disciplinai' dos estabelecimentos de instrucção mantidos pela União, podendo estabelecer as normas que lhe parecet•em
mais convenientes aos intc•resses do mesmo ensino em toda a Republica.
, § f •. Serão nomeados os dit·cctores dos seis institutos de instl'U·
cção superior e secundaria pelo PodPr Executivo, á sua livre escolha,
dentro os cathedraticos do magist.et'Ío o!ficial offectivos ou jubilados.
§ 2". As gt·atificaçõos dos dh·ectorcs desses institutos docentes.
serão deduzidas da vm·ba 23& - Conselho de Ensino.
§ 3". E' mantido em toda a sua plenitude o decreto legislativo
n. 727, de 8 de dezembro de 1900 (1~8).
§ 4". O Governo reformará tambem a organização e attribuições
do Conselho Superior de Ensino, dispondo sobre a melhor maneira de
se obter o quantitativo pat·a o pagamento dos vencimentos do pessoal
respectivo e at·mando-os dos meios effica7.es de fiscalizar minuciosamente nos institutos de Pnsino o emprego das subvenções que o Govel'l1o lhos dá.

a) a rever o decretou. 8.659,

(147) Decreto n. 8.659, de .f da abril de 191-1- Approva a Lei
Organica do Ensino Superior o Fundamental na Bcpublica.
( 148) Decreto Legislativo n. 727, ele 8 de dezembt·o de 1900 Reconhece como de caracter oiHcial os diplomas conferidos pelas
Escolas Polytechnica de S. l'anlo c de Engenharia de Porto Alegre.
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§ s•. Os institutos superiores, cujos diplomas forem acceitos pelo
Governo Federal para a inscripção na Directoria de Saúde Publica,
assim como para preenchimento de caq;os federaes, continuarão a
contribuir com a quota de fiscalização, a que et•am obrigadas as aca·
demias equiparadas ás olficiaes, antes de promulgada a ultima rc·
forma do ensino. Essas quotas servirão para gratificar os inspectores
não permanentes, incumbidos pelo Governo Federal de fiscalizar
exames, funccionamento, etc., etc., daquelles institutos, empregao·
do-se o saldo, pt•ovavel, em diminuir o onus que representa para o
Thesouro o Conselho Superior de Ensino.
§ 6•. Serão revistos, com o mesmo espírito da presente lei, os
regulamentos da Academia do Bellas Artes e Instituto Nacional de
1\lusica, sem augmento do despeza, melhorando principalmente as
condições para a investi(lura dos cargos de professores e impedindo
que nos concursos para pt·emios de yiagem os pt•ofessores se inscrevam
conjuntamente com os alumnos.
§ 7•. A reforma autorizada poderá entrar desde logo em vigor,
mas o Governo submettorá o acto que expedir, deci'Otando·a, á appro·
vação do Congresso, em maio de !915.
,
Art. 4". Em toda a escola publiéa de insti·ucção primaria, gra·
tuita ou não, ó obrigatorio o ensino da lingua portugueza.
Art. 5°. Fica o Governo autorizado a mante1· as seguintes sub·
venções o auxilios :

Instituto Historico e Geographico Brazileiro •..•••••
Sociedade de Geographia do Rio de Jane!ro ......•.
Academia Nacional de Medicina ...•...•.......•••.
Dispensaria de S. Vicente de Paulo, dirigido pela
irmã Paula ...•.••..•....•............•...
Maternidade das Laranjeiras .•.....•.•••••....•••
Associação Protectora dos Cegos, Dezesete do Setembro ................................... .
Asylo de S. Luiz (velhice desamparada) .•••••••.•.
Instituto de P1·otecção e Assistencia á lnfancia, in·
clusive auxilio para aluguel de casa ••••••••.
Asylo do Bom Pastor .••••••.••.•••••.•.••.•••.•••
Liga contt·a a Tuberculose ............... : . ...... .

25:000$000
t0:000-000
10:000~000

!20:000$000
!00:000$000
20:000$000
20:000$000
48:000$000
4:000$000
2~:000$000

§ i •. Fica o Governo autorizado a conceder mais as seguintes
subvenções :

Cruz Vermelha Brazileira ....................... .
Assistencia de CI'eanc;as Pob1•es, annexa ao Instituto
de Electricidade Medica do Dr. Alvaro Alvim.
Instituto Electro-Teclwico de Porto Alegre •••.•.•..
Instituto Electi'O·Techn ico de ltaj ubá •...••••.••..•

to:ooosooo
15:000$000
iO:OOOSOOO
30:0008000

§ 2•. Continuará em pleno vigot• o regulamento expedido pela
Secretaria do lnteriol' para a fiscalização do emprego dessas subven·
ções e anxilios.
Art. 6". Na revisão que fizer do regulamento da Guarda Civil,
o Governo fixa1·á, t!e modo preciso, o estagio da 2a classo e as con-

dições de accesso para a prirueit·a, estabelecendo que nenhum membro
da corporação poderá set• distrahido do serviço de policiamento propriamente dito para outros encargos particulares ou omciaes, o ohservan<io mais os seguintes dispositivos :
1•. Aos guardas civis que so invalidarem no acto de defesa de
ordem e segut·ança publica fica a;;segm·ada a pensão correspondente
a um terço dos respectivos vencimentos.
2•. No caso de perecimento do guarda, nas condições acima, fica
assegurada á sua viuva e filhos menores a pensão correspondente á
metade dos seus vencimentos.
Art. 7". Fica o Governo autorizado a reorganizar a Brigada Policial, nos limites da verba orçamental'ia, assegut•ando aos officiaes
dessa milicia os commandos em commissões das unidades respectivas.
Paragrapbo unico. A Diroctoria de Contabilidade do Ministerio do
Interior ficará com a superintendencia e fiscalização directa de tudo
quanto se referir a despezas com a Briga1la Policial, orçamentarias ou
não orçamentarias.
·
Art. s•. Fica o Govcmo autorizado a rever o regulamento do
Corpo de Bombeiros, no sentido de diminuir a despeza, exp~essa;
mente revogados os artigos do regulamento que se referem ao anspector geral e ao assistente do material, que deverão ser officiaes da
propria cõrporação.
Paragt·apho unico. Na revisão que o Governo fizer do regulamento dessa corpora<<ão sm·ão expressamente revogados o at•t. 248 e
seus§§ 1• e 2• (f.t:9).
Art. 9•. Fica o Poder Executivo autorizado a reformar a actnal
administração do Tenitorio do Acre, sob as bases seguintes\
a) set·á mantido o decreto n. \J. R:~ I, de 23 de outubro de 1912
(150}, com as seguintes modilica<;flcs:

(149) Dec1·eto n. 9.048, de 18 de outubro de 1911- Approva o
regulamento para o Corpo de Bombeiros do Districto Federal (Diario
0/ficial de 18 de novembro de 1911}.
Art. 249. A Caixa não dará. pensão maior que a mais elevada da
tai.Jella D, excepto para o commandante, que poderá elevat• a mais
metade, quando estiver nas condições do art. 234, pagando neste casn
a mensalid:Lde de 4:0S (quarenta mil réis).
§ i•. Quando o capital da Caixa houver atlingido a importancia
de mil contos de reis, e ainda assim se suas condições permittirem, as
pensões aos herdeiros dos socios poderão SEU' gl'adualmente elevadas
ató o maximo do dobro, nãn sendo extensiva essa faculdade aos casos
do reforma.
§ 2•. Si em qualquer época a irnportancia das pensões pagas mensalmente pela Caixa exceder á somma dos seus t•endimentos mensaos,
comprehendendo as contribui1;ões, joias e dónativos, etc., excepto os
juros, as pensões dos reformados serão reduzidas proporcionalmente
ao quanturn do cada um, de modo a augmentar sempre o capital da
Caixa pela accnrnulação dos juros, não podendo, porém, essas rcdncçflcs attingir ás vinvas, orphftos e demais ltm·deit·os.
(150) Decreto n. 9.831, de 23 de outubro de 1912 (Diario 0/ftci.al
de 2ti de outubro do HH 2) - Bcorgauiza a Admiuistl'ação e a Justiça
no Territorio do Acre.
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b) entende-se concedida com a pt·eseute autorizaç1l.o a approvação logisbtiva exigida pelo art. 4:32 do citado decreto p<m~ que outra
em vigor o capitulo VI do titulo ll (151) ;
c) são ampliados os pt·azos referentes ao alistamento, eleição o
recursos oleitot·aos do que trata o titulo 11 ;
d) são ampliadas as attribui<:ões do juiz de paz, 110 seuiido de
podet• funceionar nos processos de justificações de idade pam fins elei·
toraes e fazet· entt·oga dos títulos dos eleitores mediauto recibo destes;
e) o pr·ocesso para alistamento no territorio será o estabelecido
no referido decreto para as eleiçÕes municipaes.

(151) Decreto n. 9.831, de 23 de out"b1·o de -1912 (Diario Official
de 25 de outubt·o de 19!2) - Heorgauiza a Administt•açào o a Justiça uo Ten·itorio do Acre.
Art. 4:32. Este decreto cutl·ará. em vigor desdo já, excepto na
parte de que imta o c<~pitulo VI do titulo li.
Capitulo VI do titulo li :

Da eleição municipal. Secção I.
Do eleitorado municipal e das incompatibilidades.
Art. 72. São eleitores muuicipacs todos os cidadãos brazileiros
no goso de seus direitos civis e políticos e que se tenham alistado ou
venham a alistar·-se na conformidade das disposições desto decreto.
Art. n. Não poderão ser votados para membros do Conselho Mu·
uicipal:
i •, os que não forem eleitores muuicipaes ;
2•, as autoridades judicial'Ías, os commaudantes de iim;a do terra
e mar, os commandantes de força policial, os delegados de policia, os
commissarios de hygicne que tivet·em exercido seus cargos dentro de
seis mezes anteriores á eleição ;
a•, os que tiverem litigio com a municipalidade ;
4:", os empreiteiros de obras municipaes;
!i•, quaesquer funccionarios que dirijam ou administrem rc-partições federaes ou suas dependencias, e quaesquer fuucciouados
municipaes ;
6", os empreiteiros de olJras emprehendidas no município por
conta ou em vit'tude de eontt·acto com o govet·no municipal ou federal;
7", os ascendentes ou descendentes, directos ou collateraes,
cousanguineos ou affius do prefeito e do intendente até ao 2• gráo;
s•, os aposentados em cargos municipaes e federaes ;
9", os que estiverem directa ou indirectameute interessados em
qualquer contracto oneroso com a municipalidade, por si ou como
fiador; sendo que esta incompatibilidade não attinge os possuidores
d0 acções de sociedades anonymas que tenham coutracto com a municipalidade, salvo si forem gerentes ou fizerem parte da directoria
das mesmas sociedades.
Art. 74,. Perderão o logar de vogaes :
i•, os que se mudarem do município;
2•, os que perder·em os direitos politicos;
3", os que deixarem de comparecer á.s sessões, sem causa. justificada., dut·ante duas reuniões annuaes consecutivas;
4•, os que acceitarem cargos nas directorias e commissões fiscaes
de empregos ou companhias destinadas á exploração de concessões
e favores da municipalidade.
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~ 1•. O tcrl'itorio elegerá quatt·o rcprcscnt.wtcs á. Camara. dos
Deputados.
§ 2•. O processo pat·a alistanwnto c eleição desses representantes
ú o mesmo do dtado decreto.
At·t. :10. O Govel'no ol'gauizad. novo regimento de custas para a
.lusti(:a Fecleral e pal'a a Local do Districto Fedel'<!l no sentido de reduzit• as mesmas custas, estabJlecendo penas de suspensrw de um a
seis mezes e multa de 1008 a 5008 aos esc!'ivães que deixarem de cotar
á margem do cada aeto que lavral'em o sou houorario, bem como
áqnellcs que cobrarem elas partes mais custas do que as admittidas
pelo regimento.
Art. :1:1. E' pcll'mittido ao procut·ador geral da Republica requisitat·, para servir como seu scct·etario, sem augmeuto de despeza., um
fnnccionario do Miuistcr·io da Justiça. e Negocios Intcriol'es ou do 1\liuistcrio da. Fazenda..
Art. :12. Rerão preenchidas por acce,so as vagas que se verificarem no quadro do pessoal da Secretaria da P!'ocuradoria da Repnblica..
Art. 13. Os juizes de direito da. Justiça Local do Distl'icto Federal
scl'fto nomeados dentre os membros do 1\linist':ll'io Publico da mesma
justi(;a, pl'ctores c advogados que pt·ovarem ter seis annos, pelo
monos, de pt'atic:t fot·ensc eompl'ovada, h:tbilitados de conformidade
com o disposto no al't. 14, §§ 2•, 3• c 4•, do decreto n. 9.263, de 28
de dezembro de 1911 (i 52).
Paragrapho unico. A primeim nomeação será. para a presidencia do Tribunal do Jut·y c haveudo mais de uma vaga tambem
pam as outras varas Cl'iminaes, obscrv:tda a seguinte proporç:J.o alter-

(15:2) Dec1·eto n. 9.2G3, de .'28 de dezembro de 191/ (Diario Of!icial
de 31 de dezembt·o de 191:1)- lleorganiza a Justiça do Distl'icto Federal.
Art. i4. As varas de dh·oito, para o efti~ito da nomeac;ão dos
,juizes, são classificadas em quatro categorias ou entrancias : a ia, a.
presideucia do Tribunal do Jm·y ; a 2a, as outras varas ct·iminaes;
a aa, as contenciosas- cíveis, e dos feitos da Fazenda Municipal ;
a 4a, as administrativas- ,OI'phãos e auseutes, provedoria e resíduos.
§ 2". Logo que o presidente da Curte de Appellação tiver conhecimento da vaga do logar de juiz de direito, mandará publicar por
edital, no Dirtrio Uf!icial, que fica marcado o prazo de 20 dias para
lhe serem apresentados os requcriml'ntos dos candidatos, - pretores
ou membros do :ninistet·io publico c advogados, conforme o caso,
devendo taes requerimentos ser instruidos com documentos que provem o preenchimento das condic;ües de tempo exigido pelo § 2• do
a1·t. 13, a idoneidade moral e a capacidade judicia.ria para. o cargo.
§ 3. • A' proporção que forem sendo recebidos os requerimentos, o
pt·esideute os irá distribuindo aos dois vice-pt·esidentes, que farão
publicar no Diario O(ficial, cinco dias após a terminaçiw do prazo do
paragrapho antecedente, um relatol'io circumstanciado sobre cada
uma das peti<;ões c respectivos documentos, e as apl'esentarão na primeira sessão do tribunal pleno, convocado pelo presidente para tres
dias depois dessa publicação.
§ 4.• Nesta. seeção o ti'Íbunal, apt·eciaudo o merecimento dos
candidatos, ol'gauiza.rá. uma. lista de tl'es Jtumcs,sem ot'dem uumerica,
e a rcmetterá. uo mesmo dia ao Govet•uo.
Si as vagas furem duas, a pt·oposta compt·ehenderá cinco nomes,
e a mesma proporção se guardat'á. havendo mais de duas. Nessa deliberação o presidente terá voto sem pt·ejuizo do de qualidade.
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nadamcntc: um tCIVl t!entre os pretores e membros do Ministet·io Pu·
blico loeal; um terço dentl'e os pretores; um terço dentre os membros
do Ministel'io l'n blico e advogados,
Art. !4. Aos pretores serão abonadas custas, como anteriormoute
á. ultima reforma da .Justiça Local tio Districto Federal.
At·t. f5. As nomeações para as vagas de promotores publicos e
r! c curatlores do Dislricto Federal sm·ão feitas do quadro dos adjuntos
de promotor por antigui:lade.
Art. f6. Nas e:wsas de inelegibilidade, de que trata a lettra A
do n. 2 do art. 3• da lei
2.594, de H de julho de f9U (153), não
incidem aquc\les cidadãos.que já estiverem exe1·cendo a funcção de
senador ou deputado antes da investidura do cargo de governador ou
pl'esidente de Estado pelos t•eferldos seus parentes ou amns.
AI't. n. O art. f3 da lei n. 2.842,de5dejaneirodei9U.(t54),
é extensivo aos feitos que interessarem á Fazenda Municipal do Dis·
tricto Federal.
Art. f8. Fica autorizado o Governo a mandar impl'imir gratuita·
mente na Impt·ensa Nacional a synopse ou o repertorio, por ordem
chronologica, de todos os actos emanados dos Podet·es Legislativo e
Executivo da Hepnblica dos Estados Unidos do Brazil relativos aos
períodos do !5 de novembro de !889 a 3f de dezemb1·o de !899, ot·ga·
nizado pelo coronel Eugenio Adolpho da Silveira Reis, director da
secção de Justiça e Negoeios lntm·iot•cs.
Art. f 9. Fica o Uovct·no autoriza!lo a abrir ·o credito, ouro, ne·
cessario para p<i.gamento dos prcmios do viagem concedidos pela Esco·
la de Bellas A•·tcs aos alumnos e artistas que, apesar da actual confia·
g•·ação na Em·opa, alli continuam estudando, suspensa a concessão de
novos premi os.
Art. 20. Fiea o Governo autorizado a conceder a. titulo precario
ao Instituto Ilahnemauniano do Brazil, para este fundar um hospital
para o tratamento de indigt•ntes, o terreno que constitue uma parte
do pt•oprio nacional no qual esteve installado o flegimento da. Brigada
Policial, cuja área é limitada pela rua Frei Caneca, pela rua do Areal,
pelo terreno do mesmo propt·io nacional, cedido ao Instituto de Assistenda á lnfancia Desamparada, e pela Repartição de Obras Pnblicas,
comprehendendo a área de 6.!07.118, metros quadrados, conforme a
planta constante do requel'imcnto dirigido em 20 de setembro de f 914,
ao Congt·osso Nacional.
Art. 2f. Fica o Governo autorizado a despcndel' até a q·uantia
de 400:0008, em pt·oseguimento das construcções pam as colonias do
alienados na razendlt do Engenho Novo, sit:t em Jacarépaguá.

n:

(153) Decreto legislativo n. 2 . .419, de 11 de Julho de 1911, e não
lei n. 2.591, de 11 de iulho de 1911 (lJiario Of!icial de t3 de julho
de i9H)- Prescreve os casos de inelegibilidade para o Congresso
Nacional e para a presidencia e vice-presidencia da Republica e altera
algumas das disposições da lei eleitoral vigente.
Art. :l.", n. 2, lettt·a a. São inelegíveis para o Congt·esso Nacio.
nal : os parentes consanguineos, ou affins, nos t• e 2° gráos dos
governadot·es ou presidentes dos Estados, ainda que elles estejam fóra
do exercido do cargo pot' occasião da eleição, c até seis mezes antes
della.
(154) Lei n. 2.84't, de 3 de ja11eiro de 19/4 - Fixa a despeza
geral da Republica para o exercício de f 9f4.
Art. t3. Ficam abolidas as férias forenses para cobrança da divida activa da União.
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l'aragrapho uuico. Fica, outr(lsim, autorizado a abrir os quatro
p<lVilhões de tuberculosos do llospit<~l S. Sebastião, podendo despender
300:0005, uo mnximo, 11cssc serviço.
Art. 22. Fica o Govemo autorizado a abr·ir· o credito de f :OOOS
pat·a pagamento de ajuda de cus lo ao Senadot· Dr. José Joaquim l'eroh·a Lobo.
Ar·t. 23. Fica o Governo autorb:ado a conceder um anuo de licença. com o ordenado ao juiz substituto do 'fonitorio do Acre
Dr. Matbias Olym pio de l\lcllo,
Art. 2~. E' o Presidente da Hepuhlica autorizado a despender
com os serviços do Ministel'Ío das nelaçõos Exteriores, designados nas
seguintes verbas, as quantias de 2.1:69:f88S99f, ouro, o !.-i.62:200S,
papel:
·
Ouro

1a

-

2~

Secretaria de Estado - Dimiu ui da: de f2:000S,
pela supprossão do c;u·go
do 2• consultor jurídico;
de 9:0008, na consignação «< para organização,
revisao do relator·io,
etc. " ; de 2:0008, na
co11signa•;ão « fardamento do pessoal, otc. " c de
30: OOOS, pela su ppro8s:w da verba destinada
ao sub-secr·etar·io do Estado, cujo cargo será
sempre oxerc:ido pol'
fuuccional'io do quadr·o
<lo ministorio, com o~
vencimentos, gr·atifica<;õcs c representações
do que occupava 110 referido quadro, pagas as
gratificações das substituições decorrentes pclas verbas competentes
no orçamento .•.•.....
- Empregados em disponibilidade - Augmentada de
20:0008 ............. ..

Papel

677:20()$000

6!:i:ooosono

3• -

Extraor·dinarias no interior
-Diminuída de 30:000$
na consignação « para
diversos serviços extraordina.rios 110 interior,
eventuaes, etc. '' ; do
70:000$, na consignação
3 ................ ..

250:000$000

4:• -

Com missões de limites- Diminuida ele (155) ......

2oo:ooosooo

11.

(f55) Vide decreto legislativo n. 2.963, de 20 de ;'a11eiro de 191.1í,

no fim eles te livro.
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Ouro

ã• - Recepções oflidaes - Diminuida de 20: 000$ •.••••
6a - Cohgt·esso. e Conferencias Dimiuuida de 60:000S,
papel, e de 20:000$,
ouro .•••..••..•••.••••
7"' - Repartições internacionaes
(Como ua proposta)....
s• - Corpo Diplomatico - Diminuida de 20:000S arepresentação do embaixador em Pot·tugal e
supprimidas as consignações: de 18:0008, destinada á legação do Brazil
na Turquia; de 2:000S
e 5008, destinadas respectivamente ao aluguel
de casa e ao expediente
da mesma legação ; diminuída ainda de réis
i4:000S a consignação
destinada ao accrescimo
de vencimentos aos primeiros secretarias de legação que já. attiugiram
a. cinco e iO annos de
sel'viço cffectivo; de réi'l
40:0008 a consignação
destinada a gratificaçõe!J
de residencia ; de 7: OOOS
á consignação- .Material - sendo 2:000$,
em cada uma das quantias para aluguel das
chancellarias das embaixadas nos Estados
Unidos da Amct·ica do
Norte o em Portugal e
3: OOOS no aluguel da
chancellaria da legação
de Buenos Aires:......
ga - Corpo consular - Diminuída de 4:000$ pela
transformação do consulado geral em lquitos
para consulado simples,
com os vencimentos assim discriminados:
Ordenado.... .
6:666$667
Gratificação . .
3:333$333
Gratificação supplementar
(lei n. 2.250, de 29 de
abril de 1910) 4:000$000,
l'oder Legislatívo- 1915 (V oi. I)

Papel

80:0008000

50:000SOOO
46:4888991

t.275:000SOOO

90:0001000

ACTOS DO PODEI\ LEGI5LATIYO
Ouro

total, H-:000$000 ; de
8:0008, pela suppres~ã.o
d<t verba. destinada ao
consul em Beyruth; de
24::0008 pela reducçã.o
do numero de addidos
eommerciaes a tres com
os vencimentos de réis
8:0008; de 10:0008 a
consignação para pagamento de gratificações
de residencia. Augmentada: de ~:000$, pela
creação de um vice-consulado em Rotterdam,
transferindo-se p a r a
Amsterdam o consulado
alli existente; de 1:0008,
para a equiparação dos
vencimentos do vica-consul em Posadas, aos demais viee-consules da
mesma categoria ; e de
i :2008, para o aluguel
de casa do mesmo funccionario....•..•.......
1.0"- Ajudas de custo- Diminuida de 50:0008000 ...
H" - Extraordinaria no exterior
- Diminuida de réi>
50: 000$000 ........... .
Total..................

Papel

64:7:700$000

2oo:ooosooo
250:0008000
2.4:69:188$991

i.4:62:200SOOO

Art. 25. A verba destinadá. ás despezas annuaes de residancia
dos funcciouarios no exterior será sempre paga em duas prestações
adeantadas.
Art. 26. As ajudas de custo só serão concedidas, dentro do
maximo acima fixado, por nomeações, exonerações, retiradas, expressos e remoções. Por motivo de remo<;ão só poderá ser ·coucedida.
em cada anuo uma. ajuda de custo, correndo as despezas de outras
remoçOes que forem feitas, dentro da.quelle prazo, por conta do fuuccionario removido. Na concessão das ajudas de custo serll.o attendidos
o numero de pessoas a transpm·tar, as distancias e o custo da vida tto
local da nova residencia.
Art. 27. As despezas por conta da renda cousular serão ordcuada-s pelo Ministerio das Relações Exteriores, directamente á Delegacia. do Thesouro em Londres, que, por sua vez, transmittirá a ordam
aos agentes consulares para effectmwem o respectivo pagamento,
observadas as pt·escripções legaes.
O recolhimento da renda consular será. feito mediante guia em
que figure a receita realmente arrecadada e, bem assim, a discriminaçlio clat·a e completa dos pagamentos effectua.dos por conta. dessa.
renda.

IH
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A Delegacia em Londres osm•iptm·ará. em receita a ronda illiqulda

c em despeza, discriminadamente, os pagamentos realizados.

Art. 28. E' o Presidente da Republica autorizado a reorganizar,
sem augmento das verbas orçamentarias :~ repre>cntação diplomatica
c consular do Bt•azil no Egypto.
At·t. 29. E' o Pt·esidente da Hcpub!lca autot·izado a l.lospender, no
exercício de f 915, pelo Ministerio da Viaçll.o c Obras Publicas, com os
servi~os designados nas seguintes verbas, as quantias de réis
f00.761:20-l,$i96, papel, e H.066:0i!iS066, ouro.
Papel

Seeretat•ia de Estado : Destacada da consignação
«Material» a importancia de 1:44.08, para pagamento de diarias a
quatro correios da Secretaria de Estado .....
2• -· Cm·reios (156)- Diminuída
de 118:7508, sendo: Do
19: f OOS pela suppressão
dos cargos de sub-adtm-nistradot·, contador, thesoureiro, chefe de secção, fiel de thesoureiro
e porteiro da Sub-administração dos Correios
do Minas do Rio de Contas, quo passará a agencia de f• classe; 25:800$,
pela suppressão dos cargos de sub-administrador, cont:.dor, thesout•eiro, chefe de secção,
official , fiel de thesouI'eiro e porteiro da Subadministração dos Correios de Juiz de Fóra,
quJ passará a agencia do f a classe; c ••.••
n: 8508 pela suppressão
do todo o pessoal da Administraçfto dos Correios
do Act·e, cujo serviço
tica subordinado á Administração dos Correios
do Estado do Amazonas.
- Augmentada: De ...
H7SUO, n<t consigna)ãO
~<Pessoal, agentes, aJudantes e thesoureiros";
tle 17:0008500, na lcAjud;\ de custo e passa-

Ouro

1• -

719:4658000

(i56) Vide dec1•elo legúlarivo n. !.963, de 20 do janeiro d1 1915,
no fim deste liv1·o.
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l'apel

Ouro

gens>~

; de -í0:000$ 1 na
«Conducção de malas
por cont!'acto ou administraGãO >~; de HO:OOO$,
na «Gratific~!l.o aos empregados do Correio ambulante, d o s serviços
maritimos, etc., ; de
250:000$, no «Material», na consignação
«Artigos de expediente,
escriptorio, etc., ; de
200:000$, na «Acquisição, conservação e reparação de moveis, etc. ;
e de 450:000$, no «Aluguel e conservação de
casas para as repartições postaes, illuminações, etc.". . • . . . . . . . . . 22. -íiH : 3-1:4$640
3"- Telegraphos (!57)- Reunidos
em um só os creditos
ouro, destinados á renovação de linhas, A ferramenta e ao necessario á.
oi" divisão, sob a rubrica:
"Acquisição de material
no estrangeiro, e igualmente em um só os eraditos destinados á Secretaria de Berna, á lnternational Electrotechnical Comission e Secretaria Internacional da
Hora, com séde em Paris, sob a rubrica: uSnhvençã.o a instituições iutcrnacion:tes». - Dimiuuida de i5:000S na
consignação «Transformação dos electrogeneos•> ; de !70:0001.1 11<1
sub-consignação «GratificaçOes addicionaes de
fO, 20, 30 e 40 % sobre
os vencimentos», e de
3 : 000$ na su h-consignação «Editaes e outras
despezas, etc . .,. Suppt·imi<las as consignações :
tlc 60:0008 destinada a

2.90:000$000

(!57) VIde decreto legislativo n. 2.963, de 20 de j1meiro de 19/5,
no fim deste livro.
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Papel

Ouo

attender a qua8$Quer
despezas imprevistas e
insufficientemente dotadas; e de 600S «sem applicação, e de 50:0008
destinada á. «conservação de embarcaçõer; pal'a o serviço de cabos,
etc. »-Augmentada: de
200: OOOS pa1·a a conservação da linha telegraphica c estl"ategica de
Matto-Grosso ao Amazonas; de f 2: 000$ para
fiscalização da Amazon
1'elegraph Company ; de
8: WOS pai' a fiscalizaçfw
das linhas telephonicas
da Bahia; de 10:0001.1,
a sub-consignação destinada aos guardas-fios
de 2• classe; de 25:ooos,
30:0001.1, 15:0001.1, •••••
70:0001.1 e 17:000$, res-

pectivamente, as dotações destinadas aos auxiliares e dactylographos de linhas, estações,
2• divisão, 3• divisão e
i• divisll.o; de 30:0001.1 a
dotaçll.o destinada aos
taxadores ; de 50:000$
a destinada aos telephonistas e de 6:0001.1 a
consignação destinarla
aos aprendizes da «Officina mecanica e usina
electrica». Sn bstituidas
na tabella as palavras:
«construcção de nóvas
linhas», pelas seguintes:
«conclusão de linhas já.
iniciadas» ; .e eliminadas
ainda na tabella aspalavras: «e gratificações
extraordinarias» da subconsignaçfw - ajudas
de custo, etc.; eliminadas tambem ua consignação Eventuaes as palavras: <dO telegraphistas de 3• classe, 20 telegt·aphistas de 4• classe, i8. 4ã5: t 90$000
i• -

SnbvenfifLO ás companhias
de navegaçfw -- Sup-

307:9861.1366

.Aii'I'OR TlO PODEn LEfliRLATIVO
Papel

ouro

rn·imidas as consignações: de 300:0008, df1stinada ao «Serviço de
Navegação Costeh·a entt·e S. Salvadot· e Hecil'e, S. Salvadot• o Mueury, e S. Salvadot• e
Bclmonte>~; de 50:000$,
rln!Jtinada ao serviço de
uavr1gação costeira ontt·e Rio do Janeiro e
lguape, a cargo da Emprnza de N:Lvegação HioS. Paulo, pm• ter ~ido
declat·ado caduco o t'P~pectivo eontracto ; e
dfl 60:0008, sendo t·éi:;;
20:0008 pat•a o set·viltu

;!~~~~~v~ga;{:~g~od~:o ~~!=

~·

preza de Navegação Barhará Filhos c 1,0:000$
pat·a o serviço de navegaçào entre o Rio de Janeiro o Paraty, a cargo
da Emprm:a de Navegação Rio-S. Paulo. Augmeutada de 40:000$ :L
c~onsignaçào
destinada
ao «Serviço de Navegação Costeira entre Porto Alegre e 1\lanáos, a
cargo da Companhia Nacional de Navegação
Costeira» .. . . . .. . . .. . .

3. t 3!i: 1-1-3$4-00

-- Garantia de jur·os - (Como
na proposta) . . .. .. .. ..

L 993: 7ROSO!i6

o• -

7• -

Estr·adas de ferro federaes I. Estrada de Ferro Cent!'al do Bt•azil. (Como
na proposta. . . . . . . . . . . 3!i, MR: ã3!i$000
li. Estrada de Ferro Oeste
de Minas - Diminuicla
do f2:000S na sub-consignação - Administrac<l1o Central - ficando
os vencimentos do direotor fixados em 2~:0003,
dos quaes dons terços
constituirão o ordenado
c um terço a gratificaçào 3 . .'J.f\7: Ri !i$000
lnspectoria de Obras contra
as Seccas - Elevada a

2. 200: ooos. • • •. . . • • • • •

2. 200: ooonooo

8. G74: 0725701}
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Papel

8" -

Repartiç!lo de Aguas e Obt'M
Publicas - Elevada a
3.93!:293$, observnda
;~ discriminação f e i t a
pela lei n. 2.8i2, de 3
do janeiro de t 9t4 (t58),
inclusive 200:000$ para
a terminação dos servil;os de abastecimento de
agua á. ilha do Governador, no Districto Federal ; diminuída, po~
rém, daquella verba as
quantias : de 25: OOOS na
consignaçã.o - «serviço!:
diversos» - que ficará
as>im redigida - " reparos de proprios)nacion a e s, construcç!lo de
predios necessarios aos
serviços de obras publicas da Capital Federal>~ ;
de 4:8005 na consignação - ''empregados ad·
didos" - pela suppres·
são dos vencimentos de
um praticante de ta
dasse e de um auxiliar
r! c escripta, que já. estão
aproveitados no quadro
tio pessoal effectivo; e de
3 : 6008 destinada ao zelador do Palacio Monroe.

Esgotos da Capital Federal(Como na proposta)....
toa - llluminação Publica da Capital Federal - I. Reduzida a verba «Pessoal»
a i2:000SOOO. Diminuida
a consignação "Material n, de 9:380$, ficando
assim discriminadas as
respectivas s u b-consi·
gnações :
Aluguel de casa para a
repartição, i0:800SOOO;
Expediente, livros, jornaes, publicações e despezas miudas, i:ooosooo;

011ru

3. 897:893$000

9" -

!1.034:861i$POO

( 158) Lei n. .2. 84.2, de 3 de janeiro de 19-14 - Fixa a despeza
geral da Republica para o exercicio de t 9U.
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Papel

Ouro

Conservação e acquisição de
apparelhos, 6:000$000;
Conducçll.o, conservação e
custeio de materiaes,
8:0008000;

Consumo d'agua, 3008000.
Diminuída a consignação
« Eventuaes >> de 2:0008.
11. - Diminuídas de 656:0008
(correspondentes á dispensa de nove mil combustores de gaz nas ruas
que teem illuminação
mixta) importancia esta
subtrahida á somma de
4.239:!728 em que
importaria realmente a
despeza total com a Sociedade Anonyma do
Gaz e resultando a baixo
da proposta uma diminuição de H3:·H48, papel, e 113: 4US, ouro...
U a - Inspectoria Federal das Estradas - Diminuída de
L127:i47$200, substituída a tabella pela seguinte:
Pessoal administrativo
t inspector •.•.••..•
2 chefes de secção a

2~:0008000

18:000$ ••••••
t secretario •....••.
!i engenheiros a j u-

36:0008000
9:600$000

14:4008 ••••••

72:000$000
9:0008000

dantes

a

1 contador ••.••••••
i ajudante de contador ........
t otHcial de estatística ..........
i official de secretaria .......... .
3 i 6 • ~scripturarios a
4:800$ .......

2 201 escriptural'ios a
4:000$ .......

6:000$000
5:4008000
6:000$000
9:6008000
8:000$000

5 amanuensesa
3:6008 .......

i8:0008000
5:400$000

classe ...•••••

ü:OOOSOOO

i archivista ...•....
t desenhista de in

2~~:600$000

1. 791:5868000

t. 791:586$000

Af1TOS DO PODER T,EGJSI;ATIVO

Papel

l desenhista de 2"
classe ....... .
_ 2 calculistas a 4:500$
i porteiro ......... .
2 continuas a 2:4.-00S.
3 serventes (salario
mensal de
t50S) ...••..•.

4:800$000
9:000$000
a:ooosooo
4:800$000
5:400$000

fO districto - Estrada de Ferro

Madeira-Mamoré :
i chefe.............
i8:000$000
i engenheiro de f&
classe........
i0:800SOOO
t servente.........
!:642$500

ao:U2S500
i5 % por sm· zona
' insalubre .....

4:566$600
35:009Stoo

2• districto- Pará e Maranhão

- Estradas : Norte_ do
Brazil, Caxias a Cajazeiras, S. Luiz a Caxias:
i chefe.............
18:000$000
2 engenheiros de 2a
classe.. . . • . . • 2!: 600$000
f Sel'VCnte... .. .. .. .
i: 642$500

3° Districto Ceará - Rêde
Cearense:
i chefe•..•.••.•..... !8:000$000
2 engenheiros de t•
classe •...••.•• 28:000$000
2 engenheiros de 2•
classe .••••••.. 2i:600SOOO
t servente ..•••.•.••
!:64:2$500

69:2-!2$500
4: Districto - Rio Grande do Norte, Pa1·ahyba, Pernambuco
e Alagôas - Estradas : Rio
Grande do Norte, Natal a Independcncia, Conde d'Eu,
Hecife a. Limoeiro, Cent1•al
de Pernambuco, Recife a São
Francisco, Central de Ala.0

Ouro

r.s

Ar1'1'0R

no
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Papel

gôas, Paulo Affonso, P1·olon ·
gamento de Pesqueira a Fio·
í·o~ e lliheit•ão a CortPz :
chefo.••.. , •••..••• 18:0008000
ongenheh·os do i a
classe .•••..... 42:oonnooo
eugBnheiL'os de 2•
classe ......••. 32:400SOUO
t:6t.2S!íoo
servente .•........

i
:!

:i

i

ao Distt·icto -Bahia e Sergipe,-Es·

i

2
4
f

tt·adaR : Bahia a S. Franciseo,
S. Ft'aHcisco, Central 1la. llahia, 'l'imbi'• a PI·opri;'t, Bahia
ll Minas:
chefe.............. i8:000SOOll
engenheit·os de f"
clas~e. . . . • . • . . 28:0008000
engenheiros de 2"
classe......... 43:200SOOO
sel'Vi111tO..... .. . ..
i: 64.28500
90:8428500

ti Difltricto 0

i
!i

2
i

Espirito Santo e H.in
de Janeiro - Esb·adas: Vietoria a Minas, Caravellas,
Sul do Espírito Santo, Santo
Eduardo a Cachoeh·o do Itapemirim, Carangola, Barã.o
de Araruama, Central de 1\la·
eahé, Norte, Porto Novo a
Saúde, Ramal do Sumidouro,
Maricá, Corcovado, Bananal,
Rezende a Bocaina :
chefe.............. 18:0008000
engenheiros de i•
classe.. . . . . . • . i O: 0008000
engímheiros de 2'
classe ......... 2!:600$000
servente...........
1:642$500
fff:242$500

7° Districto - Minas Geraes e Rio
de Janeit·o- Estradas : Cmzeiro a Monte Bello, Soledade
a. Passa-Tres, ::ioledade a
Sapucahy, Ramaes da Campanha e Alfenas:
i chefe.............. fS:000$000
2 engenheiros de i a
classe.. . . . . . • . 28: OOOSOOO

llu rn
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l'llp6l

2 engenheiros de 2a
classn .•.••••.•
i servent.o .......... .

21:600$000
t:M2$550
69:24-2$000

8° DiRtriclo - Minas Gm·aes e
Goyaz - Estradas : Goyaz,
Cn t•ra.l inho a Diamantina, Mogyana (Trecho do Triangulo
Mineiro, de Araguar·y a Jagu:\.ra) :
i chefe............. !8:0008000
i engenheiro de f n
classP......... H:noosooo
2 engenheiros tle 2a
classe... . • . • . • 2t: GOOSOOO
i ser·vente..... . . . . •
t: 64.2$500

55:24.2$500
9° Districto-S. Paulo- Estrada~:
S. Paulo Hai\way, l'anlista,
Sorocabana, Mogyaua (Riht>ir•ão Pr·eto a Jagnár•a eramal de Caldas ), Noroestn
(Baurú a ltapura), Ar·a,·aquara :
i chefll............. ts:ooosooo
2 engenheiros de f •
classe.. • . . . . • . 28:0008000
2 engenheiros de 2•
classe.. . • • . . . • 2t: 600$000
t sc·rvente . . . . . . . . . .
i : 642$500

69:2(2$500
iO" Districto- Paraná e Santa Ca-

i
i

4
i

tharina -Estradas : Itararé
a Urnguay e ramaes Paraná,
Norte do Paraná, S. Francisco, Thereza. Christina, Estrada de !<'erro de Santa Cathal'ina:
chefe ............. . t8:000SOOO
engenheiro d<l t •
classe .•....... 14:000$000
engenheiros de 2•
classe ........ . 43:2008000
scrventn ...•......
!:642$500

76:842$500
i to Districto-ll.io Grande do Sul-

Estradas : Linhas da C. Auxi-

Ouro

GO ·
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Papel

i
3

2
i

Ouro

liaire, Quarahim a Haqny,
Linhas em coustrucçã.o :
chefe .. .. .. . .. . .. . t 8:000$000
engenheiros de f a
classe... . . . . . . 42:000$000
engenheiros de 2"
classe.. • . • • • • . 2f :600$000
servente . .. .. .. .. .
i : 642$500
83:M2$500

i i escriptnrarios de

districto..... . • 33:000$000

Material
Aluguel da casa para
o escriptorio da
inspectoria. . . .
Expediente dos i i <listrictos. . . . . . . .
Expediente da inspeccLoria, passagens, etc.. . • . •
Ajuda de custo para
tomada de contas............

45: 000$000
1 i : 000$000
22:000$000
i2:000SOOO

9o:ooosooo

t.t60:437SiOO

i2•- Inspectoria Geral de Nave-

gação. Augmentada. de
8:030$ para diarias de
i2S e iOS, respectivamente, ao iuspector e
sub-inspector. Transferid3s da vm·ba " Material '' para a « Pessoal "
as consignações de 3 : 6008 e i : 200$
destinadas ao pagamento dos fiscaes junto á
Companhia de Navegação do Rio Parahyba e
á Empreza Fluvial Piauhyense, mantendo-se a
mesma consignação do
"Matet·ial" .......... .
t3•- I. Fiscalização de serviços
diversos (Como na proposta) .•...•.......•..
H. Baixada Fluminense :
Diminuída de 50:0008
n a s u b - consignação
« Conservação-Material,

146:205$000

6o:ooosono
375:0008000

2:400$000

,6i
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u• -

E m p I' (\ g a do s addidos (Como na proposta) .•..
!5~ - Eventuaes- Supprimida a
consignação de iO:OOO$
destinada á gratificaçllo dos empregados da
Secretaria ...•.•••••••
t&• - Inspectoria Federal de Portos, Rios c Canaes Mantida a consignação
" Pessoal addido » •••••
Total ••.•.••.•..••

Ouro

ii7:880$000

i00:000$000

i3i:i&5$000
,i00.76i:20~$196

1!.066:045$06&

At·L. 30. E' o Presidente da Republica autol'izado:
I. A reorganizar, dentro das ve1·bas votadas no presente orçamento, a Secretaria de Estado e os serviços a ella subordinados, conservando, supprimindo ou fundindo repartições e Jogares e revendo
todos os regulamentos que entrarão desde logo em vigor, ad referendum do Congresso Nacional, na pa1·te em que excederem a competencia do Poder Executivo.
Quanto á l'efm·ma dos serviços do Correio da Republica, deverá
ser conservado o pessoal feminino das agencias de 2a classe, quando
elevadas â. pt•imeira ou especial, accumulando a agente e sua ajudante as funcções do thesoureit·a e fiel, respectivamente, sem outras
remunerações e ficando os t•espectivos auxiliares equiparados aos praticantes do taes agcucbs.
11. A colebt'at· contl'actos até tres annos para aluguel de casas
destinadas ao sc1·viço da Repartição Gm·al dos 'fe\egraphos o dos
Correios, o bem assim para a conducção de malas dos Correios.
III. A fazer aos Estados que lh'o requererem concessão para
construcção e melhoramento de portos situados nas respectivas costas·
e rios navegav..!is de domínio da União, com os onus e favores da lei
n. i.&i-6, de i3 de outubro de 1869, decretos us. 3.314, de i6 de
outubro de 1886, &. 3&8, de i4 de fevereiro de f 907, e mais leis e
decretos em vigot·, respeitados os direitos adquiridos (f59).
lV. A entmr em accôrdo com os actuaes contractantes das construcções de estradas de ferro e obras publicas com o intuito de
reduzir os encat·gos do Thesoul'o 1 podendo prol'ogar o prazo para conclusão das obras ou suspender as mesmas, modificar a fórma dos

(i 59) Lei n. 1. 746, de 13 de outubro de 1869- Autoriza o Govel'llo a contractar a construcção, nos ditferentes portos do Imperio,
de docas e armazens para carga, descJ.rga., guarda e conservação das
mercadorias de importação e exportação.
.
-Decreto n. 3.314, de 16 de outubro de 1886- Fixa a despeza
geral do Imperio para o ex(~rcicio de i88&-i887 e 2• semestre de f887,
e dá ouh·as providencias.
·
- Dec1·eto n. 6.368, deU de fel)el·eit·o de 1907 -Modifica o
regimen especial para execução de obras de melhoramento de portos,
estabelecido pelo decreto n. 4-.859, de 8 de junho de {903.
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pagamentos, harmonizar clausula~ contr·actuaes, sem que <lo nada
disto advenha augmento de onus pam o Thesouro, supprimir a construcção de linhas ou tr·echos de linhas e limitar, da melhor· tórma,
a responsabilidade do mrsmo Thesom·o, no maximo rle onus até agora
decorrente dos depositos autorizados c ellcctuados em relação ás
linhas sujeitas a esse regimr.uto.
Poderá, ignalmentr., no aceôt·do com os arrenda ta dos de estradas de ferro, e sempre sem augmento do onus actual pat·a o Thesouro
e conservadas as vantagens actuaes das emprezas arrendatarias,
autorizar·, pela só modificação dos contt·actos, o respectivo prolongamento e altP.rações no traçado das linhas.
V. A conceder, sem onus pat'a o Th')SOIH'o, a quem o solicitar e
maiores vantagens olferecer, privilegio para a construcção, uso e
goso de uma estrada de feno que, partindo de Uberaba, passe pela
cidade do Prata e termine em Villa Platina, podendo ceder ao concessionario os estudos feitos p •la extincta commissão que ali manteve;
bem assim a já estudada entt'c l'etl"OHna, no Estado de Pernambuco
a Amarante no Piauhy.
VI. A entrai· em accor·do com a Leopoldiua Hailway, afim de que
seja construída, sem onus para a Uuifw e sem favores, a ligação das
linhas Cantagallo e (hão Par· á c Norte, passando por Magé ou suas
immediações, e a ligação do ramal de Leopoldina com a linha de
Eutre Rios a Ligação, no ponto que julgar· mais conveniente.
VII. A reduzir, nas estradas de ferro, ou linhas de navegações
marítimas e lluviaes federaes, administradas directamente pela União,
de 50% do fr•ete que actualmente pagam as aguas mineraes naturaes,
medicinaes, pmvenientes das varias fontes existentes no paiz.
VIII. A reorganizar a Inspectoria. Federal das Estradas de Ferro
com tanto que a. despeza com a mesma. não exceda ao maximo da imJlortancia da renda com que para esse fim contribuem as companhias
liscalizadas, abrindo-se os necessarios creditos.
IX. A conceder ao cidadão Virgilio Rodrigues da Cuuha, ou a
quem mais vantagens olferecer e sem onus para os cofres da União,
a construcçll.o, uso e goso de uma ponte metallica ou de madeira,
sobre o rio Paranahyba, no porto do canal de S. Simão.
X. A reorganizar a Inspectoria. Federal de Portos, Rios e Canaes,
assim como o serviço de fiscaliza<;ão dos portos, cujas obras .estejam
consti·uidas ou contractadas e o de conservação c dragagem a que se
refere o art. 68 do orçamento para f914- (f60), com o pessoal estrictamcnte necessario ao serviço. Feita esta reorganização, passará a
inspectoria a ser custeada pelo Thesouro Nacional, abrindo pam esse
fim os necessarios creditos ou correndo a despeza pela Caixa dePortos,
si esta tiver fundos.
.
XI. A supprimit· as estações t·adiotclegraphieas do Amazouas, que
sejam desnecessarias e onerosas.
Xll. A estabelecer, si conveniente, as estações supprimidas em
outros pontos do iuterioe, não servidos pOI' telegrapho.
XIII. A entrai' em accOI·do eom a Amazon Telegraph para o lim
exclusivo de assegurar o trafego mutuo dos radiogr·ammas por seus
cabos, eom as menores taxas possíveis, sem pa1·a isso dar novas vantagens á empr·eza, nem augmentar os onus do Thesouro.

(160) Orçame/llO pttl'(' -19/4. (Lei n. 2.84-2, uo 3 de janeiro ut~19J.í..
Art. 68. O Governo custeará pela Caixa especial dos Portos a

lnspectoria de Portos, Rios e Canaes e as obras em execução, con•
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XIV. A entrar em accordo com as emprezas particulares de
estradas de ferro para os fins de estabelecer o trafego mutuo com as
linhas federaes, tendo em vista harmonizar as tarifas por ellas cobradas com as tias linhas da União.
stantes da tabella seguinte, de accOrdo· com as verbas nas mesmas exaradas :
Administração Central :
Pessoal e material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
800: 000$000
Fiscalização do porto de Maná.os :
Pessoal e material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. .
55: 000$00 O
Fiscalização do Porto do Pará. :
Pessoal e material . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . .. . • . .. . .
250:0008000
Commissão do porto do 1\lat·anhão :
Pessoal e material...............................
300:000$000
Commissão do porto do Natal :
Pessoal e material...............................
386:000$000
Commissão de Cabedello:
Pessoal e material . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. • .. .
377: OOOSOOO
Commissão do porto de Amarr·ação :
Pessoal e material...............................
300:0008000
Commissão do porto de Aracajú :
Pessoal e material...............................
:100:000$000
Fiscalização do porto da Bahia :
Pessoal e material...............................
450:0008000
Fiscalização do porto da Victoria :
Fessoal e matel'ial. ............ "...... .... .. .. . .
120:000$000
Commissão do potio de S. João da Barra :
Pessoal e material. .. .. .. .. . .. . . . . . • . . . .. . .. . .. ..
200: 000$000
Fiscalização do porto de Santos :
Pessoal e material...... .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. . .
25:500$000
Fiscalização do porto de Paranaguá :
.Pessu:tl e matet•ial...............................
216:000$000
Commissão do porto de Santa Gatharina :
Pes~oal e material..............................
7~\1:1.100$000
(Esta verba é destinada a todos os portos do Estado.)
Gonmissão Lio Rio Paracatú :
Pessoal e material...............................
i15:000$000 ·
l1iscalização do Pot'to do Hio Grande do Sul:
300:000$000
Pessoal e material...............................
Auxilio para d1·agagcm o melhoramento do l'io Cuyabá, em 1\latto G1·osso.... .. . • .. . .. • .. . .. .. ..
100:000$000
Total. ................. ···~····

5.i83:500JOOO
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XV. A subvencionar com a quantia de 20:000$ a navegação
intern;L do Estado de 1\fatto nt·osso, igualmente repartida entre as
Iiuhas de Corumbá a S. Luiz de Cacercs, c de Corumbá a Coxim,
ficando a conducção de malas postacs pel:~s refeeidas linhas sujeita a
rcgimen de contt·acto pot· coucurrcncia publica, sendo taes contractos
lavrados na Delegacia Fiscal do Thesout·o Nacional em Cuyabá..
XVI. A promover melhoramentos no serviço de illumina<;ão d<L
Capital Federal, obtendo reducçõ:Js nos preços, tanto no serviço
publico como no particular, podendo para este fim alterar as clausulas
do actual contt·acto com relação a prazos e demais condições.
XVII. A encampar a Estrad;, de Fen·o Noroeste do Brazil, incor·
pm·al-a á Itapm·a a Cot·umbit e arrendai-a a quem mais vantagens
oll'erecet·.
XVIII. A reorganizar os serviços da Estrada de Fol'!'o Central do
Urazil, de accordo com as suas necessidades actuaes e as lJases, disposições e vencimentos do n. XLII, do art. 32 da lei u. 2.356, de
31 de dezembro de 1910 {161), podendo suspender, transferir, addir a

(161). Lei n. 2.356, de 31 de dezemb1'o de 19-10- Fixa a despeza geral da Republica para o exercício de 1911 .
- Art. 32, n. XLII - Fica o I'residente da Republica autorizado :
A reorganizar os serviços da Estrada de Ferro Central do Brazil,
expedindo nesse sentido novo regulamento, observadas as bases seguintes :
N. 1 - O empregado de qualqnet· categoria, titulado ou jorna·
leit·o, que, por motivo de acci<lenle em servi<;o, ficar impossibilitado
de tr·abalhar, perceberá integralmente os vencimentos ou dia ria, a
vant(Lgens de seu cargo, até completo restabelecimento.
No caso de invalidar-se por esse motivo, será aposentado ou pen·
;;ionado com totlos os vencimentos ou salarios.
No caso de fallecimcnto, por motivo de aecidente em serviço, é
assegurada uma pensão, correspondente a dois terços de ordenado ou
salario mensal, aos herdeil·os, a quem esse direito é concedido pela
legislação get·al, sendo applicaveis ao caso os princípios a regt·as da
succcssão e do processo de habilitação nella estabelecidos ;
N. 2 - Os empt·egados titulados ou jnrnaleit·os perceberão, além
dos seus vencimentos ou salarios, nma geatificação addicional relativa
ao tempo de etfectivo oxer·cicio na Estrada, gt·atificação que será.
considaeada para todos os effeitos, como pat•te integrante dos mesmos
vencimentos ou salai'ios, a saber: mais da 10 annos, 10 % ; de 20
annos, 20 %; de 25 annos, 30 %; e de 30 annos, 40 %.
A gratificação addieional será calculada sobro o tempo liquido de
servi<;o, descontadas todas a<; faltas e o anno em que o empregado
tiver sotfrido a pena de suspensão, contado do dia seguinte áquelle
em que o empregado tivet· completado o tempo de serviço que motive
a melhoria dos vencimentos ;
N. 3 - Os empregados dos t1·ens, quando em serviço no intel'ior.
perceberfto uma diaria dt! 2$ a 58, segundo a categoria e a r·epreseuta<;ll.o de cada 11111 ;
N. 4 - O thesom·ciro, o pagador, o escl'ivão da thesouraria e
o seu ajudante, os fieis qo thesoureh·o o do pagador e os seus ajudantes, o.; bilheteiros c os lieis recebedores perceber·ão, além dos seus
vencimentos, uma gt·atificaçfw co1·rcspondente a tO % para quebras,
quando em oxet·cicio cO'ectivo dos seus cargos ;

65

,\C'l'OS DO PODER LEGlSLATIVO

qualquer funccionario, respeitados ~s direitos adquiridos quanto á
percepção dos vencimentos e supprimidos os logares desnecessarlos.
l?icam addidos, até que possam ser aproveitados como etrectivos
nos quadros respectivos ou collocados em cargos equivalentes na
propt•ia estrada ou em outras repartições, os actuaes empregados,

N. 5 - Todos os empregados, titulados ou não, que servirem
elfectiva. ou provisoriamente, nas estações ou pontos de linha insalubres, perceberão mais 20 % dos vencimentos qu~ lhes competirem ;
N. 6 - Para os etreitos da aposentadoria e do accrescimo de
vencimentos concedirios pelo n. 2 desta base, será contado ao empregado titulado todo o seu tempo de serviço publico, qualquer que
seja o Jogar ou repartição federal congenere em que tenha servido e
bem assim todo o sou tempo de serviço na Estrada, como jornaleiro
ou dia1•ista ;
N. 7-Os empt·egados, sujeitos a trabalho diurno e nocturno,
provado a invalidez, poderão ser aposentados com o ordenado por
inteiro, tendo 20 aunos de etrectivo exercício ;
N. 8 - Os em pregados poderão aposentar-se, com todo o ordenado de seu cargo, desde que tenham 25 annos de etrectivo serviço ;
e com todo~ os vencimentos, quaudo contarem 30 annos, desde que
sejam julgados incapazes para o serviço ;
N. 9-0 empregado que fôr designado pat·a servir como auxiliar
de gabinete junto á dircctoria perceberá, além de seus vencimentos,
a gratificação mensal de 1508, e os que forem designados para servir
junto ás sub-directorias, a de fOOSOOO ;
N. 10- Todo empt·egado que substituir outro no seu impedimento temporario, qualquer que seja a categoria, perceberá a gratificação ou diaria do substituído, qualquer que seja o numero de dias
em que se der a substituição, o o que exercer interinamente o logar
vago perceberá todos os vencimentos deste ;
N. H -Os empregados, quer titulados, quer jornaleiros, gosarão durante o anno de 15 dias de férias, seguidos ou interpolados,
sem prejuízo dos vencimentos e vantagens de seu cargo ;
N. 12 - São justificadas para todos os atreitos as faltas em caso
do uojo e gala de casamento, comtanto que não exceda,m de oito dias; ·
N. f3 - Os empregados e jornaleiros, quando residirem em
logares servidos pela estrada ou precisarem de ausentar-se por
qualquer motivo justo, para ponto afastado, tet•ão passes livres, concedidos pelo directot• ou chefes das divisões respectivas.
A's pessoas da fam!lia do empregado ou jornaleiro o director
poderá fazer igual concessão para VIagens motivadas por molestia
comprovada, e com abatimento de 75 % nos demais casos.
us filhos· e as pessoas da família do empregado, que residirem
sob o mesmo tecto e sob a mesma economia, terão transporte gratuito
para frequencia nas escolas e aprendizagem nas otficinas e fabricas.
Os passes concedidos aos empregados para viagens, motivadas por
moles tia, dará direito a despachos gratis para a bagagem ;
N. :14 -O provimento dos logares qua vagarem dar-se-ha sempre
pot· accesso dos cargos immediatamente inferiores, nos quadros das
divisões em que se tenha dado a vaga, observadas invariavelmente a
regra seguinte : metade por merecimento o metade por antiguidade
absoluta da classe.
A' admissão na primeh·a categoda de qualquer classe do pessoal
titulado precederá. sempre concurso com liberdade da inscripção, resl'oder Legislatil·o- 1915 (V oi. 1)
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que tenham mais de dez annos do serviço publico federal o forem
excluídos por ctfeito do suppressão dos lagares julgados desnecessarios.
Os empregados titulados e os não titulados quo vierem a ser
admittidos no serviço da estrada, da data desta lei em diante, serão
demissíveis ad nutum.
XIX. A rever, de accôrdo com os coueessionarios, os contractos
peitadas as disJ?Osições da lei, devendo tet• prol'erencia na nomeação ou
designação os Jornaleh·os da Estrada que tenham obtido classificação.
Serão isentos do concurso os cargos de fieis o ajndantes- do fieis
do thesoureiro e pagador, e providos por proposta o sob a re~.ponsabi·
}idade do thcsoureh·o e pagador ;
N. 15- Serão conservadas as penas de adverteneia, reprehon·
são, suspensão até 30 dias, e demissão, conforme a gravidade do caso,
Jicando abolidas as de multa e suspensão por tempo indeterminado.
O director poderá impôr ag penalidades designadas neste artigo
a. qualquer funccionario, excepto a de oemissão quanto aos do no·
meação do Governo.
Os sub-diredoros poderftn impôr aos empeegados seus subordina(los as penas de advertoncia, repreh:!nsão e suspensão ató oito dias.
Das penalidades comminadas neste artigo haverá sempre rocur:<o
Jlara. a autoridade superior, successivamente até ao ministro;
N. ! 6 - Os funccionarios titulados da Estrada de Ferro Centt·al,
depois de :10 annos de se!'Vico ellectivo, ~ó poderão ser demitlidos
pot· falta grave, verificada em processo administrativo em quo será
admitida plena defesa.
Paragrapho unico. Das penalidades eommina las nos ns. i7 e :18
haverá sempre recurso para a autol'idadc supe!'ior successivamcnte
até ao ministro ;
N. :17- Ficam del'ogados o~ o" do art. Jí, §§ 6° e 7° do art. 20
e arts. 57, 58, MJ, 60, u3, 71, 72, 73, 75, 10-i, :105 o i06 e a observação ia das tabellas annexas ao decreto n. 268, dt~ 26 de dezembro do
!894, do Regulamento da Estrada de Fm·ro Central do Drazil, appro·
vado pelo decreto n. 2.4:17, dn 28 de dezembt·o de :1896;
N. :18 - Continuarão em vigor todas as vantagens não enumeradas nestas bases em cujo goso j;\. estiver o pessoal da Estrada
quando entrar em execução o novo !'egnlamento, inclusive diarias,
quando em servil;o fóra lia séde, e supprimidas as ajudas do cnsto e
·
gt·atificações de trimestre ;
N. !9 -- Os jornaleiros da Estrada, quando cnfm·marem, tu!'ão
direito á.s mesmas vanta.gen~ de que go~at·em os empregados titulares.
O trabalho dos J'el'cridos jornaleiros será. de oito horas, no maximo, e nos casos de exersso, quando o exigü· o serviço em eircumst<lllcias extraordinarias, terão direito a salarios oxtraordinarios ;
N. 20 - O Governo organizará uma caixa de pensão nos moldes
das já existentes no Arsenal de 1\larinha, Imprensa Nacional o otltt·os
estabelecimentos do Estado, para a qual contribnirfto todos os jornaleiros da Estrada.
Os referidos jornaleiros terfw direilo a uma pensão proporcional
ao seu tempo de serviço, para os L"aso~ de incapacidade physica que
uão sejam devidos :t accidentes occorl'idos nos set•viços. Fica instituid;t
uma pensão para os herdeil·os do jornalciro,no caso do seu fallecimcnlo.
Nos casos de aceidentes applicar-se-ha o disposto ao n. i destas
bases;
N. 21 - Serão augmentados até 20 %, sobre as que tiverem sido
augmentadas no exercicio de i9i0, as diaria11 do pesioal jornaleiro, e
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de navegação maritima ou fluvial, que gosam de subvenções, no sentido de diminui!· os encat·gos do Thesouro Nacional, extinguindo as
linhas de navegação ou viagens superfluas c inutcis c de estabelecer
outras vantagens pm·a o serviço publico.
XX. A arrendar a Estrada de Ferro Oeste de 1\linas c o serviço
do bondes clectricos pai' a R cidade de La VI' as.
devet•ão ser uniformizadas do accôrdo com a categoria c nat,urcza-do
set•vlço de cada classe.
As diarias dos jornaleiros qur, estiverem obrigados á. prestaçrw
de fiança não poderão exceder do !OS ucm ser inferior a 6SOOO ;
N. 22 - Serll.o supprimidos os serviços c cargos julgados dispensaveis. Os empl'ogados que fica!'cm oxcluidos serão considerados addidos, si tivm·em mais de 10 aunos de serviço, ou empregados em cargos
equivalentes;
N. 23 - Os funcionarias da Estrada do Ferro Central do Brazll
perceberão os seguintes vencimentos :
Dircctot•, •.•..•.•...........•.•......•............•
Sub-directores .................................•..•
Secretario .....................•.....•............•
Intendente ...................................... ..
Ajudante do div1são .............................. ..
Ajudante de intendente ........................... .
Chefe do tracçã.o ........................•..........
Chefe do telegrapho c illuminação ................. .
Chefe do movimento ...............................•
Inspcctorcs de districtos ........................... .
Sub-chefe do movimento ........................... .
Sub-inspector de districto .......................... .
Sub-chefe do tclegrapho .......................... ..
Officiacs •.. ~ .........•............................•
Chefe do secçfto ..........................•......•..
f"" oscl'ipturarios ..........•..................•....
201 cscl'ipturario~ ................••..•.•.•.........
301 escripturar·ios .............•...•....••..........
4"" escriptural'ios ..............................•...
Auxiliares de escr·ipta, de fR classe •...............•.
Auxiliat·es de escripta, dn 2' classe .•.•.••.•.•••••..•
Archivistas ........................................ .
Despachante .•..••...••• , •••...•.•••••••••••••••••.•
Thcsom·ciro.. . . . . . . . . .•.•••.....•..........•••.••.
Escrivães ....•••...........................•......•
A,judautes de cser·ivão ......•......•.•..•...........
Pagador· .......................................... .
Fiel-pagador·......................................•
Fieis da thesouraria ...................•.........•.•
Fieis da pagado ria ...........................•......
Fieis da intendencia ...............................•
Encarregado tio deposito geral da linha {!>a divisão) .. .
Armazenistas do ia classe dos dt•positos e das linhas .. .
Armazenistas de 2• classe dos de]Jositos c das linhas •.•
Agentes de estaçõe~ cspeciaes ...................... .
Agentes de 1• classe ..•........................•...•
Agentes de 2a classe ...............•....•....•.•• , ••
Agentes de 3a classe .•.•......•...•....•........••..

36:0008000
24:000$000
f2:000SOOO
f8:000SOOO
!8:0001000
f0:200SOOO
f8:000SOOO
f8:000SOOO
f8:000SOOO
18:000SOOO
J2:000SOOO
12:0001000
!2:0008000
9:0008000
8:4008000
7:200SOOO
6:000SOOO
4:800SOOO
4:000SOOO
3:6008000
3:0008000
4:200SOOO
7:200$000
J5:000SOOO
7:8008000
6:0008000
12:t,OOSOOO
9:000SOOO
6:0008000
6:000$000
6:000SOOO
8:400SOOO
5:4008000
4:8008000
8:400$000
7:200$000
6:0001000
4:8008000
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XXI. A celebrar accôrdo com a Companhia Victoria a Minas para
o fim de transferir para a Estrada da Ferro Central do Brazil o ramal
de Curralinb.os á Diamantina, desde que dessa operaçllo resulte diminuição atfcctiva de onus pat·a o Thcsouro.

Agentes de -~:a classe .......... , .....•...............
Agentes de 5a classe ........•.......................
Ajudantes de estações especiaes .......••...•........
Ajudantes de estações de 1a classe ...............•...
Fieis recebedores.................................•.
Fieii de armazens de estações especiaes ............. .
Fieis de armazens do interior .••...............•.•.•
Ajudantes de fieis de estações especiaes .......•..•..•
Bilheteiros .............•........•..................
Conferentes (le 1' classe .......................... ..
Conferentes de 2n clas5e ...................•.....•.•
Conferentes de 3n classe .............•..............
Conductores de ta cla!;se .........................•••
Couductores de trem, de 2n classe .•.•.......•...•...
Conductores de trem, de aa clasSJ •........
Conductores de trem, de 4a classe .•.•...•....•...•••
Engenheiros residen t.cs ..•.•...••.•...••.....••••.••
Ajudante residentes .........••••......••.•..•.•...•
Auxiliares t~.·chnicos de t'esidencia ••••••....•
Superintendente dos apparelhos « Saxby "· .•....•••..
Mestres de linha de i a classe ...................... .
1\lestr es de linha de 2n classe ..•.•.......•..•..•...•.
l\festrcs do linha de 3a classe ......•........•..•....•
Auxiliar technico da locomoção ...•....•....••.•...•.
Auxiliar de desenho da locomoção .........••••.••.••
Desenhistas de i" classe .......•.....••........••..•
Desenhistas do 2a classe .....•.•.....•..••.•......•.
Desenhistas de a• classe .............•••••.••••••.••
Escola Profissional do Engenho de Dentro (officinas
da locomoção) :
Um professor de de~enho linear,, geomelrico c de macbinas ..•......•...•........•.•••••••......••••
Um profe5sor de portuguez, uo(;ões de mccanica, physica, chimica e algebra .•....•••••..••..••.•..••
Um professor de franeez e inglez praticos ••••••.••••.
Porteiro da locomoção •••••••••••••.•....•..•.••.•••
Contador .•......•••••..•.......•.••.....•.•...•.••
Ajudante d~ contador ..........•.••................
Guarda-livros ...............................•....••
Impressores de bilhetes ••......
Ajudantes de impressor... •
Chefe da. offidna. telegraphica .............•••......•
Chefe das officina.s do locomoção. . . . . . • • • . . . . • . • • • ••
Mestre das officina.s de locomoção ..•.•..•.•••.....•.•
Ajudantes do mestre das officinas de locomoçll.o .....••
Inspectores de traCl;.ãO ..•......
Chefes dos depositas de machinas de ia classe ..•.•••••.
Chefes dos dcpositos de machinas de 2a cla.sse.•••.•.•••
Encarregado dos depositos,,.,., ..••••••••••• , •.• , ••
o ••• o •••••

o

o

o

•••••••

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

..

•••••••••••••••••••••••

o

•••••

o

•••••••••••••

4::2005000
3:600$000
6:600$000
4:800$000
6:000$000
4:800$000
4:2008000
4:200$000
5:400$000
4:200$000
3:600$000
3:000$000
7:200$000
6:000$000
4:800$000
3:300$000
f2:000$000
9:000$000
7:200$000
8:400$000
5:4008000
4:800$000
4::200$000
i0:200$000
3:600$000
7:200$000
6:000$000
4:8008000

5:400$000
4:200$000
4:2008000
3:600$000
f2:000SOOO
9:000SOOO
12:000$000
4:800$000
3:000$000
7:200$000
10:200$000
7:800$000
6:0008000
12:000$000
9:600$000
8:400$000
7:200$000
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Art. 3i. E' absolutamente vedada a gratuidade de pa.ssagen s
nas estradas de ferro da União.
Art. 32. Os cargos de inspector federal da Portos, Rios e Ca.naes,
inspector federal das Estradas e inspector das Obras contra as Seccas
só poderão ser exercidos em commissão, desde já.

Ajudante do encarregado dos dt>positos .•....••.•••.•
Fiel do deposito das oficinas . . . • . . • . . . • . . • • . . . • • •
Encarregado da carga e dcscat·ga ...............•.••.
Ajudante da car·ga c descarga ...................... .
Encarregado da oficina autographica ............... .
Ajudante da offieina a1.togr·aphica ........•...••...•.
Ajudantes de fieis da intentlcncia .................•••
Machinistas de i • classe ........................•..•
l\fachinistas de 2• classe ....................•.....•.•
Machinistas de a• classe ..........•......•......••••
Telegraphistas do t• classe ......••..•..•....•..•••
Telegraphistas de 2• classe ........................ .
Telegraphistas de 3" .classe ........................ .
Telegraphistas de 4" classe • . .. .................. .
Mestre da usina de gaz .............•.•......••....
Contínuos ..................•.............••.•.•.••
Professora. . . . . . . . . . . . . . ........•.•..•.•...•..••••
Bagageiros de !.• classe ........................... .
Bagageiros de 2• classe . . . . ......•.•.......•.•••••
Bagageiros de 3• classe . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . ..•
Encarregados das cabiu<'s " Saxby " ................. .
Encarregado das manobras da estação Central •..•••
Ajuàantes das cabines "Saxby "· ..................••
Cabineiros do!." classe, do « Block System "· .....•.•.
Cabineiros de 2• classe, do " Block System " ......... .
Cabineiros de a• classe, do "Block System "· .•....•..
Feitores do telegrapho, de i • classe .•..••••.......••.
Feitores do telegt·apho, de 2" cla,se .••..•..•••..••.••
Guarda-fios .•..................•...•...••••..•.....
Mestre da usina clcctrica ........•.......•.•••.•.•••
Ajudanr.e de mestre da usina elecLr·ica .•.•••••••••••.
Machinista da usiua elcctrica .•..•..••.•••..•••..•.••
Ajudantes de machinista da usina electrica... . .•..•.
Encarregado geral de alvenar·ia, na t• residencia. ••••.
Encarregado geral de carpintaria, na t• residencia ....
Encarregado geral de pinturas, na t• residencia ..•.••
Machinisr.as de 4a classe .....•..•••....••.••••.••.••
Chefe da estatística ...••...•..........••.•...•...•..
Ajudante do chefe da estatística ••.•..•••.•.•••.•.•••
Classificador .•..•........•...•••.••••••..••..•••.•.
Verificadores ...................................... .
Protocolista-archi vista .............................. .
Apuradores ....................................... .
Cale ulistas ••...•.........•..••••....•••••••• , •.••••

5:400$000
5:i008000
7:2008000
5:i008000
i:800$000
3:600$000
4:800$000
7:200$000 .
6:000$000
i:800$000
7:200$000
6:000$000
4:800$000
3:600$000
i:800S000

a:ooosooo

4:200$000
a:300$000
3:000$000
2:400SOOO
3:600SOOo
3:600$000
3:0008000
3:000$006
2:700$000
2:400$000
3:000$000
2:700$000
2:400$000
4:8008000

a:ooosooo

4:200$000
3:000SOOo
4:800$000
4:800$000
4:800SOOO
3:600$000
i3:200SOOO
8:400$000
6:0008000
5:400$000
4:800$000
i:200SOOO
3:300$000

N. 21. - 0;; ajudantes de fieis da thesouraria a da pagadoria sll.o
aproveitados na classe dos fieis ;
1
N. 25 - O Governo abrirá os creditos necessarios á immedlata
execução destes dispositivos.
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Art. 33, Fica restabelecida a pena de multa instituída pelo
:u·t. 73 do regulamento approvado pelo decreto n. 2.4.i7, de 28 de
llezembt'o de 1896, ptu·a a Estl·ada de Ferro Central do Brazil ( Hi2).
Art. :v•. Continúa em vigor a disposiçrw do art. 69 dtt lei
11. 2.8~2, de 3 de janeiro de 19U {!63). ,
Art. 35. E' pm·mittido aos empregados do Correio e da Repar·
tição Geral de Ybras Publicas, que pertencerem á Sociedade Anxiliadora dos Funccionarios do Correio Ambulante, aos empregados da
Hepartição Geral dos Telegt·aphos que pertencerem á. Caixa Central
de Attxilios, da mesma J'epartiçllo, á Associação A. l\1. da R. S. de
Obras Public:ts, á Associaçli.o Beneficente Postal, á Caixa Auxiliar dos
Empregados l'ostaes e ao Centro dos Carteiros, consignar em suas
folhas de pagamento quantias que se refiram a mensalidades e amo!'tização dP cmprestimos que lhes houver feito a refei'Ída sociedade,
não podendo, pot·ém, taes prestaçõos mensaos excedet• da terça pal'to
1lo vencimento do funccionario.
Art 36. Continuam em vigor as autorizações constantes do
art. Gã da lei n. :!,8~2, de 3 dG janGiro de !91~ (iM), relativas A concessão de val'ias rstJ·adas de ferJ'o, sem onus para a
(1ü2) Decreto n. 2.417, de 28 de (le;embrn de 1896- Manda
ohs01·var na E"trada de Perrf Gcntl'al do l::lrazil o regulamento modificado pela lei 11. 429, de 1O de dez~mbro do !896, c faz extensiva
tal morlifka<.;ão á;~ domai..; e~tra1l:ts de fcrm da União, no qne lhos fôr
appli('avel.
Pena

A1·t. 7:1. As falta~ disciplinares commetidas pm· empregado que
nli.o c·.onstituircm c1·inw definido na legislação vigente set•l\o punida'!,
f-lognlHIO a gt•avi<lade, I'Oill as ;pguint.es pnna~:

i", simples advcrtencia ;
2\ reprehcnsão em or(lcm de serviço ;
3", multa até um mcz de vcntimon1.o~;
4", suspeus;lo at{~ 30 tlias ;
!jn, domissão.
(Hi~) Lei n. 2.8-l':!, ele ,'J de janci1·o rle -/!IH- Fixa a dc;<poza.
geral da llepn hli ea pam o exe1·cieio dl'. I!l H.
Art.. ti\). 1\s snht•as dn cre1lito 1lesl.in:trlo a voncimentos lixa, los
para o~ funcdouario~ postao.; podo~rw ~nt• applicadn.s :to pagamGnto de
anxili<u·os a1lmittidos pat·a supprirum as falta~ do.; <!tnpl'cgallo;~ al'ast:tdos do survi<;o, pm· liernças u outros motivos.
(1M) Lei n. 2.842, de .'1 de janeiro de ·WH--Fixa a 1lc..;po1.a
gcml da Hepublk.a para o cxm·ricio de 1014.
Art. G!i. E' o Presi<lcnte da Hepublica antol'izado:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

..

•

.. •

•

• •

•

•

•

•

•

• ......................... o

••••

o ••••••

V) a conceder sem 11!\llhnm onus pal'a o Estado a eonstt·ncção,
nso o goso de uma estl'ada eleetrizada, pelo systema que adoptar, a
qual, pal'tindo da eidade de Ubet·abinha, em 1\linas Gm·aes, e pttsHando pelas l\lattas dos Dias, Hin Bonito o Ahhadia do Bom Succcs~o,
v;'t á ponte Affunso l'euna, sobt·e n rio Paranahyba, e siga para Jatahy
o Pouso Alto, em Goyar., eom um ramal par'<t <ts agnas snlfnl'osas Bnrity
o porto de 1\lonjolinho, na divis:t do Sant.' Anna do Rio das Velhas;
XI) :t ~~rnJtr·aclat· eom quem mais vantag1ms offe!'ecer, som onus
pam a União e d<.•pois rlc ouvhlit a Hcpartir;iio Feliol'al de Fiscalização
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de Estradas de Feno, o! estudo~ e cnnsequente construcção dos sa.guintes ramaes fet'l'o-viarios:
1•, o que, partindo do ponto mais conveniente, em trafego da
linha de Uberaba a Araguary, termine qa cidade de Estrella do Sul;
2•, o que, partind,o do ponto mais conveniente da Estrada. de
Ferro Uberaba a Villa Platina, vá. ter á. cidade do Fructal, no Triangulo Mineiro·,
.
a•, o que, partindo da cidade de Patrocínio, Estrada de Ferro de
Goyaz, passando pela cirladc do Carmo do Paranahyba, termine na
cidade de Patos;
4•, o que, partindo do ponto mais conveniente da Estrada de
Ferro de Monte Bello a Santa Rita de Cassia, vá ter á séde do districto de S. Thomar. de Aquino, mnnicipio de S. Sebastião do Paraiso;
XII) a contractar, parcial ou integralmente:
a) a constrncção do prolongamento da via-ferrea que vem de
S. Luiz e S. Borja a estação de S. Pedro, deste ponto até Pelotas,
passando por S. Sepé, Caçapava e Cangussú;
b) a constmcção rlo prolongamento da linha ferrea de Sant'Anna.
do Livramento a S. Sebastião, deste ponto até Pedras Brancas, passando por Lavras, Caçapava e Encruzilhada;
c) a ligaçrw de Caçapava a S. Gabriel;
d) o prolongamento da Estrada de Ferro de S. Luiz até a Colonia
Rerro Azul, entroncamento com a· de Cruz Alta a ljuhy.
Paragrapho unico. A construcção dessas estradas de ferro será.
feita por conee~são para exploração, uso e goso, mediante concurrencia. publica, por pram nunca cxcerlente de 80 annos, e sem onns
para a União ;
Xlll) a entrar em aceôrdo com a Empreza Viação Ferrea Sul Mineira, para o prolongamento, sem onus para a União, até Po~os de
Caldas (passando por S. Gonçalo do Sapucahy, !\I achado e Campestre) 1lo ramal de Campanha ao qual se refere a clausula I, n. V, que
acompanha o rlec!'eto n. 7. 70~, de i 2 de dezembro de f 909, independentemente das clausulas 27 e 55 que acompanharam o mesmo decreto;

·Ferro
···x·vil\fogyana
~· ~~;1i;-~~i~~; ~~~- ·~~~~~· ·p~;~ · ~- ü~;tãd: ·~;~· ·~ ·Ê;i;~J~ ·d~
ou com quem mais vantagens otrerecer, a construcção
de um ramal ferreo, com percurso-de fO kilometros, mais ou menos,
<!IJe, partindo das cercanias de Monte Chl'isto, no ramal de Monte
Helio, v:t ter á séde do município de Cabo Verde;
Disposições citadas na alinea XIII desta nota :
Dcct·eto n. 7.70.\., de 12 de dezembro de!f909:
Autoriza o contracto com a Companhia Viação Ferrea Sa.pncahy
para o ar'!'endamento da Viação Sul-Mineira e construcção dos t·espectivns prolong-amentos ,. ramaes.
Cla1tsula I
O presente eontracto tem por objecto o arrendamento da rêde de
Viação Ferrea Snl-1\tincira, a qual tet·á como ponto inicial a Estação
do Crm:eiro, sendo ahi tribnt.al'ia da Estt·ada rle Ferro Central do
·
Brazil, e será constituiria:

·S,··Gonçalo
·v·: P"e·1~do·p;~l~~-i~~~~i~
··.i~ ;.~~~i ·d~· ·é~~~·;~hta",·p~~~~d~·p~;
Sapucahy até o rio Sapucahy.
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União e navegação do Rio Grande, e o art. 65, n. V, da mesma
lei(f65}.
Art. 37. Continuam em vigor os arts. 75 e 76 da lei n. 2.842,
de 3 de janeit·o de i!H4 (166).
Art. 38. Continúa em vigor a autol'ização ao Governo para, sem
onus paea o Thesouro e sem olfensa de direitos de terceiros, con·
tractar com os concessionarios da Estrada de Ferro Nordéste Paraguayo, o prolongamento da mesma no tel't'itorio nacional, a entroncar-se na rêdc fe1·ro-viaria brazileira, de modo a pôr em communicação as capitaes de Assumpção c Rio de Janeiro.
Art. 39. Continúa em vigor o art. 73 da lei n. 2.842, de 3 de
janeiro de 1914 (167), autorizando tambcm o Governo a rever os estudos antel'io!'mentc approvados pelo Ministerio da Viação.

(f65} Lei n. 2.842, de 3 de janeiro de 1914- Fixa a despeza geral
da Repuhlica para o exercício de 1!H4.
Art. 65. E o Presidente d:t Rcpnhlica autol'izado:
V, a conceder sem nenhum onus p::u·a o Estado a construcção,
uso e goso de uma estrada electrizada, pelo systema que adoptar, a
qual, partindo da cidade de Ubcrabinha, em Minas Geraes, e pas·
sando pelas 1\fattas dos Dias, Rio Bonil.o e Abbadia do Bom Successo,
vá a ponte Alfonso Penna, sobre o rio Paranahyha, e siga para .Tatahy
e Pouso Alto, em Goyaz, com um ramal para as aguas snlrurosas
Durity c porto rle Monjolinho, na divisa de Sant' Anna do Rio das
Velhas.
(166) Lei n. 2 8-1-2, de 3 de janeiro de 191-f- Fixa a despeza geral
da Republica para o exercido de 1914.
Art. 75. Nos contractos para conducçfw de malas fica substituída
a cançrw em valores, pa~·a. a sua execução, por dous fiadores idoneos,
a. juizo das administrações que celebrarem taes contractos, tornando-se extensiva essa substituição aos agentes do correio de :P c
4n classes.
Art. 76 Nos contractos para conducção de malas, fica substituída
a canção em valores para ::t sua execução por dons fiadores idoneos, a
juizo das atlministrações que celebrarem taes contractos, tornando-se
extensiva essa B!Íbstituição aos agentes do correio de 2', 3• e 4" classes.
( fu7} Lei n 2.842, de ,'J de janei1·o ele 19 H- Fixa a despcza geral
da Republica para o exercício de 191~.
·
Art. 73. Continuam em vigor o art. 101, e paragrapho unico e
art. iO~i da lei 11. 2.i38, de 4 de janeiro de 1913.
As disposições citadas são as seguintes :
Lei n. 2.138, de 4 dejanei1'o de 1913- Fixa a despeza geral da
Rcpublica para o cxercicio de 1913.
Art. fOi. Fica o Poder Executivo autol'izado a rever o contracto
autorizado pelo decreto n. 7. 704, de 2 de dezcmhro de 1909, celebrado
com a antiga Companhia \ iação Ferrca Sapucahy, separando inteit·a·
mente os serviços actualmcute a cargo das Companhias Estradas de
Ferro Fedcraes Brazileiras e Mogyana ele Estradas de Ferro e Nave·
ga<;ão, ficando esta eoneessiona ria dos prolongamentos constantes do
11. Ill, lettras a c b, da dausula I do predito decreto n. 7.704.
Paragrapho nnico. A Companhia 1\Iogyaua de Estradas do Feno
c Na vcgação é olwigatla a t·ompleta t' o t·a pitalnf'cc~sario á coustrucção
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Art. 4.0. Continuam fazendo parte do pessoal do quadro os func~
cionarios constantes da tabella 8•- Repartição de Aguas e Obras
Publicas- da Estrada de Ferro Rio do Ouro.
Art. 41. E' fixada a quatnia de 80:000S para aluguel de uma
draga e gastos com os serviços de desobstrucção dos canaletas da
lagôa de Arat·nama, nas immediações da cidade de Cabo Frio e seu
porto de mar.
dos alludidos prolongamentos, seja qual fôr o preço de unidade, sem
garantia de juros on subvenção kilometrica, sem augmento de privi·
legio de zona on de outros at!Xilios indirectos e nem outros onus que
não sejam os de trafego mutuo, tat•ifas e condições technicas determinadas pelo Governo, quotas de fiscalização, policia e segurança das
linhas, prazos para inicio c terminação dos trabalhos e finalmente
prazo para o resg<• te dos mesmo~ prolongamentos, si a o Governo convier .

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

Art. 10ti. Fica o Goven1o autorizado a prorogar por mais cinco
annos o prazo constante do decreto n. 7. U8, de !I de outubro de
i 908, para a Companhia 1\fogyana de Estradas de Ferro e Navegaçllo
construir o prõlongamento de sua linha até a cidade e porto de
Santos ; observadas as mesmas disposiçõ3s do alludido decreto
n. 7.U8, supt·acitado.
Disposições a que se referem os artigos supr·a :
Decreto n. 1. 104, de 2 de dezembro de 1909- Autoriza o contracto
com a Companhia Viação Ferrea. Sapucahy para o arrendamento da
viação sul-minf'ir·a. e construcção ctos respectivos prolongamentos e
ramaes.
O Presidente da. Bepublica dos Estados Unid< s do Brazil, usando
da autorizaçrw constante do n. XXV do a1·t. 17 da lei n. L f45, de 3i
de dezemt•ro de 1903, mantida em yígor pelo art. 29 da lei n. 2.050,
de 31 de dezembro de 1908, e tendo em vista o decreto n. 6.20!, de
30 de outubro de HJ06, c a coneurrencia realizada a 9 de dezembro
de 1908, para a execução da lei e decrl:'tos citados, decreta:
Artigo nnico. Fica autorizado o contracto com a Companhia
Via11ão Ferrea SaJ.ucahy pat·a o arrendamento das estradas de ferro
que constituírem a Rêde de Viação Sul-Mineira e para a construcção
de seus prolongamentos e ramaes, nos termos das clausulas que com
este baixam, assignadas pelo Ministt·o e Secretario de E· ta do da Viação
e Obt•as Publicas.
- Dect·eto n. 1.148, de 8 de outubro de 1988- Pro1·oga por mais
cinco annos o prazo fixado na clausula lii do decreto n. 977, d~ 5 de
agosto de 1892, para conclusão das obras do prdongamento de Re·
saca a Santos, da Estrada de Ferro Mogyana.
O Presidente da Republica dos Estados Unid( s do Brazil, attendendo a0 que requet·eu a Companhia Mogyana de Estradas de Ferro
e Navegac;ão, conccssionaria do prolongamento de Resac:t a Santos,
decreta:
Artigo unico. Fica prorogado por mais cinco annos, a terminar
em 5 de agosto de 1912, o prazo pam a conclusão das obras do prolongamento de Resaca a Santos, de que é concessimaria aquella Com·panhia e a que se refere a clausula lii do decreto n. 977, de 5 de
agosto de 1892, de accôrdo com as clausulas que com este baixam,
assignadas pelo Ministro de Estado da Industri<t, Viação c Obras Publicas.
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Art. i2. E' o Presidente da Republica. autorizado a. despender,
pelo Ministerio ~a Guerra, com os serviços desi~nad?s na~ seguintes
Vl~rbas, a CJnantJa de 64..ft8i: 243$2-19, papel, assim dJsnrimmadas:
1'0.[!61

-t• -

Administraçilo geral- Diminuída de 48:iiOS
a saber: 2:400$ pela suppressll.o de um
cargo de auxiliar (serviço telephonico) ;
!5:000$ pela suppressão da c,onsignação
"Uispensados do serviço», e 30:770$ pela
suppressão da consignação "Empregados
de repartiçi'íes extinctas ».- Augmentada
de RfJ:OOO$ a consignação« Departamento
da Administraçfw » para a conservação
do material naval e custeio do pessoal...
2' - Estado-Maior do Exercito - (Como na proposta)................................
3• --- Supremo Tribunal Militar e Auditores- (Como
na pi·oposta) ...........•..............
4•
Jn~true<;ão Militar Diminuída : na escola
de· Estado-Maior de: 6:570$ pela reducção dos serventes a seis ; de \J: 600$ pela.
snpprcssão de nrn addido !professor). Na
Escola Militat·: dl1 4:320$ pela reducçfto
dos a.man nenses a dons ; de 2: 400$ pela
I'ednrção dos auxililu'es de cscript1t a
don~ ; de 7:2008 pela redncção dos guat·das a sete; de Hi:330S pela redncção dos
;;ervmltes a H ; de 960S pela redncção
dos pt·aticos de pharmacia a nm ;
:1:4678500 peLt snppres~ão da cousigna1;ão
destinada á - "oficina"· No Collegio
Militar do Rio dn Janeiro: de 69:540S,
quantia destinada a 12 guardas, um roupeiro, um feitor, dons fieis, quatro contínuos, 30 set·ventes, dons pmtieos do
pharmacia, nm enfermeiro e dons serventes de enfet'maria, que deverão St)J'
pagos pela al'l'ecadação do eollegio ; de
'i7 :200$ pela ecducção dos profcssm'l\S
addidos a. oito ; d(\ 9:6008 pela redncçiw
dos coadjuvantes civis do ensino theorku
a um, ficando assim redigido : quatro
eoadjuvantes militares do ensino theorico
(verba ga) C UITI dito civil, O!'(Jenado -1:6008 e gratificação - 800$000. No Col\ngio Militar de Porto Aleg1·e: de 68:5108,
quantia destinada a oito guardas, um
feitor, dous fieis, dons continuas, um rouneiro, 19 serventes, um pratico de pharmaeia, um enfermeiro o dons serventes
1le enfermaria, que deveriw ser pagos
pela arrecadação do collegio; de !8:000$
pela reducçll.o dos adjuntos a quatro; de
U:400S pela suppressão dos seis coadju-

t.2fH:765$000
110:709$000
294:5!\08000
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vantes civis do ensino theorico (corpõ docente). No Collegio Militar de Barbacena:
de 68:1HO$, quantia destinada a oito
guaedas, um feitor, dous fieis, dous contínuos, um roupciro, Hl serventes, um
pt•atico de pharmacia, um enfermeiro e
dous set·ventes de enfermaria ; de 67:200$
pela r·educçil.o dos professores a t2; de
4,2:0008 pela suppressil.o dos sete adJuntos ;
do 14:4008 pola suppressil.o dos se1s coadjuvantes ciVIs do ensino theorico. Na Escola de Aprendizes Militares : de 3.t.:i708
(supprimida a verba); de 3:999$500 pela
suppressão da verba destinada ao '' Tiro
Nacional .. , devendo este serviço ser feito
por conta de despezas communs da guarnição militar da Capital Federal. A consignação " Diversas vantagens,, ficará. assim redigida : " Addiclonal de tempo de
serviço aos docentes vitalícios que o tiverem contado em eft'ecLivo exercicio do
magisterio, !30:000$ ; reduzida assim a
proposta de i 51:3808; supprimida a consign açfto de 6i :2008072 destinada a '' ordenado c g1·atificação a quatro professores,
etc.»- Augmeutada <.le !9:2008 para dous
professores, addidos em exercic1o na Eseol;t Militar, sendo 6:4,005 de ordenado e
3:2008 de gratificação; H, ordenado aos
docentes em disponibilidade, por decreto, e
que não exercem actualmente nenhum;t
commissão do Exercito (e que devem pet·eobm· mensalmente 5338334) 3i professores i98:iOOS248 e gratificações 99:2008 ;
lll, vitalicios em disponibilidade e que se
acham servindo em commissões militares
fó1·a dos estabelecimentos de ensino (lo
l~xe1·eito, e qun l'ecebem sómente o ordenado pela verba IV, a 5338334, mensalmente, (sete profcssm·es) H:8008056, e
gr·atificaçfto pela verba 88 ; IV, professores vitalicios não aproveitados e que
sen-cm fóra dos estabelecimentos de ensino do Exercito, em commissões militares,
o que teem de perceber sómente o ordc·
nado pela verba. IV, a 533833-i., mensalmente, (sete pt•ofessores) 4,~:8008056, e
gr·atificação pela verba sa.. . . . . . . . . . . . . .
Arscnaes, depositos c fortalezas- Diminuída
de 86:74,38 pela suppressão das sub-consignações : «Opel'arios e patt·ões dispensados do trabalho, etc.», <lo Arsenal do
do Rio de Janeiro, e «Opel'arios dispeHsado.~ do trabalho, etc. "• dos Arsenaes
do Rio Grande do Sul e Matto Grosso.
- Augmentada de 20:60ãS destinada á

t. 901: f 90$360
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Fortaleza de Copacabana com a seguinte
discriminac;ão: Um mecanico montador,
:~:600$ de ortlenado e :1:800$ de gratificaçrw ; um ajwlante montador, ·2: 8005
de or<lcnado e :1:400$ de gratificação ;
um clectricista, gratificàçflo 4:800$ ; um
ajudante, diat'la de 10$, um foguista,
diaria de 73000. . .. . .. . . . . . . • . • • .. . . . ..
()• -Fabricas-- Diminuida ele 28:6895\JOO pela
supprossão das seguintes consignaçOe~:
de 4:26ü$400 de,tinada aos "Opera rios dispnnsados do polllo•• da Fabrica de Polvora
da Estl'ella do 23: \l46$ destinada aos «Opet•arios dispensados do ponto» da Fabrica
de Cartuchos e Artefactos de Guert·a; de
4!t7$500, do vendo cordgir-sc a tabella da
F db!'ica de Cartuchos e Arte factos de Gue!'l'a, confot·me o r•·gulamento approvado
por dccretu n. 1o. 78~, de 2:i de fevereit·o
do HH4 (:168)................... ... .. . .
7a - Serviço deSande- Diminuída: no Hospital
Central do Exereito do :18:2855, correspondentes á reducção rle: um ajudat•te
de porteii·o, 3:600$ ; nm carpintei!'o P
marceneiro, 2:400$; nm pedrciro-canteit·o, 2: 400$ ; um bom beiro- hydraulico,
2:-íOO$; um pinto!' c decorado!', 2:400$;
feitor geral do parque, I: 800S ; cinco
srrventcs, 3:285$ ; total, f8:285S ; dr
20:000S pela supprcssão da consignação
dest.inada á. «Addicionacs, etc.»; nos hospita.cs de 2n classe: de 6:570S pela reducção de dons "ervcutcs em cada um dos
hospi!a.es, c de I: !l30$ pela wppt·essão da
consignação dPstinada ao , Lahoratorio do
1\licroscopia».. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
!ia
Soldo c gratificações de officia.es - Diminuida de f2!~: 200S pela rcdncçflO do numero
de 2° 1 tenentes a 609 ; de 100:0005 na
sub-con,ignação "Addicioua:--s, etc.», que
ficará assim redigida: "Addiciouaes de
f5 % aos officiae~ das guarnições do Pará,
do Amazonas e Matto Grosso c de 20 %
ao'l do Acre ; de 42:0005 pela supprcsRão
das con~ignações destinadas ar-s f o c 2°
vete1·inarios coutraetados, e •le :138:0008
pela suppressão da consignação destinada
á «Vantagem de i" teuentc para 20 pharmaeeuticos contractados•>..............

2. OI 7: 297$-i\15

1.193:7\105700

80R:OI2S500

21.229::100SOOO

(16R) Decreto n. 10.783, de '25 de fevereiro de 1914 (Diar·io
Of!icial de 26 de fevereiro de HH4) - Appt'ova o t•ngulamcnto para a
Fai.JI"ica de Cartnc~hos c Artofaetos de GIWI"I"lt.
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Soldos, etapas c gt·atilica<;ões de praças de
pt·et -Diminuída de !07:980$600, observada a seguinte di~criininação, de accôrdo com a lei n. 2.290, de 13 de dezombt·o
de 1910: (169)
'

Soldos e gratificações :
i 50 aspirantes a official, soldo f: 200$, grat. 600$,

270:000$000.
J26 sargentos ajudantes, soldo 960$, grat': 480$,
181:440$000
810 1•• sargentos. solio 720$, grat. 360$, ••••••
874:800$000
L 720 2•• sargentos, soldo 576$, gt·at. 288$, .•••.•
1.486:080$000.
63 alumnos das Escolas Militares, soldo 720$,
45:360$000.
i37 ditos idem, soldo 576$, 78:9128000.
i. 270 3•• ~argentoti, soldo 4328, grat. 216$, •.• , •.
822:960$000.
3.700 cabos, soldo 288$, grat. f4i8, 1.598:400$000.
3.514 anspe<;adas, soldo 216$, gratificação 1088, ....
1.138:536$000.
6.!HO soldados, soldo 144$, grat. 72$, L406: 160$000.
Total 7. 902: M'i$000,
Addicional de 15 % sob1·c os vencimentos nos Estados do Amazonas, Pará e 1\fatto Grosso·:
22
96
264
i69
508
536
416

sargentos ajudantes a 216$, 4:752$000.
t•• sargentos a 162$, 15:5528000.
2•• ditos a 129$600, 34:2148400.
3°8 ditos a 97$200, 16:426$800.
cabos a 64$800, 32:918$400.
anspeçadas a 488600, 26:049$600.
soldados a 328400, 13:478$400. Total .......
143:3918600.

Addicional de 20 % sobre os vencimentos uo Tel'l'itorio do Acre:

i t•• sa1•gentos a 2168, 864$000.
i6 2°'ditos a 172$800,2:764$800.
8 3°8 ditos a i 29$600, i: 036$800.
4:8 cabos a 86$'.00, 4:147$200.
40 anspe<;adas a 64$800, 2: 592$000.
184 soldados a 43$200, 7:948$800. Total 19: 353SüOO.
Addicional de i O ':o e i 5 '·ó sobre soldo c gratificação ás praças que tiverem, respectivamente, mais de 10 e de 15 annos de sm·viço o gratificação de mais 2$ para as

(169) Lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910 (Diario O{ficial de
15 de dezembt·o de 1910)- ModificaM tabellas de vencimentos dos
officiaes e praças do Exercito e da Armada e dá outras providencias.
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lH'<H;as engajadas e uão gmduada~ (art.
30 da lei n. 2. 73tl, de 4 do jaucit·o de
1!H3) (170) 150:000$000.
gtapas

150 aspirantes. . . . . . 3 rações
3.926 inferiores . . . . . . 2 ra1;ões
!3. 72·1- praças .................. ,

200 alu~?:~~~ -(~~s- ~~~~~~~.~i~:~~:
i 00 ditos. do Collegi_o Mililat· do f
lho de Janetro . . . . . . . •
.H) ditos do ele Porto Alegre . .
40 ditos do ele 1\linas Geraes ..

1M.2ti0
2.865.980

·~"';. .
o:~

:; .1·17. 91)0

S
8.178.1\JO

Total das t'<li/>CS a 184:00

J I. •í·lti: 411ti$0011

Et:lpa~ a asylados, machinistas, etc., l00:000$000.
Etapas a dcsm•torcs c pt·esos c apprchensào do~
mesmo~, 19:592$000...................
l!J. 784:451$2111•
tO'- Classl~S iuaetivas- Diminuida de ~iO:OOOS ua
consignaçào -· Para occon·et· ás dospc~as
com o pagamento de vantagens aos olllciacs com serviço de gum'l'a, etc., ~.;ujas
patentes não foram ainda apostilladas.Augmentada de 155:2055, sendo: l'atrõc~,
madtinistas e operario,;, dispensado~ d"
servi<;o, e g'l'atificação du tempo 1loJ servic;o aos operal'ios 15:0008 ; um secretal'io do Arsenal de Guerra do Pará, ordenado 2:4008 ; um official da secretaria do
Arsenal de Guerra de PPrnambuco, orden;Hio 1:6008 ; dons mestres, Ar'enal de
Guerra de Pernambuco, ot·denado 4:0008,
2:0008 a cada um ; um contra-mestre,
Arsenal de Guet'I'a de PernamLnco, ordenado :l: ôOOS ; um operario de 1a classe,
Arsenal de Guerra de Pernambuco, dial'ia a 4:5, :l :460$; um operario de 2aelasso,
Arseual de Guerra de l'ernamhuco, diaria
a 3$, :l :0958 ; um mestl'e do At·senal de
Gucna da Bahia, OJ'dcaado 2:0005 ; nrn
contra-meslre do Arsenal de Guen·a da
Bahia, ordenado 2: OOOS ; um oflicial do

(170) Lei n. ~- 738, de 4 de )aneir·o de JU/.'J- fixa a despcza
geml da 1\epubliea par<~ o exercício de t\JI :L
Art. 30. Tem direito á gratificação mensal de 8$ a pt·aça de pt•et
não graduada c engajada, de accordo com o paragt•apho unico do
art. 73 do regulamento que baixou com o decreto n. 6.94.7, do 8 de
março de :l908 •
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A1·seual Lia Guerra da Bahia, ordenado
1:600$ ; um escrivão do Arsenal de
Guet'l'a da Bahia, ordenado i :600$ ; um
escroveute de 1a classe do Arsenal do
Guel'l'a da Bahia, ordenado 8008 ; um
operario de 2a classe do Arsenal de
Guerra da Bahia, diaria 3$, i :095$ ;
Hospital do Andaraby, um 1" escripturario, ordenado 1 :4408 ; Companhia do
Aprendizes Artifices, um mestre de esgl'ima, ordenado 1:600$ ; Escola Militar
do Brazil, um continuo, ordenado 9608 ;
Operarios e patrões das diversas otncinas
elo Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro,
dispensados do trabalho, com os respectivos jorna.es e tempo de serviço, 70:0008;
Opcral'ios dispensados do t1·abalho, etc.,
do Arsenal de Guerra do Hio Grande dn
Sul, 6:166$; Idem, idem do Arsenal de
tiuel'l'a de Matto Grosso, 10:5778 ; Operarios dispensados do serviço na Fabrica de
Polvora da Estrella, 4:2668; Idem, idem
da Fabl'iea do Cartuchos e Artef'actos de
Guerra, 23: 'J46S, total. ...............•
ua- Ajudai de custo- Reduzida de 100:000$000.
12a- Obras militares- Diminuída de 314:0008,
ficando assim redigida: - Para uHimar
as olH·as do forte de S. Luiz c do vigia
(uo Lemo) 200:0008000. Para consm·vaGão
de qmu·teis, estabelecimentos militares e
propl'ios do Ministerio, etc., 200:000$000.
Para o serviço de canalização de agua
em lpanema (S. Paulo) 16:0008000. Para
a comp1'a da casa em que se acha aquartelado o 2• regimento na cidade de Castro, 20:0008000 •....•••.•••••.•••.••••.
i3a -

Material- Diminuída de 1. 512:000$, a saber:
Administração geral:

N.
N.
N.

N.
N.
N.

!. ......................... .

2 ......................... ..
3 -Letra a) ............... .
Letra b) .............. ..
Lett·a c) ............... .
Instrueção militar:
6•.....••......•...•........
? .......................... .

8.............•....•..•.....

N. 9•.........................•
N. 1.0 -Letra a) ............... .
Letra b) ............... .
Letra d) .•••••••.•••••••
Letra f) ..•...•••••..•••

7:000SOOO
4:000$000
4:000SOOO
5:000SOOO
5:000$000
4:000$000
4:0008000
4:000$000
5:000$000
20:000$000
20:0005000
10:0008000
i0:000$000

0.473:4,70196,
200:000.000

436:ooosooo

,\C:TOS IJO PODEI\ LEUISLNI'IVO

80

Papel
Arsenac~,

depositos c fortalezas:

Arsenal do nio de Janoit·o
Ar·senal do Porto Alegre .•
AI·scnal de l\latto Grosso ••
Depositos c fortalezas ••..

100:000$000
ltO : OOOSOOO
30:0008000
30:000$000

Fahl'icas:
N. 14 .................... .-.... ..
N. tt; ......................... ..

30:000$000

N. 13.

Sorvi•;o de saúdo:
N. 17 ......................... ..

ü:ooosooo

N. 20 •........••.••••••.•••••...

20:000$000
20:0008000
2ü:Q008000
3:0008000

A1·mamcnto:
N. 2:3 (Snppl'imida) .............. .

:.lO: ()()i)$000

N. 18 .•...........•........•...•
N. 1\l ......................... ..

Di versas despezas:
N. 2·t .......................... .

N. 25 .••••••••..•.........••..••
N. 2& .......................... .

N. 27 .....•.•.......••..•..•••••
N. 28 •....•.•••.•••••.•.••••••••

100:000$000
150:0008000
50:0008000
500:000$000
50:000$000

ficando assim redigida- « alttgueis de casa para qnartcis e
enfermarias c entetTos dn militares,.
Despezas especiaes:
De 200:000$, na consignação "fol'ragcns e ferragens , ; de
15:000$, na consigna1;ã.o « ás
handas do musica militares , ;
de 20:000$, na cousigna1;fw
« jornaes a patrões, etc , .
A consignação « para eventuaes,
etc. "• redija-se sómente «Evontuaes, 100:000$000 .........•
Total •• , ....•...•

5.740:000$000

64.481:24:3$219

Al't. 43. E o Pt·esidentc da Bepublica autorizado:
I. A remodela!' as fabricas de polvora, cartuchos e polvora sem
fumaça, reduzindo o mais possível os sons quadroq do funccioualismo
e opet·at·ios, respeitada a antiguidade e o merecimento.
li. A revm· a organir.ação oriunda. da lei n. 1. 860, de 4- de jancit·o do 1\lOS ( t 71), ~>obt·o as seguintes base~ e sem augmonto de des( 171) Lei n. -1.860, de 3 de janci1·o lle -/908 meuto o sorteio militar e reorganiza o Exoreito.

Hegula o alista·
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peza: substituir as inspecções e regiões militares por commandos, dando-se a organização divisionaria onde permitth·em os recursos; estabe- _
lecer o serviço regional; simplificar e facilitar o trabalho das juntas de
alistamento e de sorteio; firmar o principio de exercito nacional em
vez do de exm·cito profissional; organizar o alto commando. Quaesquer providencias ou medidas que se tornem precisas para cumprimento desta autorização e excedam da competencia do Poder
Executivo serão tomadas provisoriamente ad referendum do Congresso
Nacional.
111. A ot·ganizar tres divisões do Exercito, àfóra as brigadas de
cavallaria, manlendo-se os batalhões de caçadores que estiLo distribuídos nos Estados do Norte, supprlmidas as companhias isoladas de
infantaria, os pelotões de estafetas, os de engenharia, e reunidos os
regimentos de dons esquadrões de maneit·a a formar regimentos de
quatro.
'
Alguns dos regimeutos de infantaria poderão não ter organizados
os seus terceiros batalhões, de modo que cada unidade tenha effectivo real, sufficiente para a instl'Ucção militar e para as operações
exigidas pela ordem interna.
IV. A mandar proceder, sem augmento de despeza, ao projecto
e orçamento das obras indispensaveis para a completa execução da
lei n. ! .860 .( 172), no tocante ao aquartelamento dos corpos. Os projectos serão organizados com a maior simplicidade, reduzidos a seus
traços eiSenciaes, mas de modo a não sacrificar as exigencias militares
dos serviços correspondentes. Esse planodeconjunctoserá presente ao
Congt·esso, na sessão legislativa de 19!5, afim de que este se pronuncie
sobre a sua opportunidade, sobre os meios de execução e Dlethodos
para o realizar.
V. A permittir a incorporaç.ão de voluntarios d·~ 1 a 3! do ja·
neiru e de! a 3i de julho, épocas em que, conhecidas as baixas por
terminação de tempo, se fixarão as classes a preencher por sorteio,
nos termos da lei n. 1.860 (f73). O preenchimento se fará attendendo
ás características do serviço regional.
VI. A alienar os terrenos do antigo Arsenal de Guerra, especializando a receita para a construcção do quartel para o regimento
que ahi está.
VII. A reformar, sem augmeuto de despezas, a administração da
Guerra e as respectiva-> repartições, reduzindo o pessoal ao numero estrictamentc necessario ao se!'Viço, respeitados os direitos do
funccionalismo.
VIII. A mandat· distl'ibuir pela direcção de Contabilidade e pelas
delegacias fiscae':l nos Estados as quantias necessarias dos ns. 9, i7,
2!, 24, 25, 26 e 28 ; e consignação «forragens e ferragens·» do ti·
tulo- cc Despezas Especiaes » da referida rubrica i3 8 ás unidades e
estabelec~mentos militat·es para que façam directamente os suppri·
mentos dos artigos que lhe são necessarios.
Para essas despezas o Ministerio da Guerra fixará, dentro das
dotações das mesmas consignações para cada unidade ou estabelecimento militar, uma determinada quantia que será adeantada pela
repartição pagadora ás alludidas unidades ou repartições, conforme
o Ministerio da Guerra determinar, e bem assim as quantias determinadas para o expediente das inspecções constantes do n. 32, lettras

(i72) l'ide nota n. 171 á presente lei.
(i73) Vide nota n. 111 á presente lei.
Poder Legislativo- 1915 (Voi. I)
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a e b. A despeza que exceder da quantia distribuída será attandida
pela mesma unidade ou estabelecimento com os recursos do que dis-

puzerem os cofres dos seus conselhos administt·ativos.
IX. A reformar os arsenaes, dando-lhes caractm· technico, reduzindo os quadros, podendo supprimir os arsenaes que julgar inutels
aos serviços do Exercito, respeitando os direitos dos funccionarios o
operarios.
X. Vendei' em concurrencia publica o material imprestavel existente na Fabrica de cartuchos e de Artcfactos de Guerra, na Fabrica de Polvora sem Fumaça e na Fabrica de Polvora da Estrella, recolhendo no Thesouro o pt•odncto que fôr apurado.
XI. A vender publi.çações do Grande Estado Maior do exercito
que não tiverem caracter reset·vado, sendo o producto recolhido ao
Thesouro.
Art. 44. E' fixado em 600 o numero de alumnos do Collegio Militar do Rio de Janeiro o em 200 o de cada um dos collegios militares de Porto Alegre e Barbacena.·
O numero de alumnos gt·atuitos no eollcgio do Hio de Janeiro não
poderá. excede~· de 100 e os dos collegios do Porto Alegre e df.l Barbacena de 40 cada um. O Governo fará. desde já a revisão das matl'icula.s, passando para o grupo dos contribuintes os que gosam os favores da gratuidade sem set·em orphrtos ou filhos de officiaes de patente
inferior a tenente-coronel ou capitão de fragata, conservando os quo,
rcconb.ecidamentc pobres, estejam nas condições regulamentares.
Paragrapho unico. Os nu meros ele alumnos gratuitos fixados aeima não poderão ser augmentados sob pretexto algum, e só poderão
ser admittidos como alumnos gratuitos os filhos orphãos de militares
que não tiverem passado da patente de tenente-coronel e da de capitão de fragata.
Art. 45. Os actuaes alumnos contribuintes, pensionistas e semipensionistas, continuarão a pagar as pensões exigidas pelos regulamentos que estavam em vigor quando foram matriculados, mas os
que forem admittidos na vigencia desta lei. pagarão a pensão integral
exigida pelo art. 75 do regulamento que baixou com o decreto numero 10.198, de 30 de abril de 1913 (174).
Paragrapho 11nico. Os actuaes alumnos que permanecerem na
classe dos externos continuarão nas condições em que ora se acham.
Art. 46. O Governo mandará proceder àos estudos preliminares
para o estabelecimento de quatro depositos <le remonta, sendo um no
Hio Grande do Sul (Saycan), o segundo no Paraná ou no Oêste de
S. Paulo, o terceiro no Triangulo Mineit·o c o quat·to no Estado do
Rio do Janeiro.
Art. 47. As tabellas que acompanharem a proposta do ot·çamento da Guerra para 1915 poderão ser calculadas tendo-se em vista
a adopção do« regimen óas massas» nos corpos das tl·opas e estabelecimentos, como taes considerados, isto é :
§I . 0 As despezas com o pessoal devem ser discriminadas por individuo do etrectivo a manter e dctalhadamente, por oosto e graduação, sendo que nas despuas com as praças de pret e equivalentes terse-ha em vista a satisfação de suas necessidade.-;, no que disset·em
respeito aos serviços de fundos (vencimentos), subsistencia, saudo,

(174) Dec1·eto n. -I0.-198, áe 30 de abril d« 1913 (Diario O(flcial
do 9 de maio de 1913)- Approva. os t•egulamentos para os institutos
militat·es de ensino.
-
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fardamento, equipamento e arreiamento, alojamento, aquartelamento
a acampamento, expediente e instrucção, armamento, etc., etc~
§ 2.• As despezas com os animaes serão calculadas de modo anaJogo ao indicado para o pessoal.
.
.
§ 3. 0 Discriminadas por indivíduos de cada posto e graduação, as
despezas devem ser englobadas para a~ diversas unidades administrativas, por arma, estabelecimeoto, repartição, etc., etc.
~ 4. 0 Além das despezas com o material, dotação do corpo, estabelecimento, etc., que devem ser custeadas pelas respectivas massas
individuaes, as tabellas da proposta consignarão verbas para a formação de stocks da guerra e do material de cada serviço.
§ 5. o As economias feitas em cada uma das « massas » ficarão
pertencendo aos corpos para applical-as em melhorar o respectivo ser·
viço, sobretudo no que diz respeito ao respectivo material de campanha, não podendo, sob pena de responsabilidade, ter applicaçlio durerente nem mesmo em beneficio do " massa ,, relativa a serviço menos
dotado, a não ser com autorização legal.
Art. 48. A Contabilidade da Guerra descontará mensalmente dos
vencimentos dos ofticiaes ou funccionarios do Ministerio que habitarem predios da Villa Militar ou outros de propriedade da Nação- a
taxa que será fixada pelo ministro, de accôrdo com o valor do predio
e categoria do inquilino. Essa receita será cspecificalla para conservação dos referidos predios.
Art. 49. Ficam supprimidas, por conti·avireni á. lei de vencimentos militares e salvo tão sómente os direitos adquiridos reconhecidos pelo Poder Judiciario, todas as gratificações especiaes que a ti-.
tulo diverso ainda percebem officiaes no desempenho de funcções de
caracter militar ou quo se prendam a estas.
Art. 50. Para preenchimento dos numeros de alumnos gratuitos,
que esta lei marca, terão preferencia os actuaes matriculados, não
contribuintes, obedecida a se~uinte ordem :
I. Filhos orphãos de militares que não tenham passado das pa•
tentes de tenente-coronel e de capitão de fragata.
11. Filhos orpbil.os de militares que tenham passado das referidas
patentes.
III. Os mais antigos na ordem da matricula e entre estes os que
estiverem mais adeanta.dos nos estudos.
§ f. o Os demais alumnos, actualmente não contribuintes, quo
passarem dos referidos numeros de alumnos gratuitos aqui fixados,
pagarão a pensão por inteiro ; porém, no caso de vaga no numero
de gratuitos, terão prelerencia, respeitada a ordem acima designada.
§ 2. o O pagamento das pensões dos alumnos do Collegio Militai'
do Hio de Jancit·o c dos de Barbacena e Porto Alegre f;erá. feito nas.
sédes dos respectivos collegios para atteudct· ás despezas com os mesmos, conforme o regulamento dos institutos de ensino.
Art. 51. O Governo aproveital'á. 11a regencia de turmas, que
resultarem do parcellamento das aulas nos estabelecimentos de ena.
sino militar dO' rio de Janeiro, os professores em disponibilidade, respeitadas as respectivas especialidades.
Art. 52. Ficam reduzidos a trcs os seis a.uditm·es da ga Região
Militar c Departamento da Guerra (comprekcndcudo a s• Região),
assim distribuidos : dous para as auditorias da ga c oa regiões e um
para o Departamento da. Guerra.
Art. 53. Na. vigencia desta lei, o Governo transferirá para os COl'•
pos da mesma arma e da mesma regillo militar as praças das companhias isoladas e dos pelotões de estafetas e sujeitará. todos os cor-
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pos de caval!aria á inspecção de ntn ollicial general com denominação
de inspector geral da arma.
Art. 54. i?ica cxtinclo o qnadt·o de dentistas do Exercito, manti(los os actuaes.
Art. 56. Fica extincto e quadro de picadoL"es, conservando-se os
tres actuaes em quaiquer servko, a juizo do Govemo.
Art. 56. O Governo providenciará para que os commandantes
<las unidades que guarnecem as fortificações da Republica sejam ao
mesmo tempo os commaudantes dessas fortifica<(ões, · evitando assim
dualidade de commandos o pagamento em duplicata de gl'atificações
cte postos por uma mesma funeção.
Art. 57. Nenhum official do Exercito poderá ser promovido por
merecimento sem que tenha, pelo menos, nm anno de effectivo exercício no seu posto ; essa disposit;ão ser:'t executada sem prejuízo das
disposit;ões legaes relativas á exigem·ia do iutersticio e de quaesquer
outras.
Art. 58. Fica limitado o quadro snpplcmentar aos geueraes que
exercerem ou forem nomeados para os cargos vitalicios.
Art. 5\l. Fica pcrmittido ao Govel'no vender os produ c tos das
fabricas de polvora do Piquete e da Serra da Estrella, especificando a receita c applical-a em beneficio dos referidos estabelecimentos.
Art. 60. O Governo aproveitará nas vagas que se derem no Hospital Central do Exercito os funccionarios addidos dos bospitaes extinctos, de accôrdo com a lei da dcspcza para i 9:1.!5.
Art. 6:1.. Os medicamentos fornecidos a officiaes e a funccionarios
civis do Ministerio da Guerra serão pagos Pm folha, sendo expressamente probibido o fornecimento gratuito, qnaesquer que sejam os
pretextos para a sua requisiçfw.
Os exames e analyses feitos no Lab01·atorio de Bacteriologia serão
tambem descontados em folha, segundo nma tal.tella de preços que
deverá ser pelo mesmo organizada.
Paragrapho unico. As impot·tancias l'ecolhi(1as á Directoria de
Contabilidade da Guerra para pagamento de medicamentos fornecidos
a otficiaes e funccionarios e dos exames, que mensalmente são entregues por essa Contabilidade ao 1\linisterio da Fazenda, deverão
ser eseripturados sob o titulo de " Dcspeza a annullar n, na respectiva
verba para que tenha applicação.
Art. 62. Os escripturarios, amanucnses, auxiliares de escripta c
guardas das escolas militares de ensino snpel'ior terão respectivamente as designações de primeiros, segundos, terceiros olliciacs e
inspectores alumnos, mantidos os mesmos V(;ncimcntos que aetualmente percebem e sem direito á. transfct·eucia.
Art. 63. Aos olliciaes promovidos ou graduados serão abonadas,
mediante requerimento, as seguintes importancias, para serem dcs•
contadas pela decima parte do respectivo soldo mensal:
De segundos tenentes a capitães .•....................
Do majores a coroneis. • . . ..•...........· .......•....
De genet·aes ...................•............•.•••.•.

600$000
8008000
1:200$000

Desses adiantatn()lltos serão dcsconlatlas as dividas que tenham
sido contrahidas pelos t·efet·idos olliciaus.
Nenhum outro abono previsto em lei se fará sinfw sob condiçrw
de pagamento integral dentro do corrente anuo.
Art. 6q.. Na vigencia desta lei sómente serão permittidas consignações até dons terços do soldo ou ordenado, que forem estabele-
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cidas por officiaes e funccionarios civis ás suas famílias, a institui~ões
que, por disposições especiaes, já gosem desse direito e a casas commerciaes de uniformes militares nesta Capital e nos Estados ..
Art. 65. Na vigencia da presente lei, nenhum official poderá, receber mais de uma ajuda de custo de um Estado para outro ou para
a Capital Federal, salvo por motivo de pl'omoção e consequente transferencia.
Art. 66. Na vigencia da presente lei não serão chamados a serviço dos conselhos militares os officiaes reformados, devendo tambem
as vagas que estes deixarem nas repartições militares, por morte ou demissão voluntaria, ser p!'eenchidas pm· officiaes etfectivos do Exercito.
Art. 67. Cnntinúa em vigor a disposição do art. 3° da lei
n, t.687, de :1.3 de agosto de :1.!!07 (:1.75), para pagamento dos soldos
devidos aos voluntarios c relativos aos exercícios anteriores ás datas
dos reconhecimentos rlos direitos dos alludidos voluntarios aos soldos
vitalicios em questão, ficando prorogado o prazo para habilitação de
que cogita o art. 2° da mesma lei (t76).
Art. 68. Ficam supprimidas, por contravirem á lei de vencimentos militares, e salvo tão sómente os direitos adquiridos reconhecidos pelo Poder Judiciario, todas as gratificações especiaes que, a
titulo diverso, ainda percebem officiaes no desempenho de funcções
de caracter militat· ou que se prendam a estas, sendo que os ofllciaes
do Exercito, no desempenho de funcções technicas, poderão perceber,
durante o tempo em quo estiverem em set·viço afastados das sédes de
suas commissões, uma diaria, que lhes será arbitrada pelo Ministerio
da Guerra.
Art. 69. O Governo poderá manter dous addidos militares
actualmente na Europa acompanhando as operações militares e um
ofllcialna Dinamarca, a cargo de quem se acha a guarda de importante material bellico, abrindo o credito que fôr necessario para
attender á differença dos seus vencimentos.
Art. 70. Continúa á disposição dQ Ministerio da Viação e Obras
Publicas o 5° batalhão de engenharia, afim de ultimar os trabalhos

(:1.75) Lei n. 1.681, ele 13 de agosto de 1907- Concede vitaliciamente aos ofllciacs e praças de pret sobreviventes dos corpos de Voluntarios da Patria e Guarda. Nacional e aos auditores de guerra e estudantes de medtcina e pharmacia, que serviram no Exercito e na
Armada, por occasião da guerra do Paraguay, o soldo regulado pela
tabella actualmente vigente, e dá outras providencias.
Art. 3. o Fica o Presidtlnte da Republica autorizado a abrir os
creditas necessarios para execução desta lei.
(!76) Lei n. 1 .687, de 18 de agosto de 1901- Concede vitaliciamente aos officiaes e praças de pret sobt·eviventes dos ·corpos de
Voluntarios da Patria e Guat·da Nacional o aos auditores de guerra e
estudantes de mediein;t c pharmacia, que serviram no Exercito e na
Armada, por occasião d;~. guerra do Paraguay, o soldo regulado pela
tabella actualmenta vigeute, e dá outras providencias.
Art. 2. o Para qne os intere~sadns possam perceber o soldo vitalicio que esta lei lhes assegura, é indispensavel que se mostrem habilitados com as respectivas patentes, baixas ou documentos equivalentes, assim como os actos expedidos pelas repartições dependentes
dos Ministerios da Guerra, da Marinha e da Justiça, ou por certidões
authenticas, isentas de sellos, extrahidas das mesmas ou de quaesquer
outras repartições publicas da União ou dos Estados.
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da commissão de linhas tclegraphicas c estra.tegiras de Matto Grosso
ao Amazonas.
Art. 7L E' o Prosidento da Republica autorizado a despender
pelo Ministm·io da Marinha as quantias de 220:000$000, om·o, e
:lt:i. OOil: 806$!!82, papel, as.'lilll disi'I'iminadas:
Ouro

P&pel

i • - Gabinete do Ministro e Dirc-

ctoria de Expediente Diminulda. de 3005 para
fardamento, 365$ da dia·
l'ia de um correio que
ficou addido e i8000 por
erro de calculo ••......
2•- Almirantado - (Como na
proposta) ..........•..
a• - F.stado Maior da Armada --(Como na proposta) ....
oi•- lnspectorias:- Diminuída de
!iOOS na sub-consignaçll.o
destinada ao expedient"
«la inspectoria da Engenharia N a v a l o 1le
H:OOOS pela suppressão
da sub-consignação destinall:t ao seguro do erlilicio do. Almirantado ..•
!i• - Dit·ectoria Get·al de Contauilidade - (Como na proposta) ................ .
lia - Anditoria -- (Como n:t proposta) ...•............
7a - f!ot·po da Armada e classes
a.nnexas- Reduziria de
773:9598988 na sub~~onsignação « Corpo da
Armada ••; de i: t 99$988
na sub-co nsig 11 a ç fío
" Corpo do Saude ,, ; do
216:000$ na sub-consignação " Corpo de Engenheiros Machinistas » ;
de 7:200S n:t sub-consignaçiio « Corpo <l!~
Commissarios " ; de •.•
25:0008 nasub-consignação destinada ao pagamento do soldo aos omciaes que forem promovidos no quadro extraoi'·
dinario, etc.; de 20: OOOS
na sub-consignação destinada ao pagamento das
g-l':ttifk:tçMs de a<'cl'll'do

•

I

•

o o o • e • o. 6 o •

...•... ' ..... .

384::tt!S8000

tR:"'oo5ooo
8:730$000

4R:990SOOO

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

:lu8:9oonooo
92:4:00$000

.,
Ouro

com a ultima parte do
art. 3° da lei n. 2.290 1
de dezemhro de i9i0
( t 77), e de t:OOOOS a sub<~nsignação
destinada
ao pagamento da quota
addicional
de
que
trata o art. i• e § 2•
do art. 28 da mesma
lei. ( 178) Augmentada
de 60:000$ destinada ás
gratificações aos officiaes t•eformados exercendo commissões de
otllciaes da activa, de
conformidade com os re·
gnlamentos vigentes... . ............ ,

sa - Corpo de Marinheiros

H .t78:94.0SOOO

Naci~

naes -Reduzida de •.•
70: 2i8$ pela suppressão
das companhias fluviaes
do Amazonas e Matto
Grosso, de iO:ooos na
sub-consignação c< Far-

(t77) Lei n. 2.290, ele /8 àe tl!zembM de 19-10 (nfario Of/icial
de 15 de dezembro de 1910)- Modlfléa as tabella~ dtl vencimentos
dos officiaes c praças do Exercito e da Armadá. P- d:t outras providencias.
·
Art. 3." A gratificação só será paga quando os officiaes estiverem
P-m serviço activo.
Qualquer que seja a commissào milltar, os ofttclaes perceberiLo
sempre as gratificações da tabella A, etcepto qttartdo exercerem
funcção de cargo inherente a official de _patente mais eltwada, caso
em que passarão a perceber a gratificac;ao qúe competiria ao official
substituído, perdendo, portanto, a que porventltra estlvêssé recebendo.
(178) Lei n. 2.290, àe 13 de àezemhro de 19-10 (Diario 0/flpial
de t5 de dezembro de 1910)- Modifica as tabellas de vencimentos
dos offidaes c pra•;as do Exerrito e da Armada, e dá outras providencias.
Art. ~.o Os officiaes em serviço nos Estados do Amazonas, Pará.
.e Matto Grosso, gosarão da quota addicional de 2o ~• ao respectivo
vencimeuto, cabendo aos que servirem no Territorio do Acre a de
25 % sobre os seus vencimentos. Estas quotas não serão computadas,
em hypothese alguma, para o calculo da reforma ou de qualquer
on tro etfeito.
§ 2° do art. 28. Os officiaes inferiores em serviço nos Estados do
Amazonas, Pará e Matto Grosso terão, além dos vencimentos fixados
nesta tabC'lla, mais 20 % sobre os vencimentos, e no Territorio do
ArTe mais 2G ~ó sob!'e os vencimentos, e, quando embarcados em
navios estacionados, ou em aguas estrangeiras, terão direito ás gra~i
ficações da tabella n. 28 do decreto n. 389, de 13 de junho de 1891,
de accôrdo com as respectivas r:raduações.
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Ouro

damento (mataria · prima),, correspondentes á
suppr~ão
das duas
companhias fluviaes referidas ; e de 7201.1 na
sub-rubrica destinada
ao secretario, visto não
ter applicação. Augmentada de 9:0001.1, quantia
esta da cc Forca Naval ,,
e destinada à sub-rubrica Secreta r i a do
Corpo .•.•.•........•.•
9• - Batalhão Naval - Reduzida
de 720$ destinados ao
secretario, visto ter os
seus vencimentos pela
tabella 7a ; de 5$ de
erro de calculo existe11 te
na sub-consignação cc pagamento aos soldados que trabalham como
operarias ,, - ; e 2: f. 968
pela suppressrw de dous
remadores de escalares.
iO• - Arflenacs - Augmentada de
5:5201.1, fazendo-se na
tabell:L a seguinte alteração : Onde se diz :
"Amanuense a f.: 4408,
Escreventes a f: 200$,
diga-se : Amanuense a
1 : 4 4 O S (gratificaGão)
quando inferior reformado c a 2:400$ (orden a d o e gratificação)
quando civil. Escreventes a t: 2001.1 (gt·atificação) quando inferior reformado e a f: 8001.1 (ordenado c gmtificação)
quando c i v i I ; do
:1.02:240$ vindos da ccForça Naval>,, e destinados
ao serviço marítimo dos
arsenaes do Pará e 1\latto Grosso e 5:0401.1 destinados a um amanuense, dois escreventes
e um servente da Dircct.oria de Electrieidade.
-Diminuída de 4:5608,
provenientes da reducção a 20 guardas de
poliria. Em logar de dois

Papel

2.024:376$500

302:3ii$000
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ouro

Papel

contínuos, 4:260$,
diga-se: um i • continuo, 2:400S e um 2°
c o n ti n u o, i: 800$,
4:200$000 ..•..•.••••..
Ha- Inspectoria de Portos e Costas - R e d u z i d a de
20:0001.!, na sub-consi-

gnação destinada ao pagamento de alugueis de
prcdios em -que funccionam as capitanias de
portos; de 32:250$ na
sub-rubrica <<praticagem
da barra» que indevidamente foram transferidos da Força Naval para
a mesma ; de 21:600$
pela suppressão da consignação destinada ao
rebocador de alto mar
em S. Paulo e que pass&
para a Superintendencia
de Navegação. Augmentada do i :2008, quantia
esta vinda da Força Naval e destinada ao pagamento do pratico de
S. João da Barra ..... .
- ..,.opositos Navaes- Augmentada de i 3 : 505$ destinados ao pessoal do deposito da ilha do Bom
Jesus.
Diminuída de
!4:000$ na sub-consignação u quota para as
despezas de despachos
das mercadorias que se
destinam ao Ministerio »
t3a- Força Naval -Diminuída de
334:f68S, assim discriminados: 9:000$, transferidos para a tabella
VIII, destinada ao secretario do Corpo de Marinheiros Nacionaes; transferida para a tabella
XI, " Inspectoria de Portos o Costas », a quantia
do f : 200$, para nm J)J'atico-mór de S. João da
Barra; para a tabella X,
"Arsenaes», a importancia de f02:240S, destinada ao serviço mari-

3.346:00fS687

455:445SOOO
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Onro

timo ào Pará e Matto
Grosso; para a ta bel\ a
XV a. importancia dn
f~5:920$, para o serviço
marítimo; :L de 15:!208,
para a Directoria de
l'haróes; de 5:760$, pam
dois motoristas ; para a.
t.abella XVJ,(( Ensino Naval "• a importanda de
fi1:968$, para a sui>consignaçfw (< Div('rsos
empregados da Eseola
Naval n; c !2:960$, pa1·a
a rle " Instrnctoecs da
E~col:t de Marinha Mel'-·
ean tn do Pará". Be!!tae a <l a a qu:mt.ia dP
::2f3:900S, para pagamen t.o do pessoal extranumm·:u·io d:t l'atromo1 ia <lo Arsenal de Mari ·
nha do Hio de Janeiro,
necessario ao serviço da
mesma patromoria, de
accôrdo com a tabella
annexa n. 1 ....•..•..
H• - Hospilaes - Augmentada
de 52:000$ ll<l sub-eocJsignaç~o " medieamontos "• apositos, vasilhame, Lttcnsilios, etr: ....•
t5A --- Sr~perintendencia de Navegação Augmentada.
d e :169:0008, sendo :
t1·ansfm·irlo da Fo1·ça Naval para esta: 15:120$
pant a dit·ectoria d1•
pharoes, 125:9208 pa1·a
u serviço ma1·itimn e
5:7608 para dois motol'istas; transfel'iclos pa1·a
e~ta da rubrica - porto~ e costas:
21 : tiOOS
dnstiuados ao rchoca.dm·
do alto mar Tenente Lamaya e 600$ destinados
ao sorvento do paioLReduzida de 79: 560$, ua
!'mb-eousignação" Phan'los e ph;u·oletes " e do
:l7:6!IOS na 1lestin;l<la ao
" Matel'ial ,, de aceôrdo
~~om :t t:t h e lia a 11 nexa
~oh 11.

2 ............. .

P&pel

i .8R3:72t$tii8

2.ti7: 500$()00

1.!'í30:0iOSOOO

9t
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Ouro

J>npel

t6a- Ensino Naval- Reduzida de
5!:1:57t$\OO correspondentn;; á red ucc;.ão. do
200 grumetes (sendo
36: OOOIJ de vencimentos
o 23:57fS4,00 de fardamento), e de 256:234,3200
pela suppressão de seis
escolas de aprendizes
(sendo f 85: 520$ correspondentes á administra•;ão e a p r c n d i z o s e
70:71~8200
correspondentes :w f,rdarnnnt.o).
-- A u g m e n t a d a dn
fH :968$ para pag-amento
do pessoal do serviço
marítimo, dois fieis de
artilharia c um dos loi'podos da Escola Naval ;
<1 de 12:1-G08 destinados
aos instructoros da Escola de i\Iarinha. l\lo!'('aute do Pará, passados
da Fon;a Naval ..••....
·t7a ·- Oirnctol'ia da Bibliotheca,
i\fu,;nn c Arehiro- OitninHida de 18:0008 pela
suppressão da eonsigua<;ão destinada á ltevist't
1l11tritima que será impt·essa. na Impt•ensa Naval. ...............•...
18" - Classes inactivas -(Como na
proposta) ............. .
19a ·-Armamentos o cquipamcntolliminuida. d ·~ t' 6 i s
100: 000$000 .......... .
20• -- 1\fuuiçflcs do bocea- Hednzid:t de 6ti\J:140S, sendo:
·12\1:71148 provenientes
d:t suppressão das duas
emnr.auhias fluviaos de
Matto fit'< sso c Amazonas, eon·csponuendo :t
2:;4 rações; 383:200$ pt·ovenicntes d:t suppressão
do llli!Ofn'O de alnrutws
das escolas de :tprendizes, ronespondcudo a
7:iO ra•;flcs ; 102: 2001;
provmticntns da rcdn<·•;:w do 200 gr-umetes ;
n '~3:9468 provenientes
do t'C<lU<'t<ãO de 86 pra<;as
do Batalhão Naval. ....

-1.44R:202S-i00

70:7008000

:1. 7H!i:tii8SH7
200:000SOOO

4. !i23 : 270SOOO
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Ouro

21• 22• 23" -

1\Iuniçõe~

navaes - (Como
na proposta) ............ .
Material de construcção naval- (Como na pt•oposta).
Obras - n c ct u z i d a de

1.000:000$000

GOO:OOOSOOO
400:0008000

100:0008000 ••.•.••..•....

21," -

Combustivel -Reduzida de

t.000:000$000

500:0008000 ............. .
2:i" -

26• 27" -

28a 2\1• -

Fr·etcs, passagens, ajudas
de custo c commissões de
saques - (Como na proposta).. • • • . • . . . . • . • • . • . . .
Eventuaes -· (Como na proposta)....................
Director·ia do armamentoA ugmeutada de 1:tl25$ para
um oper·ario de 5" classe
que por omissão não figura
na respectiva tabella......
Commissões no estrangeiro
-Reduzida de 180:0008000

Papel

• ••••••••••• , •

150:000$000

• •.•••.•....•.

1;;o: ooo8ooo

. ..••..••••••.

72S:\II-tí$000

f 20: ()()()$000

Pagamento do material contr·actado - (Como na proposta) ...•.•.•...•..••.•..

100:0003000

Total. .......... .

220:000$000

3G.OOS:R06$H82

Art. 72. E' o Presidente da Repnblica autorizado :
I. A rever as tabellas dos arsrmacs de Marinha, reduzindo tanto
quanto possivel o pessoal, observadas as necessidadrs do se1·vh;o P
respeitados os direitos dos operarios, na conformidade do r·egulamento
actnalmento em vigot·.
11. A dispensai' o pessoal artistieo dos arsenaes, na vigcncia desta
lei, com 2/3 dos seus vencimentos actnaes, c\ estie qnc nfta seja urerssario ao serviço publico.
Ill. A passar par·a a reserva, sem vencimentos, os otfieiaes e lieen·
ciar nas mesmas condições os empregados eivi> do ministorio qnf'
solicitarem tal situaçftO.
IV. A extinguir o quadro supplementat·.
V. A supprimir as companhias fluviacs do Amazonas e de 1\Iatto
Grosso.
VI. A r·edu7.ir· o offeel ir o da E~cola ele Grnmetes para 300 gr·nmetes.
VII. A rever, sem angrncnto de dotação orçamentaria, os r·egnlamentos das capitanias dos portos (d!'<\reto n. 6. 617, de 29 de ilgosto do
1\107) (179), do Corpo de 1\farinlwir·os Naeionaes (deer·eto n. 7.f2'r·, de

(f79) Decreto n. G.617, de 29 rle agosto de 1!107- Dá novo rrgn•
l:unonto :ís (';tpitanias de l'ortos.
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2~ de setembl'o elo HJ08) (180), das Escolas do Gnunetes e Aprendizes
Marinheiros (deCI·eto n. 9.386, de 28 de fevereiro de :I.!H2){f8t), d:~s escolas profissionaes (decreto n. 8.752, de 23 de novembro de f909)(f82),
da Supel"intendoncia de Navegação (decreto n. 6.964, de 29 de maio de
!908) (!83), da Dirccloria de Armamento (dec1·eto II. 8.523, de 29 de
setembro de, t9i0) (184), do Corpo de praticos (decreto n. 27!, de f8
de março do 1890) (185), nelles introduzindo os melhoramentos determinados pela experienCia e pelo progresso ; a orden:mça geral para o
serviço da Armad:t (docrelo n. 8.290, de H de outubro de !9!0) (i86),
e a desenvolvei· e corporificai· as di:;posições exi-stentes sobre serviço
iutemo; e regulamento da Escola Naval de Guerra (decreto n. !0.787,
.de i4 de fevereh·o de i 9t~) ( 187), o regulamento para o Estado-Maior
da Armada (decreto n. tO. 7H, de H de fevereiro de f9t4) (!88), e
dos mecanicos navaes.
VIU. A rever, sem augmento de uespeza, o regulamento do Corpo
de commissal"ios o modificar a lei de Fazenda de modo que corresponda á actual necessidade do serviço.
IX. A rever, sem augmento de despeza, o regulamento do Corpo
de patrões móres da Marinha, no sentido de observar os dispositivos
do art. i o da lei n. 695, de 3 de outubro de i 900, e do decreto
n. 5.882, de 6 de fevereiro de t906 (189) c dar outras providencias.

( f81J) Dccrelo n. 7 .124, de 24 de setembro de 1908 rc~ulamento

D[~

novo

ao Corpo de Mariuheii·os Nacionaes.

(i8f) Decreto n. 9.386, de 28 de teveteiro de -1912- A.pprova c
manda executar o regulamento para as escolas de Grnmetes e de
Aprendizes Marinheiros.
(i82) Deqreto n. 7.752 e não 8.752, de 23 de novemb1·o de 1909
- Dá novo regulamento para as escolas profissionaes.
(i83) lJccteto n. 6. 964, de 29 de maio de 1908 - Reorganiza a
Hepartição da Carta Marítima.
(18*) Decreto n. 8.253, de 29 de setembro de 1910- Approva e
manda executar o regulamento para a Directoria do Armamento da
Marinha.
(t8fi) Decreto n. 271, de 18 de março de 1890- Manda executar
o I'egulamento para o Corpo de Praticos do estuario do Rio da Prata
c seus affiuentes.
(i86) Dec1·eto n. 8.290, de 11 de outubro dil 1910 (Diario Official
de !2 de outubro de t9i0) - Approva a Ordenança para o serviço da
Armada Brazileira.
(i87) Decreto n. 10.787, de 25 e ncio de 14 de fevereiro de 1914
- Crêa uma escola para o ensino naval de guerra. (Diario O{ficial
de 27 de fevereiro de i9H.)
(t88) Decreto n. 10.744, de H àe {eve7·ei1·o de 1914- Dá novo
regulamento ao Estado Maior ria Armada.
(i89) Lei n. 695, de 3 de outubro àe 1900 -Providencia sobre a
concessão de vantagens e regalias aos patrões-móres da Republica e
sobre a reforma destes e dos officiaes marinheiros.
Art. 1. o Os patrões-móres, nomeados nos termos da lei n. *78
de 9 de dezembro de ib97 (lettra a do n. iO do art. {0 ), gosarão:

M:'I'OS DO MDEH LEfl!SLA'l'IVO

X. A rem·ganizar, sem augmento de despeza, o Gabinete de Analyscs da Mat·inha, destinado á liscalizaçfw do fabrico o conservação
das pnlvoras e explosivos, bem r:omo o exame de todo o material dcstinatlo á Marinha de Guerra.
8 1. o Este serviço ficará a cargo de otliciaos especialistas oscolhidos deutre os do quadro ele pharmaceuticos da At·mada.
a) os officiaes nomeados não abrirfto vaga no quadro, continuawlo
a elle pertencer para os atreitos da promocão;
b} o pessoal destinado a este serviço será assim constituído :
1 director, quo sct·á o chimko mais antigo ;
3 chimicos;
:l ajudantes;
3 sub-ajudautes (sub-officiaes) ;
c) o serviço tcchnico-analytic1• da Armada coustar{l de tre::;
secçôes, comprehendendo :
:ta, polvora e explosivos;
:l", exame das ~ubsta.ncias organicas 011 mineral)~;
;{", resistencia dos materiaes.
~ 2. o A pl'imeira secção funccionará na llire('toria do Anua meu tn
c a seguwla e terceira no Deposito Naval do Rio de Jancit•o;
d} as exigencias para as promoções dos olllciaes pertencentes an
~crviço technico-analytico da Armada serão as mesmas astatuirlas
pat·a o Corpo de Engenheii·os Navacs, contando-se como tempo rlc
otncina o de serviço nos laboratorios ;
e) os officiaes nomeados para este servh;.o receberão a denomill<u;ão de "Chimicos da Armada " ;
f} as nomeações de dircctor e ehimicos serão feitas pot· decreto
do (Joycrno e as de ajudantes o sub-ajudantes ptn' portaria do miuistru da Marinha, sendo estes ultimns (snb-officiacs o sub-;~.judanlcs}
reversíveis aos respectivos quadros, pttr conrenieucia do serviço e a
j nizo do Governo.
XI. A vender o material t•eputado inutil, inclusive navios julgados
imprestaveis, applicando o produdo da venda om repat·os de proprios
nacionaes, acquisição de materiaes necessarios á instrucção pratica
que devem ter as Escolas de Aprendizes Marinheiros, em concertos
de mtvios e outro material fluctuantc, podendo para esses concertos
aht·it· os cr·editos necessarios.

II<Lra lodos os <!lfeito;.;, das vaut<J.gt•.us n l'l\ga lias eonccditlas aos olliciaes
das dasses aunexas da Armada Nacional.

§ 1. o A esses patrõcs-mót·cs sed. conredida rcliJt'lna, por invalidez
comprovada para todo esli.m;o artiv11. WJS postos o com o soldo do segmuios o primeiros tcucntes, conlando-sc-lhi'S" tempo 110s tcnnos d;l
citada lei u. 471l (lcttra c do n. 1 O).
.
§ 2. o Os mestres do eorpo de olliciai'S marinhcit·os, que C011tarent
mais de 30 annos de bons serviços, serão relormados, por invalide;:
pt·ovada, uo posto de segundos tenente~, com o soldo da respeclh <t
patc~nto.

~ 3. o Os eontra-mestt·cs c guat•di;lcs do citado corpo, quo estiverem
nas condições do paragt·apho autece1lcnte, serão reformados nos pos·
tos de mestres ou contra-mestres, immcdiatamcntc superiores, percebendo o respectivo soldo Olt ordenado.
-- Decreto n. 5.882, de 6 de fevereiro de 1906- Dá providencias
para a execução da lei n. L473, de 9 de janeiro de i906.

,\CT0f'1 DO P.ODEn LEGISLATIVO

95

XII. A vender ou permutar os cdificios e terrenos dos extinctos
arscnaes da Bahia c Pernambuco, inclusive o da antiga Capitania do
Porto, em Corumbá.
XIII. A rclizar contractos por tempo nunea maior de cinco annos
'Jlt<tndo versarem sob1·c alugueis de casa.
XIV. A desapropriar, por utilidade publica, ou permutar, a ilha
de Mocanguê Grande, no interior da bahia do Rio de Janeiro, po~
dendo no caso de desapropriação ctfectuar as operações de credito
que forem necessarias.
XV. A aproveitar o cidadão Manoel Sylvio Pereira Baptista, no
mesmo ou em cargo de igual categoria áquelle que <~xercia na SeCI·etaria da Marinha, na época em qne foi exonerado, sem direif.o algum
aos vençimcntos atrazados.
.
XVL A aposentar, com os vencimentos que estiver percebendo,
easo o solicite c seja julgado invalido, o fuuccionario deste ministerio
Ignacio Aranha Meira de Vaseoncellos, maior de 70 annos <le idade,
si contar mais de 25 anuos de ~erviço publico.
XVII. A reorganizar, com diminuição de possoal e da despcza, o
quadro do runccionalismo da Directoria do Expediente, ficando
addidos, com os vencimentos, até que sejam aproveitados em cargos
de categoria identica, os fnuccionarios que não forem mantidos nos
re~pectivos quadros.
XVfJJ. A rcscindh·, por accor<io, todos os contraetos pa1•a a construcção de obras quP podem ser adiadas, liquidando-se as impor~
lancias ~, pagar, por meio de avalia«ües c cakulos procedidos por
engenheiros navaes designados pelo l\linistro para tacs fius, ahrindoso os necessarios creditos.
XIX. A consena1· os tres auxiliares de auditores de marinha com
os voncimentos amwaes de \!:0008000.
Art. 73. O Govemo só fm•necerá rações:
1o, ao pessoal embart..:at.lo nos navios de guerra;
:!0 , ao pessoal militar e assemelhados que servem nas lürtalezas,
corpos e escolas;
:lo, ao pessoal que serve no hospital c cnfel'lnaria dn 1\farinha c
Sanatorio de Friburgo;
4°, ás prar;as invalidas, it razão de JS em ::l6!i dias (quando em
dinheiro);
5", iL patromoria, pessoal da. usina electrica, dos diques e mortonas e dos rebocadores c lanchas do serviço da marinha.
,\rt. H. No exerdcio de 1\JHi só poderá matricular-se no primeiJ·o anuo da Escola Naval, preenchidas as condir;ües regnlameutares
c prohibida a a.t.lmissfto de ouvintes, o numero maximo de JO alumuos
além dos matriculados neste cxereido e que tenham u direito de
rcpet.ir o anlll).
A1·t. l!i. Os ofliciaes que aetualmPIItl~ desempenham as funcções
(]0 instructores, além do soldo c gra.lilicaçfw de suas patentes, eou~
liuuarão no goso das vautagc.ns espeeiacs ,\té que linde o prazo das
respcdivas eommissõcs,
Art. 76. Na vigeucia da presente ld não S(•rfío ~:hamados a sei·vi(<t)S dos eonselhos ele guerra os officiaes reformados, devendo tambem
as vagas qm· estes ddxarcm nas l'eparti,:ões de mal"iuha, pot· moL"te
on demissfw vohmlaria, ser preenchidas por ollieiaes ellbctivos da
Al'lnada.
Art. 77. O eargo de redactor secretario ela ltcvista lllaritima
será sempre exercido por official da Armada reformado, nomeado
por decreto do Poder Executivo.
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TABELLA N. 1
VEIIllA

13",

1'01\ÇA NAVAL

llltHlSRl

20 machiuistas a ............... .
i O patrões a ....•.......•.•.....

ao foguista~ a ...•.........••..•.
50 remadot·es a ...........••..•.

2:3ü$000
211i$000
iii0$000
i:i$000

:\2:0008000
26:0008000
45:0008000
45:0008000

:Hü$000
150SOOO

23:4:00$000
22:5008000

Diq uo lluctuau te:
O machinistas, a •..•••••••••.••
f 5 foguistas, a •••..•••••••.••.•.

213:9008000

TA BEL LA N. 2
VEI\IlA

f!)"--

HUI'EIIINTENI>ENCIA llE NAVEGA~:Xo

Numero do pessoal -

N;~tureza

lia despeza

PESSOAl.

Itepartiçliv Central c Superinlen·
dencia
i
f
i
i
i
i

t
t
i

1
1

superintendente •••••••••••••••
assistente •••••••.••..••.•..•..
ajudante de ordens ••.••••...••
commissario ••••••.••.••...••••
fiel •.•.•••••••••••••••••••••••
archivista ••••••.••••••••.•.•..
amanuensc .••••••••••••...••••
escrevente •.••••••••.••.•.•.•.
mestt·e das cmbarcarpcs .••••.••
continuo (vencimento) ......... .
l!ervente (vencimento) ...••.••••

s
s
s
s
s
s
s
8
s

:.!:4008
1:8008

4:200$

Dircctoria de 1Iyd1·ographia

1 directm· ••••••••••••••.••.••.••
4. chefes de secção .............. .
4. auxiliare~ .................... .
i desenhista de 1a classe ..•••••••
i dito de 2a classe ............. ..
i escrevente ••••.•••••••••.•••••
1 servente ••••.•••.•••••••••••••

s
s
s

4:8008
3:6008

8

i:8008

!0:2008

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

Directoria de pharoes
i director ••••••••.•.••••••••..•
2 rhefes de iec~ão .••••••••••••••
2 auxjliat·es .••••.•••••••••.•.•.•
t desenhista de 2• classe ••••.••••
i escrevent.e ...••••..•••••••••••
t servente .••..••......••••.....
i operario lampista •..••.••..•..•
4 caldeireiros de cobre .......... .
i serralheiro .•••.•••.•.•••..••.•
t machinista contractado para a
officina ....••.......•...•.•.

8

8
8

3:600$

8

i:800$
3:6008
3:6008
3:600$
4:3208

20:5208

Serviço marítimo
2 praticos a 4: 320$ .............. .
4 patrões a 4:320$ .............. .
6 machiuistas contractados a 4:3208
6 foguistas contractados a 2:880$.
6 carvoeiros contractados a 2:880$
8 marinheit·os de i a classe t: 800$
8 marinheiros de 2a classe i: 4408
8 marinheiros de 3" classe. i : 200$

8:6408
17:2808
2589208
17:280$
i7:2808
H::400S
i5:520S
9:6008 !25:9208

Diversos empregados
2 motoristas (vencimento) 2: 880$.
i paioleiro .....•...•..•••..••...
i servente do paiol. ........... ..

Rebocador de alto mar
Lamaya »

«

8:7tiOS

Tenente

t patt•ão a 3008 mcnsacs ........ .
1 machiubta, itlom ..•••.•.••.•••

4 foguistas a 150$ mensaes i: 8008

i marinheiros a iOOS mensaes i : 200$ •.•••••...••.••••••
1 • Secção -

5:7608
1:8008
i:2008

3:6005
3:6008
7:2008
7:2008

21:6008

3:0008
2:i008

5:4005

1 • Grupo

(Extremo not·te)
ESTADO DO AMAZO:'I,\S

l'harol dtt Correnteza
t 2• pharoleiro .•.••••..•..•••.••
t

a•

dito •••••••••.••••••••••••••
Pode1· Legislativo -191:> (V oi. I)

97

Oi

,\t :TOS DO PODEf\

U~UIKLATI\'0

ES'fADO DO PARÁ

l'harol do Bailiquc

i 2n phat•oleit·u ••.•..•••.•.• ·. · . •
2 3•• ditos a .............. 2:4:oon

;{;UUOS
lt: 800S

'7:»GOS

3:0005
2:4:008

5;i00$

3:0001)
2:iUOS

5:4:00S

Plwrol do Jlrtracà

i 2• pharoleiro .••......•......••
i 3" dito ...•.........••.......•.
1'/wrol d't Ilha das Flechas
1 2• pharoloiro ••................
1 3• dito .................•..•.•.
Pharollln Macliadinhn
J 2" pha.rolciro .•.•....••.•...•••
J 3° dito ..•.................•.•.

3:00US
2:-i·OOS

Plwrol de Simão G1·andc
1 2• ph<troleiro .••..•.•....•.....
i 3° •••••••.•.••..•..•.•....••.•

3:0008
2:4:00$

5:4:00$

Pharol de Caelé
1 2• pha.ruleiro ................. .
i 3• dito •.... , .....•.•.•.......•

3:0008
2:4:00$

5:4008

Barca-phm·ol de Brayança

1 1• phal'O!eiro .•................

3:7205

i 2" dito •.......................
2 3•• ditos a 2: 4:00$000 .•...•.....
1 mestre •.......................

:l:OOOS

3 mat·inhoiros a 1 : 200S ......... .

3 ditos a 960$000 ............... .
4: ditos a 720$000 .............. ..

4::8008
1:8008
:1:6008
2:8808
2:8808

1-'harol de Salinas
1 i • pha.roleiro .....•...........•
1 2° dito •••..........•....•....•
i 3• dito ..•..•..•.•..........•..

Phttrol de

3:7208
3:0008
2:4:008

\J:UOS

~ouse

2• pbaL"uleiro ................. .
a• dito •••...•.••.•.••...••....

3:000
2:4.00$

5:4:008

{J9

ACTOS DO PODEI\ LEGISLATIVO

Pharol de Joannl!s
f 2• p!Jat•oleiro .................•
f 3• dito ••..•..........•...•••••

3:0008

2:lOO~

1'/un·ol de Cotlarcs
f 2• pharoleit·o ..........•.•.....
f a• clito •.•••...••••............

a:ooos

2:4008

!i:o\.008

1'/tarol de Gurupy

f 2• dito ...................•....

;J: 7.20$
3:0005

f 3" dito .•••.•..•..•...•.•.•••••

2:4008

i 1° pha.roleiro ................ ..

v: tio~

1'/tarol de Chapéo Vi1·ado
i 2• phat•oldro ...•.........•.•..
:l 3° dito •...•.......••.....•....

:J:OOOS

2:4008

5:-íOIJS

.l'harol rln Tuluoca
i 2• pharoleit·o ................. .
i 3° dito ....................... ,

3:0005
:.1:4008

5: 400;~

Boía$ de lu! c balisctmcnto do Jliu
l'm á

1 3• pilaroloiro ................. .

:.l:4U05

P!tat·ol de Cotijubtt

f 2• pharolei ro .•................
1 a• dito •••••.....•....••••..•••

J:OOU8
2:4008

1'/utrol do ;ir ro ;ai

t 20 pharoleiro ..•.....•••....•••
t a• dito •..•.....•.•.•...•...•••

3:0008
2:4008

Pharol do Cnpim

t 2° pba.l'OlCir<J ..•...••. , .•.....•
f 3• dito .....•..........•.•••..•

3:0008
2:4008

ti:4008

Pharol de llfindahy
i
1

a•

pharoleiro ................. .

a• dito ••.•••...........••..•.•

3:0008

2:iOOS

5:4008

100

.lt;TOtl ll!J 1'\JIJEit LEU!SL.\Tl\"0

l'harol (le Bnissti
2• phat•oleil·o ............•.••..
:1• dito ....................... .

3:000~
2:4-00~

!i:400S

Pltarot do Camelciio
i 2• pharoleir·o .•.•.•••....•••.••
1 3" dito .•••....................

:~ :0003
2:4:003

ESTADO IJO MAIIANHÃO

Pharot de S. João
! i• pharoloiro ................ ..
i 2° dito ..•.•...................
i 3" dito ......•••••••......•••••

3:7:W~

:{:0008
2:-1,00$

'.l: 1205

Pharol de Itacolomy
J 1• pharoleiro ...........•.•••.•
i 2° dito •....•..•...•.....••....

1 3" dito •...•..•...•............

3:7205
3:0003
2:4:008
'.!:1208

Pha1·ol de Sant'Anna
1 i• pha.t·oleiro .•..•...•••..••...
i 2" dito •••••......•............
i 3• dito •••••..•....•.....••....

3:7208
3:ooos
2:4:008

'.):1208

;{:0008
2:4:00$

5:-íOO$

Pharol de Alcantara

1 2•_ phat·oloit·o ..•.•.......•.....
! 3• dito .•••..•.•...............
Pharol tlc S. Marcos
i 2• pha.roloiro .•....•.•.......•.
1 3• dito ••..•.•.......••••.•....

3:000S
2:-~00$

Pluo·ol da Bm·ra
I 2• pha.roloiro .•..•.•.........•.•
I 3• dito ••.••.•.•..•..••••••••.•

3:0008
2:4:008

ti:4:oos

Pharol de Bm·reil'inhos
i i• pha.roleh·o •••.••••••••.•••••
i 2° dito ••••••••••...••••.••••••
i 3• dito ....................... .

3 7208
:1 0008
2 4008

9:1208

Af!TOR no POnJm LEfURLATIVO

Poste da Tutoya

t

ao pharoleiro ......•••.•••.••..

2:400$

2:400S

ESTADO DO PIAUHY

Pltm·ol da Pedra do Sal
i 2• pharoleiro .••.•.....•.•••.•.
i

a• dito ..................•....•

a:ooos

2:400S

5:4008

2:400S

2:400S

Boia de luz e balisamento da
Armação
i

a• pharoleiro •..•••••.•••••••..
ESTADO DO CEARÁ

Pharol de ltapagé
i 2° pharoleiro •...•....•.•••....
i 3° dito ........................

a:ooos

2:4008

5:4-00S

Pharol de Camoeim
i 2• pharoleiro ..•.•....•.....••.
i a• dito ........................

a:ooos

2:400$

5$400$

2:4008

2:400$

Doia de luz e balisamento de
Camocim

t

a• pharoleiro •..••...•..•••••••
Pharol de 1\lucuripe

i 2• pharoleiro .............•••..
i 3" dito ..•..•......•••...•..•••

3:ooos

2:iOOS

!i:400S

3:000$
2:400$

!i:400$

Pharol de Aracatay
i 2• pharoleiro ..•....•.•..•.•.•.

t 3• dito .••••.•••.......•...•.••
1 • Secçl\o -

2° Grupo

Norte
ESTADO DO nJO GRANDE DO NOnTE

Phrtrol de Mn.(.om·ó
i 2• pharolciro .•.••..•••••••••••
i 3° dito ....... '. ................

a:ooos

2:400$

ã:4005

fOi

f02

AO.TOS D() PODEfi T.E(l[!'\LATI\'0

Pharol da Ponta do JUel

i i• pha.rololro ................. .
i 2• dito .••..•..•.•...•.••......
i 3° dito .•••••••••••••••••••••••

3:720$
3:0008
2:~008

9:t20S

Pharol de Macáo

t r pbaroleiro ••••••••••••••••••
t 3° dito ..••..........•.........

a:ooos

2:WOS

!S:-'OOS

Pharol de Olhos d'Aaua

t 2• pharoleiro •••.••••••••••...•
ditos a. 2: 4·008000 •••••••.•..

:'. :1••

3:0005
4-:ROOS

7:ROOS

Pharol de S. Roque

t 2• pha.roleiro .••.•••...•.......
l 3° flito •••.•••.••..•.•...•••...

3:0008
2:4-00S

ã:<ioos

4:800$

4:soos

3:0008
2:4008

!i:·~OOS

Po11te de Santo Albe1•to e boias de
luz do canal de S. Roque
2 301 pharoleiros

a. 2:1·008000 ••••.

Phm·ol dos Reis !tfa,qos
t 2• pharoleiro •.•.•...•.••......
i 3• <li to ..••••.••...•...••.....•
ESTADO DA PARAIIYBA

1,/utrol da JlNl1'1t

S~Cr.ll

i 2° pha.roleiro ..•...••....•.....
2 3•• rlitos a 2: ·IOU1!000 .•••••.•••.
1Joi11.~

c!l?

l11~

e lJillisomcHto ,f,,

3:000$

4:80011

'7:ROOS

CtJ~

IH~drllo

2:.\0US

i :l• ph:U'nlcii·n ••.•..•••••••••..•
ESTADO DE J>RRNAM11Ur.o

Plu1rol de Fcrna11rlo Noro11/ut

i t• pharokit·u ................. .
i 2• dito ....................... .
i 3• dito .•.....•••.•...•.......•
f patrão ................•......•
4 remarlo•·e~ :1. tiOIJ~ .•••••••••.•••

3:7205
:l:OOOS
2: '•OOS
li 70S
2: ltOOS

i 2:2403

AC1'0R

no

J>ODRR f,RI'liSLATIVO

Phat'ol de Goyanna
f• pharoleiro ••••••••••••••••••
2• dito ••••••.••••..•••.•••••.•
3• dito •••..••.•.•.....•..•.••.

3:7~0S

3:ooos
2:400$

9:t20S

Pharol de Oliuda
f 2° pharoleiro ......••••••••••••

f 3° dito ..•...........••••.•••.•

3:ooos

2:400S

5:-iOOS

3:720S
.'l:OOOS
2:4008

9:tiOS

Pharol de Picão

i i" pharoleiro .....•....•...•..•
i 2• dito ..........•...•.........
f 3" dito ..•..............••.•..•

Plwrol de Santo Agostinho

i i" pharo\eiro ................. .
f 2• dito .•...•.......•...•....•.
i 3" dito ..•..............•..•...

3:720$
3:000S

2:4oos

9:1208

Pharol de Tamandaré
i t• pharolciro ..•••.•....•..•..•
i 2• dito •.........•......•.••...
1 3° dito .•..........•.....•..•..
ESTADO

DE

3:720$

a:ooos

2:400$

9: fiiOS

3:200$
3:000S
2:400$

9: t20S

3:000$
2:'•00$

:.:400$

AI.AGÔAS

Pharol de Jfaceió

i i" pharolciro ................ ..
i 2• rlito .•..••.........••......•
i 3° rlito ...................... ..

t• Secçfio -

3° Grupo

(Snl)
ESTADO DE SERGIPE

Phm·ol de S. Francisco do Nortt!

t 2• pha.roleit·o ..••....••.•.•••••
i

:1•

dito ..•••..................•
l'lu1rol de Arrrcajit

i i • pharoleit·o ....•••....•••.•.•

t 2" dito ...•.....•••••••••••••••
f 3" dito ...................... ..

3 720S

:l ooos

2 400$

9:1205

{03

ACTOR DO PODRR LEGISLATIVO

Pharol do Rio Real
f 2• pharoleii·o ..........••..•...
t a• dito ......•.................

a:ooos

2:4,008

5:400$

ESTADO DA BAHIA

Pharol de Garcia d'Avila
f 2• pharoleil'o ..•.....•..•.•....
t a• dito .................•..••.•

a:OOOS

2:4008

!\:4008

a:0008
2:4008

5:4008

3:0008
2:400S

5:4001!

a:720S
3:000$
2:4,008

9:120$

2:4008

2:4008

3:000$
2:4008

!i:400S

3:0008
2:400$

5:4008

2:400~

2:4005

3 720$
3 0008
2 400$

!l:t20S

Pharol de Itamoabo
f 2• pharoleiro ...•...•.....•.•.•
t a• dito .....•.•.....••........•

Plwrol da Ilha do Frade
i 2• pharoleiro ................. .
t a• dito .••.............••.•....

Plun·ol de Itnporin
t t• pharoleiro ................ ..
i 2° dito •••....•••.•••.••..•••••
i a• dito ••••••••.•••.......•••..

Poste de Kieppe
f

a•

pharoleiro ....••••..........
Pharol de S. illa,·cello

f 2• pharolf\iro ...•...••..••...••
t 3" dito ..............•.......••

Pharol de Santa llT,zrirt
i 2• pharoleiro ................. .
i 3• dito ....................... .

Poste da Pedra da Baleia e balisamento de S. Salvador

a•

pharoleil·o ................. .
Pharol de Santo Autonio

t t• pharolciro ........•.•.•...•.
t 2• dito ....................... .
t 3° dito ...................... ..

Af!'J'OR

no

iO!i

POOER LEíHRLATIVO

Pharol do Morro de S. Paulo
i i" pharolairo .•........•••....•
i 2° dito .......................
i 3• dito ........................

3:7208
3:0008

2:~008

9:120$

Pharol de Belmonte
i t. • pharoleiro ..................
i 2• dito ........................
1 a• dito ........................

3:7208
3:0008
2:~008

9:t.20S

Pharol de Porto Seguro
{

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

2° pharoleiro
t. 3• dito •......................

3:0008

2:~008

----

5:400$

Pharol dos Abrolhos
i • pharoleiro •.....•••.•.•...•
2• dito .....•...............••
2 301 ditos a 2:~008 .............
i patrll.o ••.....•••...•.....••••
t- remadores a 6008 ..............
{
{

3:7208
3:000$
~:800$

720$
2:t-oos

t4-:650S

3:000S
2:400$

5:4008

3:720$
3:0005
2:4-00S

9:!20$

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Pharol de S. Matheus

2• pharoleiro ..................
i 3° dito- .•••••..•......•••••••.

{

Pharol do Rio Doce

t• pharoleiro ••.•••.•••••••••••
t. 2• dito ••...........•.•.•.•••.•
t 3• dito ••••..•...•.•••...•..•.

{

Pharol de Santa Luzia

t 2• pharolairo ••••••.••••.••••••
3• dito ..•...••..•.••••.•.•••••

{

3:000$
2:400S

5:400S

3:000S
4:8008

7:ROOS

3:000S
2:·íOOS

ã:iOOS

Pharol da Escalvada
i 2• pharoleiro .....•..•...••.•.•
2 3•• ditos a 2:4008 .............
Pluwol da Il[ta do France;:;
t. 2• phal'oleir·o ......••.•.•.•....
t 3" dito ...............•..•....

---

Af:TOF;

no

PODP.P, LP.f1TSL.\TI\"O

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pharol de S . .Toiío da Rarra
i 2" pharoleiro •••••••• , •••••••••
i 3" dito ••.•••.•••••••••••••••••

3:000$
2:4008

!i:400S

3:7208
3:000S
2:4008

9:1205

3:0008
4:800$
7:;!0$
2:400S

10:920S

Pharol de S. 1'homé
i i • pharoleiro, •••••••••• , •••• , •
i 2° dito ••••••••••.••••••• , ••. ,
i 3° dito ••••••••••••••••..••••••

Pharol de Sant'Anna

i 2" pharoleiro •••••••••.••••••••
2 3•• ditos a 2: 400$ ............ .
t patrão ....................... .
4 romadm·os a 600$ .••.••..•••••
Plwrol da Laginhrt

3" pharoleiro •......•.....••...
2 mma.dot·es a 600$ •...•.......•

:1.

2:400$
i:200$

l'hrtrol da l'onta Negm

i 2• pharoleiro ....•......••.••••
i 3° 1fito ..............•.••.....

3:ooos

2:400S

1'llarol de Cabo Frio
:1. i o phat•oleiro ................. .
i 2• dito ...•...•....•.......•.••
i a• dito ....•••..•......•.•••••

patrão ••••••..••••.....•...•..
4 remadores a li008 ..........•.•

:1.

Pharol da Ilha

pharoleiro ................ ..
dito .....................•• ,
i ao dito .•..•.•....•.••....•..•
i sel'vonte ...........•..........
d~

3:720$
3:000$
2:400$
liOOS

\1:72oS

luz e balisamento do Rio
de .Toneiro

i i o pharClloii'O .•....••.•...•...•

2 3""

12:MO~

R.azr~

:1. t•
:1. 2"

Roias

3:7205
3:000$
2:400$
720$
2:-\,00S

dito~

a 2:lj.008 ............. .

:~:7208

4:Hnos

R:!i'.'O~

Af:1'0R

no

i07

POnTm LF:niRLA1'IYO

Pharol de Guaratiba
i 2• pbaroleiro •.•.....••......•.
i 3• dito ...•...•......••.••.•••

a:ooos

2.-i,OOS

5:4-00S

Pharol de Castelhanos

i i• pbaroleiro .••..............•
i 2° dito .•...•...............•.•
i 3° dito ........•......•...••.•.
f encarregado do transporte do
supprimento e da conservaçllo da estrada .......... .
i conservador da linha telepbonica

3:720S

a:ooos

2:4008
MOS
i:OSOS

i0;740S

Podes e 6oias de lnz do halisamento
da Ilha Grande

i i• pharoleiro ................ ..
i 2° oito ...••...••............•
2 3•• ditos a 2: 400$ ....••.••• , ..

3:720S

a:OOOS

4:800S

tt:520S

2:400S
f.:200$

3:600S

2° Secção - 4° Grupo
(Extremo snl)
ESTAilO DE S. PAUJ.O

Postes dos Moleques e balisamento
de S. Sebnstião
i a• pharolciro ................ ..
2 remadorr,s a G008 ..•..........

Poste dog Alcatrazes

2

a••

pharoloiroq a 2: "008 ..•.....

f patrã.o ....................... .

2

remador·r~s

a 11008 ............•

4:8008

720$

1:~008

6:7208

3:720$
3:0008
2:4008
7208
2:4008

12:240S

2:4008

2:400$

l'lutrol drt l'onlrt do Roi
1
1
1
1
4

f" pharoleit·o ................. .
2" dito ............•..........
3" ditn ..................... ..

patriio .......................•
rnmadot'f's a fiOOS •••••.••.••••
lloi,,g rle ln; e brtlis,noenln

d~

Sautc.f

1 3" pharoleit·o ............ , •.••.

tos

ACT08 Jl() PODEI\ T.F:I :181..\TfYO

P(l ·te drt Lage de Santos
:1 3• pb ,r,•leiro ................. .

2:4001.1

2:4005

3:720S
3:0008
2:4008
7208
2:4008

:l2:2ft.OS

3:7201.1
4:8008
7208
2:4008

11:G40S

l'horol drt JIToêlo
i i pharoleiro ........••.....•.•
:1 2° dito •......................
i 3" dito· ...................... .
:1. patrão .........•.....•..•.....
'~ remadorPs a liOOS ••••.•.••••••
0

Pharol da Queimada at·ande
i :1.• phar·olciro ................ ..

2 3•• ditos a 2:400S •••..•......•
:1. patrão ..............•........
4 remarlnr'<'S a 600S ....•........

l'hm·ol do Bom Abrigo
i 2• pharo\ciro ..•...............
i 3" dito ....•..........•.......
1 patriio ....................... .

4 I'omaclnr es a

1\00~ ..........•...

3:0001.1
:2:4005
7208
:2:\()():$

E~TADO !lO PAI\AN.~

l'hrn·ol ela Fortrtle,rt

:1 2" pharo\eiro ... , ............. .
1 :1" dito ........••..............

3:ooos
2: '~oos

ti:

\00~

2:~008

~:

IOOS

Doia de ln: drt Bnlcio e úaliwmcnto
de I'o ranouwi e Antoniwz
i 3" phar·ol<'iro ........•.....•...
I>o.~te

de Cuyabà e brtlisl/menlo de
aua?'alubl/

:1 3" phat·oleil·o .•....••...•..•.••

1
1
1
2

1" pltai'nl<•.it·o ••••.•••.•••••••••
2• dito ....................... .
:l" dito .•.....•••.....••.••.•.•
t'<'tn arlnres a r.oos ......•..•....

2:·\.00S

:t 'i2US
:J

ooos

2 !tOOS

1 200S

to::l:WS

.\C:i'U::l DO i'ODEH LEGH:!Lc\'1'1 \"0

ESTADO llE SANTA CATIIA!l!.U

l'harol do Swnidottl'V

2" pharolcit•o .•.........•....•.

:~:0008

3° dito .••••.•........•.....•••

2:400$

l'harol da Ilfw drt l'a;
:1. 2" pharoleit·o ••.•••..•••.••••••
2 3"' ditos t\ 2: 1:008 .•...•....••..

3:000S
4:800S

7:800;)

Boia de Lu.; c balisamenlv
de S. Fntncisco

3" pharoleiro .••••.•...••..••••

2:·l:OOS

l'harol de Itajahy

2" pharolciro .•...•.•..•.....•.

3:000$

3" dito .•...••.......•.........

2:-illO~.l

!.i:·íOOS

3:720$
3:0005
2:4008
720$
2:400$

U:2408

Phlll'vl dv Arvoredo

:t.• plmroleiro ••.•••...•.•••....

:1.

1 2" dito .•....•..•••....••••••••
:1.
:1.

~

3" dito .•••.•.•••.•.•......•••.
patrão •••..••..•...•..••..••.•
remadores a 600$ •...••••.•.••.
l'harol de Anhalomil'im
2• pltarulciro ....••.••••.•••..•
;{• dito .••..•................••

:l: ooos
2:4008

:.i: íOOS

2:·\:00$

2:IOOS

1'/mrvl rle Saut' Anna e bnlisameulo
de l<'lol'ianopolis
:1.

:l" pltuoleit·o .•.•.•..•.•...•...
Baias e brtlisamenlo até a Barrrt
do Sul

:1.

3" pharoleiro .•.••.•..•..•..•••

2:-íoos

i'lwrol das Naufhtgados
:l i" pharolcit·o •.••••..••••••••••
i 2• dito ....................... .
:1. 3" dito ••••••.••..•.•..•••••.••

3:720:$
3:000$
2:4005

'J:l20S

109

HO

.\!':TOS DO PODEH LEOTHLATIYO

Poste e balisamento da Laauna

2:VJ08

1 3° pharoleiro •..••••.•....•••••

1 1• phat·oleiro •.•••••...•.•••..•

:J:7JOS

i 2" dito ••.••••••••••••••..•.••.

3:0008
4:8oos

2 3 ditos a 2: 400$ •••••••.••••••
05

ESTADO DO RIO GRANDE DO

11:a2os

sur.

Pltarol de Torres
l 1" pharo!eil'O ..••••••••....•.•.
1 2" di lo •••.••••••••.•.•.••. , ...
j 3" dito ........................

:l:72U8
:~:0001)

2: ·~OIJS

11:120$

:1:0008
2:4008

!i: 1.011$

---

l'ltaroL cl<t Cidreira
f 2" pharolciro ••••••.•••.•.••••.
i 3• dito ........................

----

l'lutrol tle llapoan

t 2• pharolvirn .••••••....•••..•.
J 3• (Iit() . .•........•..•. ~ •....••

;{;OUOS

2:4001;

:_i:

HIIIS

l'harol de Christovão l'e1·cir't

J 2• phat·olcit·o ••••••.••.•..••..•
i 3• dito ........................

3:000~

2:1.-oos

~í: 4008

Ph!U'Ol de llfostw·das

J i" pharoleiro ••••••••.••.......
t 2" dito ........................
f 3• dito .•.••.•...•.••.••..•••••

:J:7;.!01)
:l:OOOS
2:1008

11:aos

:.I:OOUS
2:'tOOS

!j:M>OS

3:0008
2:400$

5:400$

1'/utrol do Capiío tla ilfarc't
f 2" phat·o!eit·o •...••............
1 30 dito .........••...•.........
l'harol do Bojurú

20 pharoleiro .....•............

3" dito •••.• , ... , •.........••..

.\CTOS DO PODEn LEGISLATIVO

Hi

Pharol do Estreito
i 2" pluu·oleiro .•..•.••..........
2 3"" ditos a 2:400$ ...........•..

3:0003
4:8008

7:!-!00S

2:4.008

2:4008

3:7208
:1:0008
2:1008

9:1208

lJoias de lu:z, postes e balisnmento
dn Lagoa dos Patos
f. ·3• pharoleiro ..•.•.••••••••.•.•

Pha1·ol da Barcft
i i • pharoleiro .•••.•...•.....•••
1 2• dito ......................•.
f 3" dito •....••••...••••.••.•.••

Nuu·ol dtt l'onla Alegre
f 2" pharoleiro •••••••••••••• , •••
i 3" dito ...•••••.•••••.••••.••..

3:0008

2:iOOS

!l:toos

2:iOOS

11:400$

3:0008
4:8008

7:8008

1Joia de lu;; e balisamenlo dtt Lagoft
.Mirim
:l

a•

phat•o!eiro ................. .
Phw·ol de Saritão

1 2" pharoleit·o •••....•••••••••••
2 3~ ditos a 2:1001) ....•..•••••••
l'harol de Albardão
i i" pharoleit·o ................. .
1 2° dito ••••••••••••••••••••••••
2 3•• ditos a 2:1008 ............. .

3:7208

3:0008
4:8008

H :5:.!08

3:0008
4:8008

7:~oos

:1:9808
8iOS

2:8:tOS

l'harol de Chuy
i 2• pharoleit·o ................ ..
2 3"' ditos a 2:1008 ............ ..

Usin(t de ga;, Pintseh do Rio
Grande do Sul
i machinista contractado .••..••••

1 foguista idem ••...•..•.•.•.•..•

Imprensa Naval

Quota para a Imprensa Naval .••••

164:3608 1.:185:9208

H2
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MATERIAL
ncpartiçüo Central c Dircclorias

Expediente ........•.•....•......
Impressões, publicações e encadernações •....•...•...••.••..•...
Asseio de casa e despeza~:~ miudas .•

2:ooos
5o os
i:OOOS

Para custeio dos pharóes, pharoletes, boias illuminativas e embarcações:
Material:
Para custeio e conservação dos
phaz·óes, pharoletes, boias illnminativas c embarcações.......
61 :800;5
Construcção, remoção, repat'os c
transformação de phat·ócse hoias 100:000;5
Desenvolvimento do set·viço de pharóes c em geral da illmninaçflo
da costa, portos, etc. . . . . . . . . . .
30: OOOS
l\lontagcm dos pharócs já adquiridos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • :20: OOOS
Acqnisiçflo de animaes de tz·ansporte do abastecimento de alguns pharóes c fotTagens do~
mesmos animaes...............
:;:ooos
Acquisição c repat·os de embareações para o se!'Vi<:o externo dos
pharoes.. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .
;; : 000$
Acquisiçfw de oleos, carbnl'cto de
calcio, mechas, chaminés, sobresalentes, combustivel e outros
artigos...... .. . . . . . . . . . . . . . . . .
40: OOOS
Para acqnisição de instl'umen tos
hydrogt·aphicos, eoncertos do~
mesmos, para navios e repartições...........................
iO:OOOS
Para compra de cartas, plantas de
portos, cartas e roteil'os para os
navios da Armada.............
4:000$
Conservação e melhoramento do
balisamcnto das costas.. . . • . . . .
GO: 0008
Despezas miudas das esta<;ões meteorologicas ................... .
3:LlOS
Custeio da ollldua da ilha Fiseal ..
2:400$

3:500$

3:500S

27~:8208

3U:620S
!.530:2408
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Art. 78. E' o Presidente da Republica. autorizado a despender
pelas repartições subordinadas ao Miuisterio da. Agricultura, Industria
e Commercio, no exm·cicio de 1915, as quantias de 10.375:422$618,
papel, c 290:472$064, ouro, assim discriminada>
Ouro

:la- Secretaria de Estado I - G,tbinete do Ministro Pessoal : 11 rn l\fin istro do
Estado : vencimentos,
24:000$ ; rept·esentação, 24:0008 ; um secretarJO, 19,:4000$ (gralitica«ão), um consultor
juridico 12:0008; um
o ffi c i a I de gabinete,
12:000$ (gt·atiticação) ;
um engenheiro, f0:8008
(vendmontos); uma daetylographa, 3 : O O O S
(veucimantos): um continuo, 2:4008 (vencimentos); c um set·vanto
(sala rio mensal de 1508),
1 :800$000. Som ma .••..
104:400$000.
li - Dircctoria Geral de Agl'icuHura : um dit·ector
geral, f8:000S; dois dÍl'edores d c s o c 1; ã. ,,.,
24: 000~ ; dois f •• oflieiaes, f 9:200$; dois 2°"
officiaes, f4: 4008 ; dois
a•• otnciacs, f0:8000S;
um continuo, 2: 400S, e
um servente (salario
mensal de 1508), f: 8008.
Som ma: \lO: 600$000.
lll - J)irccLoria Gorai de Iudustl'ia e Comrner·cio :
um dire<:toJ' g e r a 1,
I H: 0008 ; dois direetores
t11: ~ee,,;ào, ~H: OOOS; tt·es
t "" niJiciae~, 28: 800S ;
!res :l"' ollieiaes, 21 :6005;
tre~ 3"' officiaes, 16:200$;
um continuo, 2:400$, e
um ,ervcnte (salario
mensal de 150$), f :800$.
Snnrma: 112:8001,:000.
I V - Dlrectoria Geral de Coutabilidado: um dircctot·
geral, f8:000S; dois directorcs de s c c ç ã o,
24: 0008; seis f •• o!fil'ocler Lcgi,Jativo- 1915 (Voi. I)

Papel

.\CTOS DO PODEil LEGI SLAI'!VO
Ouro

ciaes, 57:6005; fO 2°5
officiaes, 72:000$ ; 1O
3°' officiaes, 54:000$ ;
um continuo, 2: q,oos; o
dois serventes (salario
mensal de 150$ cada
um), 3:6005000. Somma: 231:6008000.
V-

Portada : um porteiro,
6:0005; um ajudante de
portei I' o :l: tiOOS ; dois
contínuos, q,:800S ; dois
correios, 4:8008 ; dois
serventes (salario mensal de !50S a cada um),
a:B00$000. Somma .....
22:800$000.

VI -

Installações elccll"icas :
um encarregado, 3: 600S
e um a j u d a n t c,
2:q,oosooo. Somma:
6:000$000. Somma geral da verba" Pessoal ,. :
568:200$000.

1\latel'ial: artigos de expediente e machinas de escrever, acquisição de livros, revistas, jornaes c
outros impressos, encadernação e impressão,
16:000$000. Publicação
do relatorio do Ministro,
8:0005000. Despezas miudas e de prompto pagamento, 3:6005000.
Conservação c custeio d a s
installações electricas,
comprehendendo o ele·
vador, campainhas e arparelhos telcphonicos,
consumo de gaz e energia electrica, 6:0005000.
Conservação do jardim, ferramentas, adubos, material para irrigação e o
pagamento de dois jardineiros com a diaria
corrida de 4S cada um,
:J :200$000.

Para asseio do edilicio e pagamento a tres trabalhadores, 3:3808000.
P a r a c o n s u m o d'agua,
1:8005000.

I'Apel

Hõ
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Papel

Auxilio ao porteiro para aluguel de casa, t :200$000.
Fardamento dos correios
contínuos e pessoal das
installações electricas,
de conformidade com a
observação VI da tabella
annexa ao regulamento
de H de agosto de i 9H,
(f. 90) f. :800$000.

Pat·a. auxilio aos criadores que
importarem animaes de
raça, e para transporte
de reproductores no paiz
100:000$000. Para o
serviço de registro genealogico de animaes c
registro e archivo geral
de marcas para animaes,
comprehendendo o pessoal commissionado para
a execução do mesmo
serviço e acquisição de
livros e mais objectos,
cncadet·nação e impressões relativos ao assumpto, f.S:000$000. Couducção d o m in i s t r o,
J2:0008000. Somma :
f.74:260$000.

Total da verba .••••...•••.••
2• - Pessoal contractado - (Como
na proposta) .••••••••••
3• - Serviço de povoamento I. Directoria Pessoal:
Um director, 18:0003 ; trcs
c h e f e s d c secção,
36:0008; um intendente
de immigração, !0:8008;
tres 1"" officiaes, 25:200$;

742:460$000
60:000$000

(190) Decreto n. 8.899, de 11 de agosto de 1911 (Diario Otficial
de 1~ de agosto de 191f) - Dá novo regulamento á Secretaria de
Estado dos Negocias da Agricultura, Industria e Commercio, annexando-lhe o set·viço de consultas e a Directoria Geral de Contabilidade,
creados pelos decretos ns. 7. 83!J, de 27 de janeiro, e 7. 958, de U de
abril de t 910.
OBSERVAÇÃo VI. Os col'l'dos e contínuos e o encarregado das installações cll)l'tricas e seus ajudantes terão uma gratificação annoal
de 300$ pat·a fardamento, que será paga em duas prestações, de i50S
cada uma, no começo da cada semestre. Além disso, terão os correioil,
quando em serviço, a diaria de f$000.

H6
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Ouro

tres 2osofficiaos, 18:000$;
tres J••officiaes, U:400$;
um traductor, 8:400$;
um interprete, 7: 200$;
nm auxihar do interprete, 4:800$; um porteiro, 4:800$; um continuo, 2:400$; dois serventes (salario mensal
de 1508) 3:600$000. SomnJa: 153:600$000.
Ma ter a!: artigos de expediente, despezas miudas
da prompto pagamento,
fardamentos, despezas
postaes c telegraphicas,
acquisiçfto de revistas n
jornaes, publicações encadernações, bem como
auxilio para aluguel de
casa para o porteiro, á
razlo de 50:1\ mensaos,
15:000$000.
11. Hospedaria de Inunigrautos
da Ilha das Flores : urn
director, to: 800$ ; um
escripturario alrnoxarite, 5:4008; um ajudante, 7:200$; um ospcdalista de moles tia du
olhos, 7:200$; um medico 7:200$; um phat·maceutico, 4: 800$ ; um
escrevente, 3: 600$ ; um
liel de armazem de bagagem, 3:000$; um interprete, 4:200$; um
enfermeiro, que será.
JH'atico de pharmada,
2:4-00$; uma cnfcruwira, quo será. parteira, 2: 400$ ; um machinista de desinfeet;ões e
illuminaçào clectriea,
3:000$ ; dois eozinlwiI'OS (salario mensal de
120$), 2:880$; um ajudante (sala rio mensal de
\lOS), t: 080$ ; to SUI'VPHtes (salario mensal de
iOOS), 12:000$.
l'cs&Oal para o serviço marítimo : trcs patrões du
lancha, t2:600$; trus
machinistas, t2:600J ;

Papel

U1
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Ouro

Pap11l

cinco foguistas {salario
rn e n s a 1 de 1 8OS),
tO: 8008 ; oito marinheit•os (sa.lal'io mensal de
1208),- H: 5208; oito tripulantes de hatelão (salario mensal de 1208),
1 i : 5208. Som ma:
136:200$000.

Matm·ial : alimentação de immigrantes 0. pessoal assalariado, material pat':t
dormitorios, enfermada, pharmacia e matet•ial marítimo, con~er
vação e reparação da
hospedaria e suas dependeneias, comprehendrmdo pagamento de
operarios e trabalhadores, até o maximo de
15, com salarios de 60S
a 150$, e quatro remadores com salarios de
1208 cada um; artigos
<In expeuiente, impressões e d e s p e z as de
p r o m p to pagamento,
150:0008000.

IH. Sr>rvi<;o de immigrantes :
para restituição de passagens de immigrantes
que tenham chegado em
1914 e repatriação,
50:0008 ; transportes no
interior, recepção e hospedagem nos Estados,
passagens e diarias do
pessoal incumbido de
acompanhar os immigrantes, nos termos do
art. 182 do regulamento,
(i91) 100:0008000.
IV. Serviço de colonização :
inspectorias e nudeos
(191) Decreto n. 9.1J81, de 3 de not,embro de 19H- Dá novo
regulamento ao Serviço de Povoamento.
Art. 182. Quando os immigrantes, em grandes levas, tiverem de
fazer longas viagPus pat•a o intel'ior e nãn houvPr, nos pontos de 'ba.ldea<:ão de passageit·us e bagagens, pessoa especialmente encart·egada
de guiai-os, ou em ontros cn.sos exLra.ordinarios, poderão ser designados interpretes da Intendcncia de Immigração ou da Hospedaria
de Immigra.ntes da Ilha das Flores para os acompanhar.

H8
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Ouro

Papel

coloniaes - Pessoal etfectivo : seis inspectores,
57: 600$ ; seis aj udantes ou p r e p o s t o s,
4. 3: 2 OOS; som m .1,
100:800$000.

Material e pessoal em commisssão : 14 nncleos colonines, para cada um :
um administrador do
nucleo, 3: 600$ ; um professor primario, 3: OOOS;
um medico, 6 : 000$ ; um
pbarmaeeutico, 3:000S;
um mestre de cultura,
3:000S; um servente
(salario mensal de 100$),
1:200$. Somma para :1.4
nucleos, 277:200$000;
o necessa 1·io ao serviço
das inspectorias comprehendendo os zeladores
para os nucleos emancipados, bem como o aluguel de casa, diarias,
ajudas de custo e despe z a s de transporte,
conservação e custeio de
:1.4 nucleos coloniaes, inclusive trabalhadores,
210:000$000 ..•..•.••••

i" - Expansão economica do Bra-

zil- Manutenção de escriptorios de informações e mostruarios on
museus de productos do
Brazil na Europa, comprebendendo : alugneis,
asseio, conservação dos
respectivos edifícios, impostos, seguros, illuminaçllo e aquecimento,
compra e conservação
de moveis, utensilios c
artigos nccessarios á.
installação dos mesmos
escriptorios e suas dependencias, taxas de
eon·espondencia po;;;tal e
teleg1·aphica no extm·io1·
da Republica, artigos de
expediente inclusive a
acquisição de machinas
de escrever e (:alcular,
despezas imprcvi'ltas o

:1..:1.92:800SOOO

H9
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Ouro

e v e n t u a e s, sendo :
Paris, 30:000$; Genebra, f2:000SOOO.
Pagamento aos directores ou
encarregados dos escriptorios e seus auxiliares e
do pessoal admittido em
commissão para o serviço da collecta e propaganda dos prodnctos
do Brazil, para o serviço de correspondencia
em proveito da mesma
propaganda e para obter
e divulgar dados e informações concernentes
á situação cconomica,
agl'icola e industrial,
eomproheudendo gratitieações, diarias, ajudas
de custo e representa<; õ e s, sendo : Paris,
42:0005 ; Gene h r a,
38:000$000.
Desper.a de publicidade, impressão e di.~tribuição de
boletins officiaes, annuneios e cartazes, compra, publicação e distribuição de obras folhetos, mappas, photographias, films, estampas e gravuras ; assignatura e acquisição de
jornaes e revistas ; public~\ÇfLO das leis, regulamentos e actos do Governo, cuja divulgação
seja conveniente fazer,
elaboração e traducçrw
dos trabalhos em proveito da propaganda das
riquezas naturaes e do
desenvolvimento agrícola e industrial doBrazil, conferencias sobre
cousas do Brazil, eomprehendendo todas as
d e s p e z a s referentes,
como aluguel de sala,
luz, apparelho de projecção, operador, convites, etc., etc., sendo :
Paris, 28:000$; Gcnebm, 17:000SOOO.

Papel
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Compra c distl'ilJui.;ão de produdos do Brazil para o
dleito da Jll'Opaganda. ;
dogusta<.;àn de c: a f ú,
maU:o o outros pt·odud.os do Brazil, c:ompr·chnndel!do tot!as as dPsp ex a s referentes á~
mesmas ; despachos, se,
gnros, fretes, carrr.tos,
passagens c trausportecnsteio ou aluguel de
antomoveis empregados
Jio scrvi<{O de propagal!da, objectos reclamos
para propaganda, utensílios para rlegu:-;ta<:ão,
nfc·.. , sc11do : I' a J' i ~.
Hi : 0008 ; t: n 11 c> h I' a ,
:10:000$000.
llApi'P.~PIItac;ãu do Brazil nu
Instituto Int<~maeiona I
de Agr·icultura dl' Roma,
t'OIIIJll'c~/wndendo g!'a tilic·ac;ücs, diarias, passagens, ajudas de cnsto e
drspezas dn maf.nt·ial,
~4:000$, 0111'0.

Anxilio ás Camaras de CoJIHmereio lnternacionaes
de Paris, Hamburg<• e
B r u x e 11 as, 30:0008,
ouro.
Snhvmrção ;í. Associação Internacional do Frio (frs.
!;.ooo) c contribuição an
" Bm·<~au Intel'llational
do la l't·opriété Indusf.!·ielle ,, (fr·s. i. 920),
2:8008, 0111'0.
lmpoi·tanda uef'.essal'ia par·a
pagamento de H 2. 000
franms, pela tir·agem de
11 m
rnappa
ger aI
do lkazil em quatro
côres, de urna geographia atlas do Brazil e
da impressão do tt·abalho intitulado" Comrnm·cio cxtel'iot' do Brazil,
i 9f 0-1912n, sendo 32.000
fr:mc.:os do primeiro,
15.000 francos do segundo e G5. 000 francos
do ultimo; 39:5fi98712,
()flf't) •••••• o.······· ...

2fl~:369$7f2

M~TOR

Ouro

t;a -.Jardim Botanico- Pes-

soal : nm di r e c to r,
:18:0008; nm ~hcfe do
secr~ão de botanica ll
physiologia v e g e ta I,
:12:000$; um ajudante
rle secção de botanica c
physiologia vegeta I,
9:6008 ; um escript•Jrario, 5:400$; um prcp a r a d o t' desenhista,
ti:·iOOS; um natut·alista,
(auxiliar da secção de
hotanica), 7:2008; dons
naturalistas viajantes,
U:400S; um consei·vadol' do herbario, 3:6008 ;
nm jardineiro chefe,
4:800$ ; um porteiro,
3:000S; um feitor,
2:400$ ; um pedreiro,
2::160$; um carpinteiro,
2:f60S ; cinco guardas
(salario mensal de HiOS),
9:000S; tres servente~
(~alario mensal do H508),
5:4008; :15 jardiueh'os
(salar·io mensal de :1508),
27:0008; um can·oceiro lsalario mensal dn
t50S), 1:800$; 30 tr·ab a 1 h a d o r e s a 80S,
2R: 8008 ; 10 aprendizes
a 30$, 3:6008 ; :10 aprendizes a 258, 3:0008.
Somma: 168:7208000.
l\Jatnrial: r.ustrio f) conserva<;ão dos laboratorios,
herharios e museu, comJH'nhendida a acquisição
do que fôr nccessario :~o
l'nnccionamento dessas
d cpenrlencias,
4:000$000.
Af'qnisição e conservação de
instr·umentos, ferramentas, utensilios e outros
mate!'iaes para o jardim; ombalag~m das
plantas, ferragens e forragem para animaes,
illumina<;ão c despcza~
mindas e impt·evistas,

:IO:ooosooo.

Ohjf'eto~ de

i2f.
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expcdifmte, pnbliea<;ues ~cientificas, edi-

Pl\pttl
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taes, encadernação e
acquisição de livros, folhetos, revistas e jornaes
p a r a a bibliotheca,
5:000$000.

Consumo d'a.gna, 3:0008000.
Tr·ansporte de pessoal c matcl'ial, comprehendendo
as passagens dos na tnralistas viajantes e o
fr·ete de suas bagagens,
5:0008000.

Diarias do pessoal tecnnico e
administrativo, de accôrdo com o regulamento; pagamento de
um dactylographo, em
commissão, á I'azli.o de
3008 mensaes; fardamento do porteiro, á
raz;To de 2008 de uma
só vez, e 2:0008 par·a ''
fardamento dos guar·das, 9:000$000.
C•mSCI'Vação do edificio e obras
de arte, f O: 000$000.
Total do M a t e r i a I,
46:0008000) ........... .
6• -

Serviço de inspecção c
defesa agrícolas - Pessoal : um d i r e c t o r,
18:000$; dous chefes de
secção, 24:000S; dons
ajudantes agronomos,
16:800$; dons auxilial'I'S a.gronornos, 14:4008;
t1·es t•• officiaes, 25:200$;
tres 2°" officiaes, 18:000$;
cinco 3•• o ffi c i a e s.
2i-:OOO$; t1es escreveut es
dactylographo>',
12:6008; dons auxiliares de defesa ag1·icola,
9:6008 ; um encat·regado de despachos, 4:8008;
um encarregado de (Jistribuição de plantas e
sementes, 4:800$ ; dous
auxiliares de distribuição de plantas e sementes, 7:2008 ; um gnard;t
do material, 3:6008;
um p·orteiro, 3:0008 ;
um continuo, 2:4008;

2{4:7208000
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dous serventes (salario
mensal de 150$), 3:600$.
Somma, 192:000$000.
lnspectorias: H: inspectores a
8:4-00S, H7:600S ; 20
ajudantes a 4:8008,
96:000$; fi escreventes

a. 3:ooos, 42:ooos; f4
serventes (salario men·
sal de 120$), 20:160$000.
Fazenda de sementes : um
agronomo, 7: 200S e um
hortelão, 2:400$000.
Auxiliares de inspectore~: um
auxiliar de inspector de
S. Paulo, 4:800S; um
auxiliar de inspector do
Parauá, 4:800S e um
auxiliar de mspectoc· do
Rio Grande do Snl, ... .
4:800$000. Somma ... .
299: 760$000).

Material:
Dirr.ctorias e suas dependencias
- Publicações de erlitaes. boletins, questionarias, mappas agrícolas c trabalhos para. divulgar os methodos e
instrucções destinados a
pc·evenir e combater a;;.
pragas, 12:000$000.
Objectos de expediente, .....
10:000$000.

Acqnisição e embalagem do
plantas e semcnte3 para
distribuição gratuita aos
agricultores e para outros fins previstos no regulamento approvado
pelo aecreto n. 9. 2:13,
de 15 de dezembro dr.
19H (:192), 80:000$000.

Para o custeio da fazenda ji
adquirida para a prodncção de sementes o
mudas, 25:000SOOO.
Alngneis de casas para depositos de machinas o !Un-

(192) Dw·eto n. 9.213, de 15 de dezembro de 1911- (Diario
Of!icial de 3:1 de dezembro de 19H - D:'t novo reg-nlanmnto ao Serviço
de lnspecção o Defesa Agl"icolas.

,\r:To~

no ponFn u:r:JRLYI'IYO
Ollt'n

Papel

ecionamento das inspcet.oria~, 40: OOOSOOO.
fli:u·i:ts, ajudas de custo, pa~
~agens, fretes, carretos
e despezas rle transporte
de pessoal e material,
comprehendendo a compra, tratamento o arrciamento de animacs
empregados nesse serviço, fOO:OOOSOOO.
Con~m·vação e concerto de machinas, instrumentos,
ferramenta~> e utensilio:>
agrJColas, compra, tratamento e arreiarnento
de animaes para o manejo dessas machinas on
instt·umentos ; e acquisição de combustível para o mesmo fim, sem pro
que fôr neces;:at·io, .•..
10:000$000.
t\eqnisição de adubos e corrf'etivos, para os eiTeitos do
disposto no art. 1•, n. 9,
do regulamento (i 93},
e do matcl'ial " imeeticidas destinados ao servi<: o
de extincção de animaes
on parasitas nocivos á
agricultura, i 2:000$000.
Consrwvação c asseio dos edilieios da directoria o suas
dopendencias, consel'Vat;fto de moveis o outt·as
despezas impt·evistas on
cwentuaes, inclusive o
pagamento do pcsso:~l
extr·aurdinario, tt·a.!Jalhat!ores e praticos agdcolas, a que ~e referem
os arts. 42, 43 e 92 do
regulamento approvat!o
pelo decreto n. 0.213,

(193) R.egulamento do Serviço de Tnspecçtio e nef'esn. Aal'icolas.
r~. 0.213, de 15 de dezemlJl'o de• tOH.)
Art. 1. o O SerYi<;o de Jngpect;iio ~~ Def<~~a Agri<·nlas trrA a sen c·ar'~.:"O:

(flef'reto

N. \1. l'romovr•r· a installat;fto de dPposit.o de machinas, iustt·umentos l1 nt.cnsilios agl'ic-olas, insel'l.ic·id;", adubos e r~ur•r,•etivos, para
serem utilizados pelus JH'ofissiunaes dp :t~.:"I'ienltura, na f'órma prc-

scripta no presente reguhLmPnto.
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de i5 de dezembro de
i9H (t94:), e auxilio para
aluguel de casa do porteiro da directoria, á r a·
zão de 60$ mensaes, .••
40:0005, Somma ..... .
329:000$000 •••..•..•.

!J20:760SOOO

7" - Posto Zootechnico Federal:
Pessoal : um director,
!2:000$ ; dous auxiliares, 6:0003, um ajudante de zootechnia, 6:000$;
um ajudante de veterinaria, 6:0003 ; um ajudante de lacticinios, .••
6:000$ ; um secretariobibliothecario 6:0003; um
encarregado da contabilidade, 6:000$ ; um
almoxarife, 2:4:003 e um
continuo, i :8003. Somma 52:200SOOO.

1\lat.el'ial: alimentação, ferragem e tratamento dos
animaes, comprehendendo compra de instrumentos cirurgicos e medicamento~,

20:0003000.

Diarias e despezas de transporte de pessoal e material, acquisição de liVI'Os, revistas e jornaes;
encadernações e impressões ; artigos de expediente e despezas
miudas, 5:ooosooo.
Compra e transporte de aoimaes no paiz, acquisição
c conservação do material agricola e para o
laboratorio, mobiliarias,
( 1U1-) D~creto n. 9. 213, de 15 de dezewbro de 19 H - Dá uovo
regulamento no Sorvh;o de Inspecção e Defesa Agl'icolas.
Art. 4·2. Além do pessoal do quadro, poderá ser admittido pelo
ministrou JlL'Ssoal cxtt·aurdiuario que fô1· uecessario, tendo-se om vista
o desenvolvimento do serviço e os recursos orçamentarios.
A1·t. .f3. Poderá ser admittido para os sei·viços de distribuição
do plantas e ~emeutes e de defesa agrícola o uumero de trabalhadores
quo fô1· ueecssario, de aecôi·do com os reeursos orçarnentarios o modiante autorização do ministro.
Art. 92. o· preenchimento dos cargos de ehefes de secção e dos
olticiaes será. feito de accôrdo com os arts. 4:2 e 4:3 do regulamento
aunexo ao decreto n. 8.899, de H de agosto de i9H.
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vehiculos e arreios ; illuminaçll.o e força motriz, compt·chendemlo o
pagamento uo pessoal
encarregado das installações electricas ; obras
de conservação e outras
que forem neceS!'arias
ás culturas c demais :;arviços do Posto e de~pc
zas eventuaes ou imprevistas, 18:000$000.
Fcitm·cs, fiscaes, guardas, serventes de laboratorios c
de estribarias e vaccarias, trabalhadora.; ruraes, opera rios, inclusivo
o pessoal das estações zootcchnicas ambulantes,
da conformidade com o
decreto n. 9.217, de i8
de dezembro de 19H
(195), 25:000S. Somma
6ll:OOO$. Total da verba
8"' -- E,;colas de Aprendizes Artífices- Pessoal : i9 direatores, :l H: OOOS ; i 9
escriptm·arios, 68:4.00$;
95 mestres de otlicinas,
342: 000$ ; i 9 professores primarias, 68:400$ ;
i 9 professores de desenho, 68:400$; t9 porteiros contínuos, ....•.
'•5:600$, e i9 serventes
(salario mensal de tOOS)
22:8005000.
Somma,

Pa!'el

I 20: 200$000

729:600$000.

Material : artigos de expediente, objeetos p:u·a as
anlas, luz, agua, asseiO
das escolas e dp,gpezas
miudas e imprevistas,
38: ooosooo.

Auxilio para a compt·a de ma.
teria prima para as officinas, 58:000SOOO.
nratificações
dos
contr·aml'l:!tres
c adjuntos
( 195) Decreto n. 9. 217, de -18 de de:::.eml1ro de 1!JH (Dinrio Of!icãal
de :26 de dezembro de 1\Hi)- Alter;\ varias dispostções do Regulamento do Ensino Agronomico creado pelo decreto n. 8.3i9, de 20 de
outubro de f 910.
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dos
prote;:sores.
de
aecôrdo com o art. H
do regulamento, (196)
150:000$000.

Conservação do mobiliario,
machinas e seus accessorios, apparelhos e fer ·
ramcntas, 28:500$000.
Subvenção a uma escola do
mesmo typo no Estado
do Rio G1·ande do Sul,
emquanto não tôr alli
estabelecida a escola da
União, 50:000$000. Somma 324.:500$000. Total da verba .......... .
ga- Serviço gcologieo c mineralogico- Pessoal : Um director, 18:000$; um secretario-bibliothecario ,
9:600$; um photographo, 4: 8008 ; tres geologos, 36:000$; um petrographo, 12:0008; um
chimico, 12:0008 ; um
ajudante de geologo e de
peteographo, 7: 2008; um
desenhista-cartographo,
6:000$; dons escripturarios, um dos quaes
seevirá de almoxarife,
1o: 8008; um escrevente
dactylogeapho, 4:200$;
um porteiro, 3:6008; um
continuo, 2:4008, e quatt·o serventes ( salario
mensal de 1508 ), sendo
um para o laborator·io
de chimica e outro para
a bibliotheca, vencendo
mais 1008 mensaes de
gratificação cada um
dos dous, 9: 600$000.
(Som ma 136: 200$000).

L 05-i-: 100$000

(196) Decreto n. 9.070, de 25 de outub1·o de 191-1- Dá regula·
mento ás escolas de Aprendizes Artífices.
.
Art. 11. Desde QUI) a frequencia média do curso primario ou de
de;,enho exceda o numero de 50 alumnos, serão admittidos tantos professores adjuntos quantos forem os grupos deste numero ou fracção.
Serão tambem admittidos tantos contra-mestre~ de offlcina quan~
forem os grupos excedentes de ao alumnos ou fracção deste numero.
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J\laLerial : - O ueeessario ao
serviço, compr·ehemlend•> gT<Ltilicações do pessoal cxtranumcrario,
previsto no art. 38 do
regulamento (197), passagens,
transportes,
diarias regttlamentares,
publicações, impr·essões
e encadernações, despe~as miudas e imprevistas e o auxilio pa!'a o
aluguel de casa para o
porteiro, á. razfw de 50S
mensaes - 31 :2008000.
Total da verba ....•••.
Junta Commer·eial e junta
dos Corretol'es :
- .lnnta Commcrcial ; l'essoal : um diredot· rla.
Se<;retaria, 5:0008; rlous
1••ollieiacs, 16:800$; dom;
~"' olliciaes, 12: OOOS ;
'l u a t r o 3'19 ofticiacs,
19 : 2008 ; u lll porteiro,
:l:!i008; um ajudanLe dc)
porteiJ'o, :1 :000$; umcoutitwo, 2:4008 e um ser·vente (salario meusal du

Papel

J 67: 400800t

150$), 1:800$000.

1\latel'ial : Artigos de oxpedien te, 3 : 0008000 .
l'ublicações, impressões e en-eaderuações, acquisição
tle livros, revistas e jOI·nacs, concerto de moveis, d1)spezas miudas e
,wentttaes, 5:ooosooo.
AILL!jUCI ele cas<L para o funceionamcuto da Junta,

,; :ooosooo.

T<tX<t dn esgoto t:l\i~ll()O.
Consumo de agu;L 368000.
A uxilin para o aluguel de e asa
ao porteiro, á razã.o de
50$ JllCIIS<Les, (i00:)000.

(l\17) nccreto "· !1.070, de 2:; 1lc Ol/,tl!bro tlc ·/!J/1- lh regulamcut.o á.s escolas de Apreudi:.~es Artilkc~.
At·t. 38. Os aprendizes que derem maiores pt'o\as de idoneidade
moral u prolissional substituirão, em seus impedimeulos temporarios,
os contra-mestres de ollicinas ou mestres, quando não houver contra.-mestr·es.
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Junta dos Corretores :
Pessoal : um syndico
dos corretores, 9:6008;
um escripturario, 3:6008;
um auxiliar, 2:4.008 e
um set•vente ( salario
mensal de i 50S), t :800S,
Total de i7:400;ji000.
l\laterial : Aluguel da casa
pat·a a Secretaria da
Junta, 6:0008000.
Objectos de expediente e assiguatura de jornaes, ...
2:000$000.
Eventuaes (carretos, vasilhame
de amostras, etc.), i:OOOS
- Som ma de 9:0008000.
Total da ver·ba ....•.•••.•.••
i i a - Directoria do serviço de estatística.
I - Directoria : Pessoal : um
director, i8:000S; quatro çhefes de secção,
48:000$; um bibliothecario. 8:400$; um arcllivista, 8:400$ ; um
cat•tographo, 8: 400S ;
oito f •• officiaes, ..•...
67:2008; i2 2"" officiaes,
72:0008; 24 3•• officiaes,
H5:200S; um porteiro,
±: SOOS; um ajudante de
pol'teiro, 3: OOOS ; oito
auxiliares dactylogrdphas, 28:8008; t2 apuradoras, 36:0008; quatro contínuos, 3:600S e
quatro serventes (salario mensal de i508),
7:200$000).
Total 435:000SOOO.
Matel'ial : Conservação de momoveis, i :OOOS; objectos de expediente, ....
iã:OOOS; publicações de
cditaes 5008 ; aluguel
de casa pa!'a o por·teÍI'o, 720S; taxa de es~oto, i42S500 ; consumo
de agua,f:OSOS; impressõt~s e encadcr·nações,
f O: OOOS ; para de~p~1zas
t•vt·ntuaes o imprevistas,
t>: 0008; despczas miudas
e de prompto pagamento, 2: 0001.1000.

Papel

I1 -

l'otlcr J,egislativo- 1915 (V oi. 1)

!04:972$000
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li -

'l'ypographia : Pessoal :
um cbele de officina, ordenado 3:200S, grat.
1:600$, 4:8001J; 2 liuotypistas , ordenado
4:000S, grat. 2:000S,
6:000S; 3 compositores
de i • classe, ordenado
6:000$, grat. 3:000$,
9: OOOS; i impressor do
i;l c la. s se, ordenado
2: OOOS, grat. i: OOOS,
3: OOOS ; i encadernador de i • classe, ordodenado 2:000S, grat.
i:000$,3:000$; 2compositores de 2• classe,
ot·denado 3:0008, grat.
1:500$, 4:500$ ; 1 impressor de 2• classe,
OI"denado i:5008, grat.
750$, 2:250$ ; i official
do pautação, ordenado
i: 500S, grat. 7508,
2:250$; 2 encadernadorcs de 2• classe, ordenado 3:0008, grat.
1:500$, 4:500S; 2compositores de 3a classe,
ordenado 2:4008, grat.
1:200$, 3:6005; 2 serventes (salario mensal
do 150$), 3:600SOOO.
1\laterial : o que fôr necessario
ao serviço da officina,
4:800$. Somma ••••••
5i:300SOOO.
Total da verba ••...•.•
!2" - Directoria de Meteorologia
e Astronomia-Observatono Nacional-Pessoal:
um director, 18:000$ ;
dous cbefes de secção,
2/k: OOOS; um secretariobibliothecario, 9:6008 ;
cinco assistentes de i ..
classe, 48:0008; cinco
assistentes de 2a classe
(sendo um creado pela
lei n. 2. 738, de 4. de
janeiro de i913) (!98),
36:0008; quatro ass1sten-

• I. t tI tI •••••

e

522:7428500

(198) Lei n. 2.738, de 4 de janeiro de 1913. -Fixa a despeza
geral da Republica para o exercício de i9i3.

!3f
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tes do :~a classe, 2i: 6008;
c i n c o cscripturarios,
27: 000$; dous calculatlorcs, 10:800$; um mccanicu, 4:8008; uom; ajudautes de mecauico,
7: 2008; seis auxiliares
ti : 6008000; um zelador,
2: 4008000; tres guardama no bras, 6: 4808; um
aprendiz de mecanico,
f : 2008; c tr·es serventm•
(salario mensal de 1508),
5:4008000.
Total. . • . . . . . . . 244:0808000
Material :
a) Expediente, luz, acquisi«ãO
ele livro~ c revistas, publiea~;ões,estampas, gr·avm·as, cuearlerna<;õcs,
tt·abalhus de cópia c
tra.ducçõcs, produc!os
chimicos e despezas mindas, 25:0008000 ;
b) Acquisi•;ão, cunrel'fo c instalJ;u;fw de iu~trnmcn tos,
custeio, da officina, pequenos reparos 110 edilicio, trahalhos geophysic:o;; Q o nceessario ao serviço em gerai 25:0008000;
c) Consumo de agua 7208000;
d) Para attender a necessidades imprevistas, inclusive diarias e passagens
do pessoal, quando em
serviço fóra da repartiç.ão, transporte de material e o pagamento rlc
pc~soal oxtraordinario c
contractado, 20:0008000;
H - Estações metcorologica.s c
pluviometricas.
a) Pagamento do pessoal das
esta,:ões a que se referem os arts. 28 e 29 do
regulamento e seus pa.ragraphos (19!l), sendo:
(199) Dec1·eto n. 8.038, de 2() de m(tÍo de 19·10 - App!'ova oregulamento interno ela Dircctoria do Meteorologia <\ Astronomia. Diario Oflicial de 31 de maio de 1910).
Art. 28. Os Jogares de assistentes serão alternadamente preeu.
chidos por concurso e por antiguidade.
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!2 observadores do C\lla<;õe,;
de 2" classe especial \l
i :4405 a n 11 n <t e >; ,
:1.7 :280$000;
.ia observadores de e~tacõe,;
de 2" classe a i: 2oos' aunuaes, IH.:0008000;
·t:l observadores de estações de
:~a classe A e B <1 !lüOS
annuaes, 4i: 280$000;
30 observadores de estações
plnviometrieas a 480$
anuuaes, 14:400$000;
95 ajudantes de esta1;ões de 2•
e 3• classes a 4808 ann naes, 4~i: 600$000;
ó) Pagamento do pessoal das
estações a que se refere
o art. 75 do regulamento; custeio de todas as
estações, inclusive as
geophysicas, despezas de
installação, reparos e
adaptação, comprchendúndo a compra de terras ou pt·edios e as
obras que fot·em ueeessarias; aequisição c eon·
servação do moveis, instrumentos e apparelhos, diarias, passagens,
transportes c despezas
imprevistas ou cv.entuaes, 50:000$000 ;
r:) Subv<mçã.o para manutew;ão
do serviço mcteo!'ologico, na fót·ma tio art. 83:
Ao Estado de S. I' a n I o,
50: 000$000 ;

Ao Estado do nio Grande tlo
Sul, 50:000SOOO ;

Art. 2\.l. Este proenl'himentu será. alternadamente feito:
a) por acce~so entre os funcdunarios da classe immediatamcnto
inlerio1· áquell:t em que se verificar a vaga, quando estes tenham
cabalmente desempenhado suas l'un<:<:t•es ;
b) por concurso entre qnaesqner eoncunentes, t"unccionarios ou
não, que possuirPm as <~ondiçõe,; neecssarias.
§ 1. 0 As pl'inwiras vagas que se derem em cada classe, depois de
estar em vi~,;ot· o presente regnl:unento, serito JH"ecuchidas por
accesso.
§ 2. 0 As pt·omo<;ões po1· acccssu serão feitas independentemente
da.s exigoncias do art. 32, lcttras a c b.
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Auxilio ao Estado de Minas
Geraes, na fórma do
art. 36, ~ 2•, 30:3608000;
d) Subvenção a Associação Internacional de Sysmologia, com séde em Strasburgo, e á Commissão
Internacional da Hora,
com séde em Paris, a
primeit·a. á. razão de
3. 200 marcos e a segunda á razão de 2.000
francos, 2::1028352.
Para a conclusão das obras do
uovo observatorio, iniciadas em FlH, R08000
Total da verba .......•.•....
t3a - Museu Nacioual (decreto
n. 9.2:1:1, de 15 de dezembro de :191:1) {200).

2::102$352

Papel

7ft 7: 7208000

Pessoal :
Um director, ordeuado :12:000S,
gra.t. 6:0008, :18:000$;
quatl'o chefes de secção
e professores, ordenado,
8:0008, grat. 4:0008,
48:0008 ; tres substitutos, ordenado 6:4008,
grat. 3:200$, 28:8008;
um naturalista viajante,
ordenado 4:8008, grat.
2:4008, 7: 200$ ·, sete
preparadores, ordenado 3:600$, gr·at. :1:800S,
37:8008; um secretario,
ordenado 4:8008, grat.
2:40:JS, 7:200$ ; um escriptural'io, ordenado
3:6008, grat. :1:8008,
5:4008 ; um bibliothecario, m·denado 4:8008,
grat. 2:400$, 7:2008 ;
um ajudante de bibliothecario, o r d e n a c\ o
:3:2008, grat. :1:600$,
~~ :800S ; um desenhistacalligrapho, ordenado
•kOOOS, grat.
2:0008,

(200) Dec1·eto n. 9.211, de 15 de dezembro de 1911. (Diario 0{/icial de i de janeiro de 19:12.)-- Dá. novo n~gulamento ao Museu

Nacional.
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6:0008 ; um dactylogr·apho, ordenado 2:4001),
grat. 1:2008, 3:600$ ;
um chefe do laboratorio
de chimica, ordenado
8:0001), grat. 4:0008,
i2:0008; um assistente
de cbimica geral, ordenado 6:400$, grat.
3:200$, 9:600$; um assistente de chimica vegetal,
ordenado 6:400$ grat.
3:200$, 9:6005 ; um
chefe do laboratorio do
entomologia, ordenado
8:000S, gra.t. 4:000$,
12:0001) ; um assistente
de entomologia, ordenado G:400$, grat. 3:2008,
9:600$ ; um chefe do
laboratorio de phytopathologi,t, ordenado
1:):0008, grat. 4:000$,
i2:0008;um conservador
de areheologia, or·denado 2:400$, g r· a t.
i:200S, 3:6008; dous
praticantes de zoologia
(gl'atificação mensal de
i 50S), 3:600$; um porteiro,ordenado3:2008,grat.
i:600S, 4:800$; um correio, ordenado 1:6008,
grat. 8008, 2:4008 ;
guardas, serventes, jaedineiros, modelador,carpinteh·o, 30:000$000.
!\f a teria. I:
Livros, jornans, e rcvi~tas,
4:000$000.
Ohjl'dos de expediente, cncadernaçrw, irnpt·essúes,
editaes e outras publicações, rotnlos e gravuras, comprehendendo a
impressão dos «Arehivm;
do Mnseu "• 6:000$000.
Instrumentos, modelos,
apparelhos e ui.Pnsilios,
ac:qnisiçfw de drogas n
substancias par·a os lahoratorios, exduiclo n
de biologia, G:OOOI)OOO.
Compt•a e coueerto d11 app:u·elhos de gaz e consumo

Papel

Ar.TOfl

nn

Oaro

deste para a illuminaçll.o
e para os laboratorios ;
custeio e conservaçll.o
das installações electri·
cas e consumo de electricidade, 5:000SOOO.
Taxa de esgoto, j36SU8.
Consumo de agua, i : 872SOOO.
Transporte de pessoal e material, diarias e ajudas
de custo, 6:000$000.
Para auxilio de aluguel de
casa para o porteiro, á
razão de 608 mensaes,
720SOOO.
DP.spezas miudas e eventuaes
comprebendendo o pagamento de um correio,
á razão de 200$ mensaes e a substituição do
pessoal, de accordo com
o r e g n 1 a m e n t o,
4:000$000.
Obras de conservação e outt·as;
reparos e limpeza do
edificio do Museu e
suas dependencias; concertos de vitrinas, armarios e outros moveis,
2:4008000. .
Para o Horto Botanico e jardins annexos (pessoal e
material) f O:000$000.
Total da vorba ...........•••
H:• -
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PDnF.R I.EfliSJ,ATIVO

Escola ele Minas - Pessoal :
um dire<~tor, j8:000S;
i6lentes,a9:600S,
i!í3:6008 ; oito substitutos, a 6:000$,48:000$;
dons professores
de desenho, a 6:0008,
1.2:000$; um preparador analysta chimico,
5:400$ ; um secretario,
8:400$ ; um bibliotheeario, 8:400$ ; t r e s
amanuenses, 1.0:800$ ;
um conservador mecanico, 3:6008 ; dons auxiliares de gabinete (mestres de officina),6:000S;
um porteiro, 3:600$;
cinco bedeis, i0:800S ;
e sete s c r v e n t e s ,
8:4.00$000,

...

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

Papel

329:328SH8

{36

ACTOS DO PüDER LEGISLATIVO

Ouro

Papel

Gratificação addicional a lentes que contem mais de
10 annos de elfectivo
exercício de magisterio,
26:700$000.

Gratificação ao dit·ector e aos
lentes que dirigem turmas de alumuos o m ·
e x e t' c i c i o s praticos
e excm·soes, 3:600$000.
Som ma 327: 300$000 •
.Material : Objectos de expediente, 2:000$000.
Excursões e estudos praticos,
6:000$000.

Officinas, 5:000$000.
1\lodelos, desenhos u bibliothecas. 5:000$000.
Collecções de mineralogia e
compra de mineraes,
i:000$000.

Laboratorios e gabinetes, inclusive a quantia de
7:0008 par a o gabinete de electrotechnica,
i2:000$000.

llluminação, 1:000$000.
I m p r e s s ã o dos Annaes,
2:000$000.

ImpressOes avulsas, publicações, ajudas de custo,
con~ervação e asseio do
edificio e despezas eventuaes, 6:000$000.
P e n s ft o a tres alumnos,
i:SOOSOOO.

Para conservação de machinas e apparelhos dos
gabinete~,

2:000$000.

Somma, 43:8008000.
Total da verba ............. .

t5• - Serviço de Informa<:ões c Divnlgação-P c s s o a l :
um director, 18:000$ ;
dons ajudantes,
i6:8008 ; um bibliothccario, 6: OOOS ; tres a uxiliares r c v i s o r e s ,
H-:4oog ; nm dactylographo, 3:t>OOS; um cncancgado da expedi<.;fto,
3:0005 ; um porteil·oeontmuo, 3:000$ ; um
guarda da bibliothcea,
2:'•008; dons auxilia-

·······•·:~••••

37i:tOOSOOO

Af:TOR DO PüDER LEGISLATIVO

Ouro

t37
Papel

res, 4: 800$, e dous ~er
ventes (salario mensal
rle i50$), 3:600$000.
Total 75:600$000.
M a te r i a l : Expediente,
3:000$000.

Para acquisição, encadernação e expedição de livros e outras publicações, 4:000$; i m p r e 8s õ e s e publica(;.ões,
20:000$000.

Total da veeba. . . ....•.•..
t6"- Serviço de Veterinaria I - Pessoal : um directo•· !8:0008; dou s
c h e f e s de s e c ç ã o ,
24:0008 ; um bacteriologista, 9 : 6008 ; t r e s
a j u d a n te s technicos, 28:8008 ; dons auxiliare,; t e c h n i c o s ,
7:200$; um veterinario,
8:4008; um {0 official,
8:4008 ; um 2° official,
6:000$ ; dous 3°8 offic i a e s , 9:6008; um
pharmace•• tico-chimico,
5:400$ ; u m d a c t yJographo, 3:6008000;
um encarregado do material, 3:6008; um prat i c o de pharmacia,
3:000$ ; um porteiro da
directoria, 3:000$ ; um
continuo, 2:4008 ; dons
guardas, 4-:3208 e quatro serventes, 7:200$000.
Somma t52:520SOOO.
Inspectorias Veterinarias - to
inspectores vetennarws,
96:0008 ; 20 veterinarios, 144:0008 ; tO auxiliares de i" classe,
36:0008 ; 20 auxiliares
de 2a classe, 60:0008, e
20 serventes e guardas
(salario mensal, tOOS)
2 í :0008. To tal de
3liO:OOOSOOO.
Posto de Observação e Enferma·
ria Vetcrinaria de Bello
IIori;onte - Um director (medico bacteriologista), f0:800$; um ve-

!02:6008000

1:18

AC1'0R 00 pnnF.P. T.F.nTRLA'fiVO
Ouro

t1~rinario,

7:200$ ; dons
a u x i I i a,. e s , 6:000$;
um escrevente, 3:000~ ;

nm porteii·o-contiouo,
2: 400S ; dons ;erventes
( s a I a t• i o m e n s a J ,
1008),2:400$000. Somma
3!:800~000.

-

1\fater·ial - Directoria e sna:;:
rlepcndencias : A1·tigos
de expediente, inclusive
a compra e conservação
de machinas de e3crevcr, 8:0008000.
l'nblicações de editaes, circulares e outras, no interesso rlo serviço, comprehendendo a llevista
de l'eterinaria e Zooteclmia; acquisição e e nt.: a d c e n a ç ã o de livros, revistas e jornae,;
scientificos e officiam<,
10:0008000.
A lngneis de casas ou salas

paea as in~pectorias o
asseio das m e s m a s ,
30:0008000.

Acqnisição de vaccinas, medic ame n tos, instrumentos cit·m·gicos, utensílios a material de combate de epizootias, inclusive medicamentos e
vaccinas para distribnic;ão gratuita aos lav r a d o r e s e criador.~s,

100:0008000 ;

Diar·ias c ajudas de cnsto,
eomprehendcndo o pessoal extraordinario admittido para o combate
e er1·adicaçrw de cpizontias ; para o se!'Viço
do obse!'Vação, prophylaxia e inspecção vete·
rinarias ; para a montagem e fiscalização ele
hauheiros inseeticidas o
dn postos de ohsrrvaç:ío
c dlJSinrecção; e auxilio
par·a alnguol de casa do
pot·teir·o da dirr~ctoria, á
razão do C.O$ ntcmsaes,
f\():00()$()00.

Af~TOR

i39•

DO Pmmn LEOISLATI\'0

Papel

Oure

Dospezas de transpm·te de pessoal e material, compra,
alimentação e ferragem
do animacs ; acquisição
e conservação de vehiculos para a conducção
do pessoal nas zonas em
que não houver meios
rapidos de locomoção ;
arreios e accessorios para esses auimaes e vehiculos ; cu~teio e conservação de automoveis,
50:000SOOO.
Cn~t.eio

de pharmacias, policlinicas e laboratorios
da dit·ectol'ia e inspcctorias, inclusive acquisi(;ão de animaes pat·a experimentação, fornecimento de productos lliologicos e conservação de
moveis, 40:000SOOO. ,
Indcmnização e reexportação
de animaes e outr·as
despezas imprevistas e
eveutuaes, 6:0008000.
Subvenção ao Instituto Oswaldo Ct·uz, de accôrdo com
o art. i25 do regulamento (201 ), 48:000$000~
na - Serviço cte Protecção
aos lndios e LocalizaÇão
de tt·abalhadores naeionaes :
I - Pessoal -- um director,
f2:000S; um f" otficial,
8:400S ; um 2" olllcial,
6: OOOS ; nm servente

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

"

89ii:320$000

i :800S.ToLal 28:200$0011.

lnspcct.ol'ias .
ü Jnspcetot·c<, 57:6003000.
11 - l\fatel'ial : Para objcctos
de exp()diente da dit·nctoria c inspectoria,
1:200$000.

(201) Re!fnlrlmento drt nil·ecttwirl do Seruiço rle Velainaria, a qne
ref'em o deer·~tn n. n.i!ll-, de~ do de.:>:(~mht·o do i9H - (Vial'io
Otficial de 27 do de:r.emht·o de :19H).
" Art. i 2ã. O Ministel'io d;t Agricnltnra, Indnstt·ia c Commercio
Sl'l

promovet•á aecôt·do com o da Justiça o Negocio;; Interiores para que

AG'l'OR DO PODF.f1. LEr.TRLI\TIVO
Ouro

Papal

Para asseio do edificio, carretos, despezas miudas o
de prompto pagamento,
1:0008000.
Para occorrer ás despezas cum
a manutenção dos i2
postos de indios mais
pt·osperos, sendo : 2 na
inspectoria do Amazouas e Territorio do Acre,
~5: 0008; 2 na do Maranhão o Pará, 20:0008 ;
2 na do Espirilo Santo,
Bahia e l\linas, 10:0008;
2 na de S. Paulo e
Goya7., iO:OOOS ; 2 na
do Pat·aná o Santa Catharina, 20:0008 ; 2 wL
de !\Ia tto Grosso, réis
25:000$. Total réis ....
110:0008000.
Povoação Indígena : - Obras,
(~usteio, conservação e
desenvolvimento das povoações indígenas creadas pelo decreton.S.\!41,
de 30 de agosto de
1911 (202}: no Estado de
S. Paulo, 30:0008; no Estado do Paraná, 30:000$;
no Estado de Mattoc;rosso, sendo : 15:0005
destinados ás colon as
dirigidas pelos salesia-

o Instituto Oswaldo Cruz, mediante subvenção annual que fõr fixada,
se encarregue dos assumptos comprehendidos no u. 4 do art. 1•,
podendo o director do mesmo Instituto entender-se directamente sobre
taes assumptos com o Ministro da Agl'icultura, Industt·ia e Commcrcio
e com o director do Serviço de Veterinaria.»
-O n. 4 do art. i•, citado no art. 125, acima transcripto, dispõe:
«Art. i."- O serviço de veterinaria, ct·eado no Ministerio da Agdcultura, lndustria e Commercio pf'lo decreto n. 8. 33i, de 3i de outubro de 1\HO, tem por fim:
,1_ prepai'O dos prodnctos IJiologicos (sôros, vaccinas, etc.) nsado::;
na propilylaxia das molcstias do gado.
(202} Decreto n. 8.:J41, de .'W rle aaosto de 1911. (Dial'io Oflieial
do 1 de setembro do HIH.) Crêa uma povoaçfw indígena em eada
mn dos aldeiamentos de indios de S. Jn·onymo, Estado do !'ará,
S. Louren•:o, Estado de Matto-Gro~~o, c Haporanga, Estado de
S. Paulo.

.\f:T()R DO PODER LEGISLATIVO

Ouro

Papel

nos, inclusive o Lyceu
dn Cuyabá, 45:000S. Total 10!i:OOOSOOO.
Centros Ag1·icolas : - OiJra~,
custeio, conservação e
desenvolvimento
dos
centros agrícolas, crcados pelos decretos 11s.
H.tl37 c 1.712, de 30 do
ag-o~to

de 1911, e 1-\, de

setcm!Jro de 1912 (203),
inclusive despezas com
passagens e transporte
de trabalhadores naciouaes para o~ mesmos
centros : 110 Estado do
Maranhão, 36: 000:)000 ;
no Estado do Piauhy,
25:000$; 110 Estado da
Parahyba, 25: OOOS ; no
Estado de Pcmambuco,
25: OOOS ; 110 Estado de
Alagoas, 25:0008000 ;
uo Estado de Sergipe,
20:0008 ; no Estadc da
Bahia, 25: OOOS ; uo Est<t.do do Rio Grande do
Sul, 10:000S. Total da
verba, 191:0008000 •...
ts• - Ensino Agronomico Pessoal: escola :-- u perior
de Agricultm·a e Medicina Veterinaria para
paga:nc11to aos lentes e
substitutos que tiverem
direito á vitaliciedade,
112:000SOOO.
Fazenda Experimental: um di.rector, 7:200S; um auxiliar ,4,:8008; um jardineiro horticultor,3:0008000.
Total, 15:0008000.
Horto Florestal : um director,
12:000S ; um ajudante,

495:~00$000

(203) Decreto n. 8.9.'17, de 30 tle agosto tle 1[]11. (Dim·io 0/licial
de :1. de setPmbr·o de 1!H 1.) Ct·êa um centro agl'icola em cada. um
dos Estados do l\lara11hão, Ceará, llio Gra11de do Norte, Pernambuco,
AlagiJas e 1\linas ljpr<~cs.
- Decreto n. 8. 71'1, ele 1-f. de uutio de 191-1.- Approva o projccto e o respeetivo orc:amento para a constl'ucçrw de tres carreiras,
systema « 1\lortona ,, fkstinadas á repat·aç~o de vapores que fazem o
serviço de naveg:u;ão uo porto de Belém do Pará.- (Diario Official
de t2 de maio de 1\JH.)

H2

ACTOR DO PODEr. LEf;!SLA'l'IVO
Ouro

\1:000$ ; um auxiliar,
4:800$ ; um chefe de
eultut·a~, -1,:200$. Total
;!(); 600$000.
Escola de Agrkultur·a, auuuxa
ao Posto Zootcchnieo Fed o r a I em l'iuhciro :
quatro lentes, ordenado
5:1\008, grat. 2:li008;
tr·cs preparadnt·es reparadores, ord. 3: 6005,
gt·at. f: 8008; dous con~e.rvadores, ord .2:000S,
grat. t :OOOS ; um inspector, ord. 2:000S,
~~·M. t :0008 ; um medico, ord.4:000$, gt·at.
2:0008 ; um pha.I·maecntico, or·d. 2:000S ;
~~·at.
t :0008 ; dous
mestres •lt\ olliciua, onl.
:~:6008, gt•at. f:OOOS;
um chefe de cultura,
ord. 3:6008000, grat.
t :8000008 ; nm csc!'iptm·ario bibliotbcl:ario
:1: GOOSOOO. S o 111 m a
ll2:800SOOO.
Escolas Médias ou Theoricopra ticas do S. Bouto
das Lagos, Estado da
Bahia, e de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul : dous dircctores, grat. 7:2008,
H lentes, U7:600S ; i4
Jll'eparadores-reparadores, 75:6008 ; dous professores de desenho,
to:800S ; quatro con~u!'Vadores

inspector<'!l

de alnmuos, t2:000$;

dous ccouomos, 6:0008;
dons chefes de pratica
agrícola o horticola,
to:800S ; quatro m<'st.r·es de ollicina, t2:000S;
d o u s
escriptural'ios
7: 2005 ; dou:; porteiros,
G:OOOS ; dous secretarios- hihl iotlwcarios.
\1:600S; e quatro coutinnus, 7:200~. Somma
2~2:000$090.

Aprendizados Agrícolas, de Sabatuba, Estado de Ala-

Papel

H3

,\CTOS DO PODER LEGISLATIVO
Ouro

Papel

gôas ; da Bahia, Estado
da Bahia; de São Luiz
das Missões, Estado do
Hio Grande do Sul ; e
de Barbacena, Estado
de Minas Geraes : quatro directores, 2-i.:OOOS;
quatro auxiliares agronomos, !9:2008 ; quatro professores primarios, t2:000S ; um medico para o aprendizado
de S. Luiz das Missões,
'•:SOOS ; quatro chefes
de cultura, U:-i:00$000;
quatro adjuntos de prof(•ssor primario, 9:600S;
~c i s cousorvadoi'Cs-inspcctOI·es da alumnos,
sendo dous para S. Luiz
das 1\Iissões e dous para
Barbacena, H:i00$000 :
quatro oscripturarios,
1i: -i:OOS ; quatro econo mos, 9:600S; quatm
praticos de industrias
agl'icolas, 9: 600S ; oito
mestres de officinas,
19:2008; e quatro portch·os-continuos, 9:600$.
Somma t60:800SOOO.
Estações Experimentaes : ele
Coroatá, Estado do Maranhão (para o cultivo
do algodoeiro); da Escada, Estado de Pernambuco, e Campos, Estado do Rio de Janeiro
(para o cultivo da canna de assucar), e Viamão, no Estado do Rio
Grande do Sul, decreto
11. s.sto, de5 de julho,
de t9H (204}: quatro
dircctores 48:090$000 ;
quatro chefes de secção
t.cchnica 33:6008; quatro
ajudantes de secção,
24:0008 ; quatro jardi-

(20-i:) Decreto n. 8.8-10, de,'} de julho de -I!JH. (Dial'io Of!icial do

7 de julho de 1\Jl f). Aunexa á Escola i\lédia ou Thcorico-Pratica do
Agricultura do Estado do lHo Gr·andu do Sul um Poslo Zuolccbuico e
urna Estação Exp8rimental.

iH:

,\<:TOS )lO J>UllEll LEUlHL.\'1'1\0

Ouro

Papel

u oi r os- hor ti cultores
9:600$ ; quatro escriptnt·arios- bi bliothecat•ios
H:400SOOO; e quatro
pot·tciros con tinuos,
\l:600SOOO.
Somma,
139:2008000.
Postos Zootechnicos : de Riheir·ão Preto, Est:ulo de
S. Paulo ; Lages, Estado
de Santa CatharirJ<t, o
Viamão, E~tado do Rio
Grande do Sul, decreto
n. 8.810, de 5 de julho
de 19H: (205) tres directot·es,36:0008; treschefes de secção technica,
25: 2001) ; tre,; ajudantes, 18:000$00ú; trcs
auxiliarps ( picadores ),
7: 200$ ; tres preparadores, 12:6001); tres sceretarios, 14:400$ c tr·es
porteiros coutin nos,
7:2008. Somma, réis
120:600$000.
Fazendas Modelo de Criação :
de Caxias, Estado do
Maranhão ; de Santa
Monica, Estado do Rio
de Janeiro ; de Ponta
Grossa, Estado do Paraná, e de Uberaba, Estado de Minas Get·aes :
CJUatro directores, réis
;{8: 400$ ; quatro <mt:arregados de cou tabilidadc, 19:2008; trcs auxiliat·es, se<Hlo um para
eada nm:t !las Fazollflas
de Caxias, Ponta (;ro~
sa o Uberaha, 10: 800~ ;
l.t•cs chefes de culturas
para as mesmas Fazendas o um pharmacon·
tico para Santa 1\lonka,
14:400$. Smnu~:t, réis
82:800$000.

(20:i) /lccreto 11. S.S/0, de;; de j11lho de -1!111. (IJiario Ojfit:irtl de
7 do julho do l!lll.)- Anuuxa á lls!~ola 1\leclica ou Tlu~orico-Pratica
do Ag1·icult ura do E.-<tado do Hio Umudo do Sul um Posto Zootechnico
c uma Esla•;ão Expcl'imeutal.

ACTOS DO PODEH LEGISLATIVO
Ouro

Papel

Campos de Demonstt·ação: de
1\facahyba, Estado do
Rio Grande do Norte ;
do Espírito Santo, Estado da Parahyba do Norte ; de Itaocára, Estado
do Rio de Janeiro ; de
Itajahy, Estado de Santa Cathat·ina e de Lavras, Estado de Minas
Geraes : cinco directores chefes de culturas,
30: 000$ e cinco jardiu c i r o s- horticultores,
f2:000S.
Som m a,
42:000SOOO.

Escolas Permanentes de Lacticinios: de Barbacena,
Estado de Minas GeI'aes : um director, réis
6:0005; um auxiliar
agronomo, 3:600$; um
pl'Oiessor prlmario, réts
3 : OOOS ; um escrevente,
3:000$ ; um mestre para o fabrico de manteiga, 3:000$; e um mestt·e para o fabrico de
queijo, 2:4008 ; somma
21:0008000.

Estações Sericicolas : de Bento Gonçalves, Estado do
Rio Grande do Sul, e
Barbacena, Estado de
Afinas Geraes : dous
rlirectores, !6:8008000 ;
dons ajudantes technicos, 9:600$ ; dous escript.ut·arios, 7: 2008; o
dous porteiros-contínuos,
4:800$000.
38:400$000.

Som m a

Cursos ambulantes : seis pt'ofossores, 36:000$, e
trcs mestres de lacticinios, 9:0008. Somma, .
45:0008000. Total-pessoal do Ensino Agrooomico Lf73:000$000.
Pes.soal, 1 . f 73 : 000$000.
Material, f.f60:200$000., .....

l'oder Legi;lntivo- 1915 (Voi. I)

2.333:2008000
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MATBBIAL

Expediente, acquisíção de revistas e jornaes scientificos e de
interesse agricola; rublieaçã.o de editaes e despezas mindas
inclusive o ma teria para o asseio das repartições e suas

600$000

39:600$000

500$000

114:500$000

15:000$000 I 6:000$000 I 2: ooosooo 1 4:000$000 i

10:000$000

89:000$000

2:000$000

104:000$000

500$0001 1:000$0001 2:000$000

5:000$000

6:000$000

5;000$000

8:000$000

apparelhos e utensilius de lavoura ........................ 1 2:000$0001 1:000$0001 8:000$000

16:000$000

6:000$000

10:000$000

48; 000$000

12:000$0001 8:000$0001 1:000$000 2:ooo$oo.JI

6:000$000

10:000$000

15:000$000

12:000$000

dependencias .............................................. 1

Conltlrvação de moveis1 material para Jaboratorios, sendo
U:OOO$ para acqui8lção do labora~orio de analJ-:BeB para a
estação experimental de canoa de assucar de Escada, Estado de Pernambuco; aulas e uabineLes; material agL·ario,
comprehendendo ma.chinas, instrumentos, ferJ.•amentas,

4:5oo$ooo 1 4:000$000! 1: ooo$ooo

2:000$0001

I

Diarias, ajudas de custo~ passagens, fretes, carretos e despezas
de transporte, comprebendendo a acquisição e conservação
da arreios, vehiculos e embarcações, e dos respectivos ac-

I

ceuorlos, de accôrdo com as neceasidadea de cndn &eL'Viço.,1:000$0001 5:000$0001 3:000$000

A limantação, ferragem e tratamento de animaes, comprehen-

dendo medicamento e instrumentos de cirurgia veterinaria,

sendo 3:000$ para a fazenda de Santa Monica ............. j

-

I 3:000$000

6:000$000

18:000$000

15:000$000

16:000$000

24:000$000118:000$0001 1:000$0001 1:000$000

Combuetivel e lubrificantes para olllcinas e outras dependenclaa; illuminação e força motriz ........................... ,

-

j '=000$0001

6:000$0001 10:000$0001 10:000$0001

5:000$000\

8:000$000

6:000$000\ 6:000$000\1 :000$000j1:500ijOOJ

para a emballagem de plantas e outros productos, de
accôrdo com o regulamento ................. ; ............. I 4:000$000I12:0QO$OOOI 6:000$0001 10:000$0001 10:000$0001 10:000$0001 28:000$000

9:000$000 I 6:oootooo 1 1:000$0001 2: ooll$oou

Conaervaçio de mnchinaa, apparelhoa, instrumentos, ferramentas, utenailios1 acceuol."ioa e mataria prima. para as
ofdcinaa e custeio das estações ou depositas de machinas e

Medicamentos, drogas, vasilhame e instrumentos cil•urgicos
para aa enfermarias e pharmacias ...•...••............••.

3:0iJO$ooo 1

Dlariaa, vee,uario e alimentação doa alumnoa e aprendizes ;
'Lrem de cozinha ; l'oupa e utensílios de refeito1•io e dorrnitorio ••....•...................................•...........

6: ooiJ$000 1

57:500$000

i

gs:000$000
15:000$000

6:000$000

10:000$0001 30:000$000\ 55:000$000\

104:500$000

2:000$000

7:500$000

Salarios de apontao ores, guardas, ti.sca.es, feiLores, operarias,
tratadores de animaes, ti"abalhadores rm·aes, cozmheiros,
serventes, cocheiros, carroceiros, chauffeurs, mestres ou
patrões de lanchas e outras embarcações, bem at:ISim machiniatas, fogois'Las, marinbeh•os e remadores das mesmas
emba.rçações e acq_niHição para as estações se1vicolas de
casulos de_ ~roduccao nacionai, sendo 8:000$ para a fazenda

301):700$000

de Santa Monica ......................................... 116:000$000,29:200$000,10:000$0001 50:000$0001 80:000$0001 20:000$0001 28:000$0001 30á>OO$OOOI23:000$000I 7:500$000116:000$000

A.cqulaiçio de planla.a, sementes, adubos, correctivoa, fungicid,.. e insecticidas, sendo 5:000$ para a. estação de Escada. I 1:000$0001 3:000$000
Deape1aa imprevistas e eventuaes, comprebendendo o pagamento do pessoal extranumerario a que se refere o art. 587

do decreto n. 8.319, de 20 de outubro de 1910 (206) ......... .

8:000$0001

8:000$0001

8:000$0001 14:000$0001

3:000$0001 8:000$0001

500$0001 1:000$000

500$0001 1:000$0001 5:000$0001 12;000.;0001

5:600$0001

5:000$0001

6:000$0001 4:000$000

500$0001 1:000$000

Para a conclul!ão daa obras da Escola de Lacticinios de Barbaverbã •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••..•..•.•

49:l00$(l00

500$000

20:000$000

20:000$000

cena, iniciadas em 1914 .•••••... , ••.••.....•••.••.........

Para aupprir a deficiencia das dive1'8aa consignações desta

8:000$0001

M:~

,:800$000

Totaea por consignações ........... - .......... l25:000$000jM:000$000153:000$0001159:000$0001214:600$000' 100:500$000! 170:000$0001 109:500$000I83:000$000I37:500$000I30:500$000

100:000$000

104:800$000

13:600$0001 100:000$0001 1.160:200$000

(206) Decreto n. 8.319, de POde outubro de 1910. (Diario Official de 2 de novembro de 19!0) - Crêa o Ensino Agronomico e approva o respectivo regulamento.
Art. 587. O pessoal extraordinario dos estabelecimentos de ensino agronomico e dos serviços que lhes correspondem, inclusive medicos, pharmaceuticos para os internatos, chimicos para os
campos de experiencia e demonstração, na fórma do art. H2, será nomeado pelo ministro, conforme fôr necessario, percebendo os vencimentos que> forem estipulados no acto da nomeação.
Poder Legislativo -1915- Pag. 146 - 1 -
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Eventuaes - Para oxot-rer
a quaesquer despezas
extraordinarias o imprevistas, inclusive opagamento de gz·atificaçõos por serviços extraO!'dinarios e vencimentos a empregadoS em
commissão; passagens e
:tjudas de custo, nll.o
comprehendldas em outras verbas ...•..•....•
Total da verba ...•

Papotl

f 00: 0001000

290:472$064

10.375:422$618

Art. 79. E' o !'residente da Republica autorizado:
I. A abrir f) uecessario credito para o fim de dar cumpl'imento
ás tlisposiçõos ecgulamentai·es do dt-m·~to n. 9. Hl4, de 9 de dezr~mhm
de HH J, (207) e estabelecer o serviço do iuspccção vetcrinal'ia juuto
As f:tbl·icas rle carues rr>ft·igeradas.
U. A dcsponder 30:000$ com a conserva<;ãn c cu~tcio d0. lanchas,
set·raria c matei'Íal das fazenda~ de Rio Branco. uo Estado do Amazonas.
111. A tJlll rar em accôrdo com as associações nn·aes do paiz, com
suas uniões c com as camaras municipaes, p:u·a a execução do sct·vir:o do t•egistro gcnoalogico.
IV. A vender as lanchas c todo o material adquil'ido para o sm·vit;o da defesa da borracha, recolhendo ao Tbesouro o p1·oducto das
voudas, quo scr:iu feitas em leilãu, guardadas as formalidades
legaes.
V. A despondCJ• a vnri:Ja de 50:0008, que opportunamtmtc será.
devidamente e:;pecifkada, eom a ercaçã.u de um Ja.htH"atorio ou osta,,:iio de biologia marinha.
.
VI. A transferir para o lllinisterio da Fazenda as villas operarias
Orsina da. Fonseca o 1\farechal Hermes, qun ficarão snb a imrnediat<L
.
.
Jisealizar;ão da llircctoria do- Patrimonio.
VII. A promover a annullaçã.o do contracto celebrado com Carlos
G. Wigg c Tt·ajano S. Viriato de Medeiros ou, para n fim de assegm·;n· a livrll eoneorronda na intlustria siderurgiGa, a estender a
todas a:; empn·zas fJUO so organizarem, para os Iins da lei 11. 2.406,
de H de jauoii·u de 1!JH, os premios, favores o vantagens constantes
tio decreto o. 8. 579, de 22 de fevereiro de f !JH, o do a1·t. 71 tia lei
11. 2.:156, de :JJ de dezembro de 1910. (208)
Vlll. A nwrganizat· o Ministerio da. Agi•icultura, ludustria e Co1q-

(207) Dt.:crclo u. !1.194, de 9 de dezembro de ·I!JH. ( Vitu'ifJ Official
rle 27 dn dczemiii'O de :19H) --Dá. novo regulamento á Direcl.oria do
Serviço dn Veterinaria, ,.,·ea•la pelo decretou. 1:!.331, da 31 •le outubro de t910.
(208) Lei n. !2.406, de H de,ianeiro de 191-1. (Diar·io Official de
1\l de janeiro do 1911)- Autoriza o Govcruo a conceder favores, som
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mareio, submettendo ao 1·eterendum do Congresso os pontos em que a
reforma haja, porventura, de ultrapassar a competencia do Exe(~ntivo, c não podendo excedPt' llc f.UOO:OOOS, papel, além do Ol'Çamento do at·t. 1o, desta lei, o custeio dos sm·viços remodelados.
IX. A transfm·ir para o :\linisterio da l\larinha o navio de pesca
Jose Bonifacio.
X. A declarar suspensos, desde i de agosto de i !H4 até a data
que fixar, após a termiua•;fw da coullagraçflo européa, os prazos a
que se referem a lei n. 3.12\l, de i!~ de outubro de 1882, os decretos
ns. 8. 820, de :{0 de dezembro desse mesmo anuo, 1. 236, de 24 de setembro de i 904, e :; . 424, ti C I O •I e janeiro de 1905, {209) e, bem assim,
os de que trata a Couven•:fto nwista pela Conferencia Internacional de
\Vashington em i ~J t 1 .
XI. A mantc1· ou snppl'imir os t)Sct·iptorios de expansão economica
do Brazil em Parir. e Genebra, confurme julgar conveniente aos interesses do serviço que d•wem pres1ar·.
XII. A pagat• a J. C. Uakenfull a quantia du 28:000$, que lhe é
devid:t pela elaboraçflo, impressão e distribuit;ão uo livro de propaganda, em inglez, uBrazil em 1913» -- podendo, para esse fim, ser
abet·to, desde já, o neeessario credito.
XIII. A snspundet· o regulamento 11. i0.105, de 5 de março de

monopolio, á empreza ou emprcza.s que forem organizadas para explm·ar a industria siderurgica, e dá outras providencias.
- Decreto n. 8.579, de 22 de fevereiro de 19H. (Diario Otficial
de 24 de fevereiro de 191 i) - Concede aos industriaes Carlos G. da
Costa Wigg e Trajano Saboia Viria to de Medeiros, ou á companhia que
organizarem, os favores de que trata o art. 71 da lei n. 2. 356, de 31
de dezembro de 19i0, e consolida as disposi•;ões do decreto n. 8.4!4,
de 7 de dezembro de t\HO, que concedem aos mesmos os favores dos
decretos ns. 8.019, de 1\l de maio de 1910, 5.646, rle 22 de agosto de
1905, e 947 A, de 14 de novembt·o de 1910.
- Lei n. 2.35G, de 31 de dezemu1·o de -1910. -Fixa a rlespcza.
geral da Hepublica para o <~xnrekio de 1911.
Art. 7i. Fica o Governo autorizado a promover :t conslrttet;ão d:t
usina. d·~ que trata a elausula X do drer·eto n. 8. 414, de 7 de dezembro
de 19i0, podendo instituir aos concessionarios premios sobt·e os produetos mannfacturados, garantia annual c outros favores, sem privilegio ou monopolio, assegurando, consumo em favor da União, metade
dos lucros da empreza, desde que estes oxeedam de 12 o/. ao anno,
até integral t·e~titui<;ão do:> premios instituídos.
(20\l) Lei n. 3.129, rte -14 de outubro de 1882. -Regula a
concessfw de patentes aos antorcs tle invençfw on descoberta industrial.
·
- DecYeto n. 8 •.820, de 30 de de:emb1·o de -1882. - Approva o
regulamento para <t exeeuçfw tia lei n. 3. i29, de H de outubro de
1882.
- Dec1·eto n. 1. 23(}, de 24 de setemu1·o de ·1904. - 1\I odifica o
decruto 11. 3. 3.i6, de i4 de ontubt·o dt~ 1887.
- Decreto n. 5.424, de 10 de janeiro de -1905. - Appt·ova oregulamento para execução da lei 11. 1. 236, de 24 de setembro de f 904.
sobre marcas de fabrica c de commereio.
·
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t9t3, e o de n. i0.320, de 7 de julho do mesmo anuo, (2!0) até que se
organize a lei de tert·as, que será submettida ao voto do Congresso.
XIV. A pagar os vencimentos atraza.dos dos medicos dos aprendizados agrícolas de S o Lni;~, de Missões, uo Estado do Rio Grande do
Sul, e de lguat·apé-Assú, no l!:stado do Pará, abrindo para esse fim o
necessario credito.
XV. A tomar as medidas necessarias para attenuar as consequencias da crise de preços da borracha, podeudo, para tal fim, entrar
em accôrdo eom os Estadüs productores, tendo pOI' base qualquer
ajuste a reclucc:.ão do imposto do exportação desse producto.
XVI o A dr,signar, a titulo precario, nma área de terreno, no
Districto Fodcral, pa!'a ser eonstl'uida a Escola Profissional e Asylo
para Cegos Arlultos, a cargo do Pat!'onato dos Cegos.
XVII. A abt·iJ·, dnsd8 já, o credito que fõr necc~sario para. indemnizar, mediante jogo de contas, o cofre da Villa l'roletaria Mat·echal
Hermes, ota rellfla p!'oveniente do aluguel dos predios da mesma
villa, applicada no pagamento do pessoal que alli trabalhou, durante
o anno da 1\H 4, em scrvir:o estranho á installação rle esgotos, e para
completar o pagamento 'das folhas que não puderam ser attendidas
pela dita renda.
XVIII. A exigir das estJ·aJ;1s do ferro, que pretenderem innovar
ou reformar Sfms contJoactos, o transpm·te g1·atnito dos animar.s destinados á reproducção,quer importados do estrangeiro, quer dos Estados.
XIX. A expedir regulamento para a fiscalização da pesca em todos
os Estados. comprehendirlo o. Districto Federal, estabelecendo multas
contra as contravenções, e uomeando tres fiscaes no maximo por Estado
com vencimentos que não poderão exceder de 2:400S annuaes.
Com este serviço poderá o Governo despender até a quantia de
130:200$, ficando autorizado a abrir o necessario credito.
Art. 800 O secretario e o official de gabinete que servirem junto
ao ministro perceberão as gratificações indicadas nesta lei, si não
forem funccionarios publicos; si o forem, pol'ém, perceberão, além
dos ordenados aos seus cargos, as quantias que fol'em fixadas pelo minis!I'O, dentro dos limito~ estabelecidos nas respectivas consignações.
AI't. 81. O Governo fará a distribuiç:w pelo paiz, de modo qae
lhe parecer mais conveniente, das dez (!O) inspectol'Ías veterinarsuc quatorze (14) agl'ieolas, pa!'a. as quaes esta !oi deu dotação oriça
mentaria.
Art. 82. A renda arrecadada na vigencia da presente lei pelos
Postos Zootechnicos, Fazendas Modelos de Criação, Aprendizados Agricolas, Campos de Demonstração, Estações Experimentaes e Fazenda
Experimental annexa á. Escola Superior de Agricultura será. applicada.
ao custeio dos proprios estabelecimentos até a importancia correspondente a 80 ~; das respectivas dotações orçamentarias, mediante
prévia autorização do Ministro da Agricultura e prestação de contas
na fórma da lei. A importancia que exceder a 100 contos ou que, não
excedendo a essa quantia, deixar de ser applicada ao referido
custeio, será. recolhida ao Thesouro Nacional como !'enda da União,
antes de findo o trimestre addicionalo

(210) Dwoeto n. 10.105, de;; de março de 191:1. - Approva o
novo regulamento de tel'ras devcluta.s da Uni~.o.
- Decreto n. 10.320, de 7 de julho de 191:1.- Modifica os arts.
f 0 e :I" do regulamento approvado pelo decreto n. 10.iO:i, de 5 de
março de f9t3.
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Art. 83. O Governo providenciará para que a fiscalizaçll.o dos
eontractos c serviços a que se refere o art. fOS do decreto n. 9. 52 i,
cln f7 dn abl'Íl da t9t2, (2li) seja feita por funccionarios dos quadros
d:ts rnpartit;f•cs do ministcrio, sem augmcnto de dcspeza.
.
Art. 8~. O pessoal commissionado para execução do sm·viço de J'Pgi81.ro genealogico de animaes c registro de marcas de animacs, na
Direetoria ncral de Ag1·ieultura, não poderá. exceder de quatro auxiliares, com a gratificação m:uima de .t501) cada um, mensalmonte.
Art. 85. O Ministerio da Agricultura, para :t conccssfw do registro d•~ marcas <lo gado, j:í em uso, exigirá rlns p1·etcndentes os seguintes elementos de idoncirlade e identidade.
§ t . 0 Rcqul'rimcntn do inlel'essaclo corn a. fii'Illa tll.~viclamPntP
I'I'I~OIIhedda.
§ 2. o Apre-sentaçll.o

do {rrr:-~imilt~, a rogo, da mar<'a que o 1'1~!JIH'·
l'I'Htc dc!;eja cnnservar.
§ :~. '' D1~1·lar:u:~o 011 :tl.t••,:l.adn da •·espc•tiva rcpartir;ão lisf':tl fp,di'J'a.ldr~ quo 11 intr;n•ssado é d<l f";wl.o eri;1d•w, qual " IH•IIh' <1<1 :-;na
ramnd:t " em •tu c ponto ~itnada.
~ r~." f:cl'tid~o da est:v;ão fiscal ·~st.arlual respectiva, em qnn Sl~
dPda1·n qual a :'u•c:t de f::tmpo dn que o I'<~IJIH!I'<!Ili.O paga illll"'"l", a
dnu•m•iu:u~ão da Faz<!nda 11" dist.•·ido de sua situa1;iiu.
~ !; . " Cm·t.irl:í.u passarht pda lrllllli<~ipalidadn da respod.iva t·r~si
dencia, 11:1 qual sn uwneiono qual a qnanti•lade rl11 ~:ulo dn qtH' o
int.m·,.~;sado par::a impo~t.o na ~na. razenda., cujo nnmn c sif.na•:ão indi•·a.r no p•••tido.
~li." Os do<:nnuml.o,; annexadns á jWiir;ão d•~ quo l.t·ata o
i" sãn
i~entos do imposto do sHllo fedem!.
A1·t.. Hli. O <:overno suspender;'t a immig!·ação :-nhsidiada.
Art. H7. Na. vigcncia <ksta lei ficam supprimirlos os scguintn;;
loga1'n~ do 1\lnseu N~1eionnl : um substituto de minr•·alo~ia, um as~is1ente d<• phytopat.holog·ia, um naturalista viajaut.•; de botanil'a, nm
JH'eparadm· d•~ taxidermia, um chcl"e d11 culturas o 11111 <'liCfo •I•; labomtot•in dn chimi.,a, rmmindo-se l'lll nm .~,·, os lal>•n·at.orios do d:i111il·a
~I!J'al, analy1 ica n chimiea vngetal.
Art. SH. O direetor ,1;t Escola Ag;I·ieola, :tunn\;t ao Posto Zoo1.P.dmko de l'inhl'iro, :<er;í " do l'o~to.
~ 1." O fiuvüt'll<l, lop;o quA entrai' t)lll exncnçiiu a pre~enl.r• ld.
manda1·:t ~IIUIIH\ttm· a. con(\lii'Sn, do at'Clkdo r~um as iusl.l'lll'<'Ül'S f'ot·nod•la~ pPio !\lini"tc•·io .da Agrieultnra, todos o~ eargos de lm1to" e (H'nl'!!ssoJ'PS, IJIH) a inda nãn tenham sidt• submet.tidos a c ..:;t;t prova. n não
f•)llll:tlll ,;ido provid"~ efl'nct.iYamf'nf() por •J<'l'asi;ln dn <'I'Pn•·iin da 1\sr\ni:L.

s

(2H) Decreto n. 9 .•52·1, de ·17 rle abril de 1!J12. (Diario Oflicial de
21 de abril de !912) - Approva o regulamento para :t exccnçiio das
uwdida.s c serviços previstos na lei n. 2.5B A, de a de janeiro tln
1 !H 2, l:(HJCI!I'IIOII(e á. defesa eeonomica da horl'acha.. exc•~ptnados os
:tP<:onlos com os Estados, quo a produu~rn. a discrimirwçãn e legalizn•:.ã.o das posst!S de terras no Territ.or·io elo Aero e a. n·visãn e com>oli·
d;wão dns t'l'gnla.mcntn~ d.a. Jll:trinha mei'<':lll1<' de (~abotagcm.
AI"!.. 10t;. A dir<)ct;ã.o e li~<'alizaçiío de t.ndo.-> os ;<<)!'Viços pa1·a a
d<'f•;s:t ceonomiea. da honal'lw li1~~r;w a ··~rgn ,],~ 11111:t I'P.pa.rti•·:io pro\Í~ot·ia do 1\linisteriotla. Agrknll.m·a, lmluslrh ,. Curnm<'n:i•J. inlitnlada
~UJ.ll't'iniPndnnl'ia d:t ll<)li;~:a da J! .. , ';•f·h;t.
·
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§ 2. • O regimen da escola. passa a. ser o do externato, podendo
fica.r um grupo da alumnos mensalmente internados, afim de atwnder
aos serviços e á pratica das diversas operações exigidas em uma propriodade agrícola.
§ 3. • A turma em questão não poderá. exceder de i5 alumnos,
tirados em numero de cinco de cada anno. A alimentação dos alumnos em serviço será feita por conta da renda do posto.
Art. 80. Fica mantida. a estaçl1o experimental da cult!lra da
seringueira no Estado do Amazonas, abrindo desde já o Governo os
necessarios creditos e igualmente mantida a congenere estação autorizada para o Estado do Pará pela lei n. 2.842, de 3 de janeiro de
19U, (212) abrindo o Governo os neeessarios creditos e podendo
entrar em accôrdo com o Estado uo Pará, no sentido da utilizaçll.o do
instituto ele Outeiro, para a mesma estaçll.o.
.
Art. 00. Os auxiliares creados pelo art. 47 da lei n. 2. 738, de 4
do janeiro de t!H~, (213) e que são agora supprimidos, ficarão equipa~

(212) Eei n. 2.8.42, de 8 de janeiro de 1914. -Fixa a despesa
<la. RopulJlica para o exercício
i9U,.
(213) Lei n. 2.188, de 4 dejaneiro de 191!1.- Fixa. a desper.a

~oral

na

gora.l da. Republica para o exercício de i9f.3.
Art. lt7. Na vigencia da presente lei e na falta de funccionarios
de Fazenda que possam desempenhar os serviços de qnc trata o
art. H4 do rcgulamento annexo ao decreto n. 9.521, de i? de abril
tiA f.912, fica. o Governo autorizado a admittir auxiliares, nm commissão, em logar dos alludidos funccionarios, até o num!lro maximo
de to, sendo-lhes arbitradas gratificações mensaes de accôrdo com as
rosp1:1ctivas aptidões e com os trabalhos que tiverem de executar, não
excedendo, porém, ao~ vencimentos dos 201 officiaes, correnflo as des-per.as pel:l rubrica - "Defeza da Borracha».
A dispasiçrio alludida neste nrtigo; é a seguinte :

Deereto n. !).52!, rle 17 de abril de 1912.- Approva o regulanwnto para a (•xccw;ão das medidas e serviços previstos na lni
11. 2.5l,:l A, de 5 de janeiro de 1912, concernente á defeza economica.
da borracha, exceptuados os accôrdos com os Estados que a produzem,
a discriminação e legaliza«ftO das posses de terras no Territorfo do
Acr·o e a revisão c consolida~ão dos regulamentos da marinha merr·antr• de cabotagem.
Art. 114·. Para attender ao augmento de trabalho da Directoria
Geral de Contabilidade, em conseqnencia dos serviços previstos neste
rogulamento, poderão ser addidos á mesma directoria empregados tlo
Thesouro e de outras repartições de Fazenda, de reconhecida compotcnf'ia, e admittidos dactylographos em commissão, sob proposta do
uil'octor geral, executando-se fóra elas horas do expediente semprn
qnn houver nccessirladc, de accôrdo com os arts. 68 a 71 do decreto
11. 8. 899, de H de agosto de f 911, os trabalhos de tomada de contas
dos respons:weis, exame, fiscalizar;ão e escripturação de despezas, dis1rilnlit;iw de ercrlitos, arleantamentos e outros de natureza urgente.
Para~ra.pho nnieo. As despezas resultantes do disposto neste artigo sr~rão attendidas pelos creditos que forem abertos de aceôrdo com
o art. H da lei n. 2.54.'3 A, de 5 de janeiro de 1912, cabendo ao ministro fixar as gra.tifiear:õeR dos dactylographos e dos funceiona.rios das
repartir"ões de Fazenda a rpte se relere o mesmo artigo.
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rados aos terceiros officiaes da Secretaria de Estado, para os atreitos
de aproveitamento no respectivo quadro, por occasião de ser elle reor
ganizado, de conformidade com a presente Iéi, nas vagas que então
existirem ou que posteriormente se derem.
O official-pagador da Directoria do Serviço de Povoamento ficará
equiparado aos primeiros officiaes da mesma directoria para aprovf'itamento do respectivo quadro, nas condições acima indicadas.n
Art. 91. Aos alumnos do 1o anuo especial de engenheims agronomos que tenham terminado o anno o Governo conferirá o titulo de
agrimensor, fiada a approvação pelas médias.
Art. 92. O Governo não restituirá em dinheiro o preço das passagens dos immigrantes espontaneos : credital-os-ha, depois de localizados, pelo valor das mesmas, como adeantamento do preço de
acquisição do lote de terras que cada um occupar. No caso do valor
do lote, casa e bemfeitorias nelle existentes ser inferior ao custo total
das passagens pagas pelos immigrantes, o excedente ser-lhes-ha entregue em sementes, ferramentas ou machinismos agt·icolas.
Art. 93. Da verba « Ensino Agronomico "• titulo - Material consignação destinada ás estações experimentaes, quota correspondeute á estação da Escada, será destacada a quantia de 11:0008, destinada á compra de um laboratorio de analyses até a importancia do
5: OOOS, e o restante á construcção necessaria para guardar o mesmo
laboratorio, reduzindo-se na quota correspondente á mesma estaçrw a
quantia de 1:5008 na parte relativa ao «expediente, acquisição de
revistas, etc. "• de 1: OOOS na parte relativa ás « diarias », ajudas de
custo, etc., dn 1: OOOS na parte relativa á « alimentação, ferragem,
etc.», 2:5008 na parte relativa á «conservação de machinas, etr.,
c 1 : OOOS na parte relativa a " despezas imprevistas, etc. ».
Art. 94,, Os funccionarios etfectivos e interinos deste ministerio,
dispensados em virtude desta lei, continuarão addidos, com seus
vencimentos, ás repartições de que fazem parte, até que sejam aproveitados em eargos de identicas categorias, abrindo o Governo para
pagameuto dos 1·eferidos vencimentos os necessarios crellitos.
Art. 95. Ficam elevados a 30 dias os pr.\zos pat·a a remessa dos
livros e documentos dos responsaveis sujeito.~ á prestação de contas,
fixados no art. 20, 11. JJI, ~ 12. lettra C, do regulamento annexo ao
decreto n. il. S9!l, dr 11 de agosto de f 9H, (214) podendo ser de :{0
dia~ a prol'Ogaçfw prevista na mesma disposição.

{214) Decreto n. 8.899, de 11 de agosto de 1911. (Diario 0(/icial de 12 de agosto de 1911) - Dá IIOYO regulamento ;í. Secretaria
de Estado dos Negocios da Agt·icultnra, Indnstria e Commercio, annexando-lhe o serviço de t·on~ultas <' a Direetot·ia Geral de Contabilidade,
CI'e:~dos pelos de< Tetos ns. 7. R39, de 27 de janeiro, e 7. 958, de H de
abril de 1910.
Art. 20. A Directoria Geral de Contabilidade compõe-se de tres
secções e terá a seu cargo o Archivo da Secretaria do Estado .

......... .. ................................ .... .................
N. III. A' 3a secção compete:

................................................................
§ i2. Organizar o projecto de tomada de contas dos responsaveis
r.om exercicio nas dependencias do ministerio, comprehendendo todas
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Art. 96. O pessoal dos nucleos coloniaes, centros agrícolas e da
Hospedaria de lmmigrantes da Ilha das Flores, que, em virtude·itdos
respectivos regulamentos c das determinaçõr_s do Governo, fôr obrigado a residir nesses estabelecimentos, fica isento do pagamento do
aluguel de casa.
Art. 97. Será concedido transporte gratuito nas estradas de
ferro da União e no Lloyd Brazileiro, para os animaes de raça destinados á reproducção e para o material agrícola, plantas e sementes
que, em virtude do pedido dos interessados, fôr requisitado por este
ministerio, observadas as disposições do art. 3° do regulamento
n. 8.573, de 25 de janeh·o de :19H. (2i5}
Art. 98. Os cargos technicos que exijam conhecimentos de especialidades deverão ser providos por concurso.
Art. 99. Fica elevada a 50 % a porcentagem estabelecida no
art. 84. do regulamento approvado pelo decreto n. 9.08!, de 3 de
novembro de :19H, (216) para a concessão de lotes a trabalhadores
n~oo~.

_

Art. iOO. E' o Presidente da Republica autorizado a despender
pelo Ministerio da Fazenda, com os serviços designados nas seguintes
verbas, as quantias de 4.0.823:78i$653, om·o, e !Oi.830:884.S050,

as repartições, serviços ou estabelecimentos já existentes ou quo forem
creados d'ora em deante no paiz ou no estrangeiro, inclusive os que
forem subvencionados ou receberem auxilio com destino determinado,
observadas as disposições do art. 5° do decreto legislativo n. 392, de
8 de outubro de 1896, e os arts. 207 e 208 do decreto n. 2. 409, de
23 de dezembro do mesmo anuo.
c) os livros e documentos que servirem durante a gestão dos responsaveis de quo trata este regulamento serão enviados á Directoria
Geral de Cmitabilidado, devidamc;1tc relacionados, :15 dias depois do
terminada a gestã.o ou :15 dias depois de terminado cada cxercició, si
a gestão passar de um para outro exercício. Em caso de força maior,
devidamente comprovado, a juizo do ministro, os prazos acima indicados poderão ser prorogados por mais :15 dias, si os interessados
assim o requererem.
{2i5) Decreto n. 8.531, de 25 de janeiro de 1911 (Diario Otflcial de 27 de janeiro de :19H)- Altera o regulamento que baixou
com o decreto n. 7.737, de !6 de dezembro de !909, para. a importação de animaes de rac;a.
Art. 3°. O disposto no artigo anterior applica-se aos animaes das
nspecies bovina, cavallar, asinina, suina, ovina, caprina, aos cães de
pastor, aves domesticas, peixes e quaesquer animaes considerados
uteis á. lavoura e á industria pecuaria, não podendo, porém, ser concedido auxilio a nenhum interessado para importaçã.o ou transporte,
dentro do paiz, de numero superior a 10 animacs de cada especiP-, ua
vigencia do mesmo exercício.
(2i6) Decreto n. 9.081, de 3 de novembro de 1911 (Diario 0/ficial
de 7 de novembro de 1!H i) - Dá novo regulamento :10 Serviço de
Povoamento.
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papel, e a applicar a renda especial na. somma. da iG.!U:63t$H2
onro, e 2t:ã::!0:0008, papel:
Ont•o

Papel

t• - .Tni'Os, amortização e mais
despezas da divida ex·
terna- Augmentada do
2.525:-lOI-SUI-, quantia
essa necessaria para o
serviço, durante o anuo
de t 915, dos títulos cmitti<los em virtude do contracto feito em J.onrlreg
pelo Governo a i 9 do
outubro de !!H4.-, com os
St·s. N. l\1. llotbschil<l
& S o n s, ou s e j a m
~ 284.108 c reduzida
de f2.fO~.:I33$333, importancia.
correspondente ás arnortiZl\<;ftes
snspen~as em virtude do
m<'smo contracto de t 9
de outubro de 1914.- -1: ! .361. 7t5 o reduzi< li\
ainda de 4.-76:21,0$, importancia das commissões, corretagens, ele.,
sobre juros e amortizacoes em diversas verbas
qnc desapparecem por
força da execução do
alludido contracto, ou
sejam~

2" -

53.577. ••• .•••

:li .i!l·'.:t.:'.9S~Ii8

.TIII'os e amortização do em-

prcstimo externo para.
o resgate de apolices de
estradas de ferro cne:unpatla,; -

Bn<luzida

de 738:63fSH2, impor-

tfl.ncia correspondente :'t
p:11'te da amortizaç.ão do
mesmo emprestimo, sn~
pensa

em vit·tude do

de :1.!) de outubi'O de HIH, ou sejam
~ 83.096..............
:l" - Juros e amol'tização dos mnprestimos internos .....
f,." --- .Tnrns P arnorti:r.ac_ão da divida intcmm t'uwl:ida ...
r;• - ln:l<'l.iva;:, pensionistas e hc"
neficiarias de montnpin
c~ontl'act.o

-- Diminnitla do réi~
2!i0: 000~ )lO!' lllot.ivo <l:l.

7.526:~iSSRRH

2!i. 7!ili: !lf:ft.~OOO

\f:'T'OR no pnnv.n LEniRT,:\TIVO
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redncção a 300S mensaes de todas as pensões
de f a v o r excedentes
desso quantum ••••••••••
lia -

Papel

i5.M2:t85f781S

Thesouro Nacional- Diminnida., na consignação
- llfatorial - (expediente, etc.), de 6:000$
ua Directnria do Gabinete ; de 5:000$ na Di•·eetoria. da Despeza ; de
:;:ooos na Directoria. da
Conf.ahilid;ule; de t :000;5
Jta Direr.toria da He('Oita; do 1 :OOOS na JliI'Cr~turia do Patr·imonio ;
o do 1:0008 na l'rocuradol'i;t Geral ; na mesma consigna•;f'LO (l\fovois:
compra, ele.), do 1:OOOS
na Dit·edoria do G;tbinclP ; dn 1 : OOOS na Di•·ef'l.oria ria ncspe:r.a ; df'
i :OOOS na DirePtoria dt>
Conlabilida!le; de
i : OOOS 11 a lli t·eetm·ia da
lll'eeita; de i :0008 na
llircdol'ia do I' a trimonio c de 1:000$ ua ProCtll'auoJ·ia Gr-ral. Diminuída ainda-de iO:OOOS
na sub-consignação «l'nhlicações o lmpressõ<'s,
otr~.», de f :OOOS 11a suho:onsignar~ão «Acqnisiç:w
dP aunnarios, etc.»,;
de :.lO:OOO$ na.

7• -
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snh-(~011-

siglla.çJ.o «Tolegramma"
para o P-xterior» c de
t:;:ooos na snL-cousigna•;ão «Dcspezas divPrsas."
Tl'ihnnal d<' Contas Diminuída de 4:0008 a
mnsignação - 1\faterial
-- que fkará assim redigida : acquisiçã.o do
lin·os c artigos dP. expediont.e, 1/t:OOOS; acqui~ir::ão de livros e assignatura do jornaes scientilkos para ;1. hilJliotlwca,
r• o•nc;ulrwn;u:ão, 4:000S;
acqnisição e concerto:;:
do movds, :1:0008 ; claIHwao;fw e impt•es;:ãn dn

2.H8:4t5SOOO
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Onro

rclatoi'Ío c das

Pape:

adas,

H:oons; auxilio á Im-

prensa Nacional pel:t
inserção da correspondcncia, actas e editaes,
1 :OOOS; gratificação
para tomada de conta~
fó1·a das horas do expediente, 15: OUO$ ; diversas dE'spezas, 8:0008000.
H" - Hecebedoria do Districto Federal - Diminuída de
.} : OOOS na snh-consignação " Para as despezas
com lançamento " ; de
3:l)00S na destinada it
acquisição <' concerto;;
de movei:-: e de 2:000$
na destinada ao expediente ..........•....•.
H• - Caixa de Conversão Dim i n n i d a de 30: OOOS,
ouro, pela supp1·essão da
snlJ-consignação destinad<L a encommendas de
notas, etc. ; de r;: oous
11a sulJ-consignação -"Expediente, etc. ,_;
de (); :lOOS na sub-rollsignação- «Moveis, marhinas e appai·e\ltos", dn
2: :lOl)l! na sn b-consignar;ão- « llluminação"cln 1: ;)OOS na snb-eon-;ignação- " Transport.l'
c gnar(la de valores ,, ;
tln :~:OOOS 11a snlJ-eonsign<H'.ãO "Acquiskflo dn
liv,·os: pennas,
c
suppl'imida a sub-con:-:ignaç::íode 25: 200S, de~
t.inacta á gratificaçfw por
a'signatm·a de notas ...
10• - Caixa de Amortização
Diminuída de 40:0005,
oueo, na sub-c'lnsignacrw destinada a eneomlllendas de notas, etc. ;
(lo G: 0008 na destinad:t
ao expediente e tO:OOO:\l
11a destinada iL assignatnra de notas ......... .
H• - Casa da Moeda - Diminnida de 6:000:\tna sub-

6:l0:420SOOO

etc. "

207:ü20SOOO

G0:000$000

!i35:3138500
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Ouro,

12a -

taa -

u,a -

15" fô"-

consignação despezas diversas ................ .
Imprensa Nacioual e Diario 0/ficial .. ...... ..
Laboratorio Nacioual de
Analyses da Capital Federal - Diminuída de
4::3008, discriminandose a consignação destinada ao "Material, pela
seguinte forma : livros,
jomaes scientificos, objectos de expediente c
publicações, 4:0008 ;
acquisição de reactivos,
instrumentos c conservação destes 6:0008;
despezas extraordinarias c eventuaes, inclusive o asseio do edificio,
2:0008000 .•..........•
Administ1·ação e custeio dos
proprios c fazendas nacionaes - Diminuída de
11:0008, substituindo·se
a. ta.bella pela. seguinte:
Pessoal: auxiliar ,3:4-00S;
superintendente da. Fazenda de Santa. Cruz,
4:800$; diversos empregados da Fazenda de
Santa Cruz, 5:0008000.
!\la teria!: despezas com
o expediente c com as
vistorias, f: 0008 ; despezas com as companhias
de esgoto, 4: Ou08000 ;
custeio e mais despezas
com a Fazenda de Santa
Cruz, 5:4408 ; custeio e
mais despezas com o
pessoal de conservação
e material do Palacio
Guanabara, 23:0008000;
para levantamento do
cadastro dos proprios
nacionaes, incluída a
aviventação dos rumos
da Fazenda de Santa
Cruz,30:2008000 ••....•
Delegacia <lo Thesouro em
Londres .•.•....••.....
Delegacias Fiscaes - Diminuída de 300:0008 na

Papel

954:5168600
2.1iS:2808000

172:3608000

167:360$000
68:4008000
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Ouro

sub-consignação desliuada á repressfto do contrabando no Rio Grande
do Sul ; de 15:000$ na
destinada á acquisição
e encadernação de livros, papel e outros artigos, das Delegacias de
Minas Geraes, Bahia,
Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraná, sendo de 3:000S em cada
urna; de iO:OOOS na
mesma sub-consignação
das Delegacias doMaranhão, Alagôas, Ceará,
Goyaz c Matto Grosso,
~cndo d(\ 2:000$ em ea:..
da uma ; de .i,:OOO$ na
mesm:t sub-consignação
das Ddegaci:ts de Sol'o·ipc
Parahyba
Rio
~~ra1;de do N01·tc ~ Piauhy. sendo 1 : OOOS orn
l'ada uma. ; de 2: 000$ ua
mesma. sub-consignaç~o
da Delegacia de S. P:tulo ; de 2:000$ na suheonsignaçao
I~Olll(lt'aS

e

" Moveis,
COLICCl'tos ••

das Delegadas 1lc l'oru;unbuco e Pa!'á, sendo
1:000$ em cada uma ;
de 1:000$ na mesma
sniJ-consignação da Dologacia do Rio Grande
do Sul; de 1:500$ na
mesma sub-consignação
da Delegacia do Maranhão ; da i:OOOS na
mesma sub-consignaç;l' 1
da Delegacia do Amazuuas ; de 1 :500S na mesma sub-c;onsignação das
Delegacias do Ceará,
Santa Catharina e Espírito Santo, send•> do
500$ em cada uma ; de
t: Oi8S na suh-consigna~ão, diversas despezas,
da. Delegacia do Pat·an!t;
do t :OOOS na mes111a
sub-consignação da •lo
Maranhão e de j :000$
na mesma sub-consigna\âo da do Espirito San-

Papel
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Ouro

Papel

to ; passando para a
pagadoria um dos fieis
da delegacia da. Bahia..
na - Alfandega.s - Diminuída de
Mi:227$720 pela menor
dotação das alfande~tas,
que será a seguinte, com
as razões e percentagens
respectivas:

3,68i:-i64$000
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699 3.00 % 5.9!2:000$000
1. Mauáos ........
916 1.34 % H .48t :600$000
2. Belém ..........
390 1.94 % 2.089:600$000
3. S. Luiz .........
392:8008000
124 2.48 %
Parna.hyba .....
'J:.
,.,),' Fortaleza
336 1.01, % 2.!93:6008000
......
640:0001.1000
124 6.00 O',,
IJ. Natal. .........
230 2.90 0',, f • 24! : 6008000
7. Parahyba ....•.
969 1.32 % 12.963:2001.1000
8. Recife .........
n. Maceió ......... 259 2.13 "/0 2.171:2008000
848:8001,1000
124 3.20 "',,
JO. :\.ra.cajú ........
169 1.80 "',o 9.468:800$000
11. S. Salvador .....
683:200$000
152 5.00 0',o
12. Victoria ........
13. Capital Fcdet·al. 2.253 1.08 •:ó 56.003:2008000
14. Santos ......... 1.596 1.00 % 43.66o:ooo8ooo
296 2.78 % 2.234:200$000
15. Paranaguã .....
468:000$000
162 2.70 ~~ó
16. 3. Francisco ....
238 4.00 ~lo 1.466:000$000
J 7. l~loriauopolis .•.
0'
495 1.50 ,, 4.436:0008000
18. Hio Grande ....
Hl7 1.60 % 2.295:2008000
10. Pelotas: .......
5!)6 1. 71 % 11.358:4008000
20. Porto Alegt·e ...
:~99: 2008000
156 3.00 ,,...
21. Urugua.yaua .•..
:.43:200$000
128 1.28 %
22. S. A. Livramento
676:0008000
290 6.00 %
23. Corumbá .......

177:360$000
15:~:853$.§..40

40:538$240
0:7411,1440
42:565$840
38:400$000
36:0061,1400
17t:H4S240
46:2468560
27:1618600
170:4381,1400
:14:!60$000
604:8381,1560
436:600$000
62:1108760
12:636$000
58:640$000
66:540$000
36:723$200
194:228$640
11:976$000
6:9528960
·ÍÜ: 560$000
2.479:3921,1280

Ouro

de 40:000$, seudu: 20:000S

na :;uh-consignação Acquisir<ão, r e p a l' o e
conservação do material, etc., o ~O:OOOS na
sub-consignação- Combustivel e lubrificantes;

Papel
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Ouro

de 14:600$ nas Capata:tias da Alfandega da
Bahia, cujo pessoal aeri
o seguinte: tres conferentes a 5$ diarios,
!):475$000;

U mandadores a oS diarios,
~6:

280SOOO ;

cit1co vigias a 4S
7 : :100$000 ;

dial'ios,

dous cat·pinteiros a ,í~ diarios, 2: 920$000 ;
38 Lrabalhadores a 4S diarios, 55 : 480$000 ;
um ajudante de machinista
a 90S mcnsaes, ! :0805,
total 98:535$000;
<I e J: 400$, destinao os a um
dos fieis do thesour·eit·o
da. Alfandega da. l'ara.hyba. Augmentada de
1Hl: 862$500 no pessoal
das Capatazias da. Alfaudega do Rio de Janeii·o,
que lieará. assim organizado:
Um apontador, mensal 2:.iOS,
anuual 3:000$000 ;
17 ajurlantes de fieis, meniial 300$, annual
131 : 200$000 ;
:l:l conferentes de P elasse,

mensal 2:14$,
61:776$000 ;

annual

:l:l eonfet·entcs de 2" classe,

rnonsal

Hl5S,

annual

5f :480$000 ;

,íO auxiliares de L'Sel"ipta,
IIJOnsal 144$, annual
(j\) :

uosooo ;

nove mandadores, sendo um
dos appal"elhos hydranlicos, diaria 6$, annual
1 \) : 000$000 ;
15

arrumadores, di a. r i a
ii$500, annnal r é i s
30:112$500;

Hi abridores, diaria 5S, annual 27:375$000 ;
200 tt"abalbadores inclusive
25 encarregados dos
guindastes e elevadores
hydraulicos, diaria tiS,
annual 36eí: 000$000 ;
cinco marcadores, diaria 4$,
annual 7:300$000 ;

l'apel

HH
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um 1°

machini~L;l,

Papel

lllt.lll~al

!l408, annua l t\:.ítlOSOOil ;
dous 2°8 maehinista.s, diaria.
128650, annual
réis
\}: 2:148500 ;

dons ajullantes, diaria 78700,
annual 5:62!8000 ;
11111 mandador das machina.s,
diaria 68700, aunual
2:4458500 ;
dons foguistas, diaria 7Sn;;,
auuual 5:7il582:iO;
nito encarr~ados, dia!'i;t
~iS, annnai J!l:6008000;
u de 1: G008 (ot'dcuado) paTa
Jllais um fiel de arrnaY.Oill da Alfanrlcga da
Par·ahylla, f)IIC I.CI'{t oito
quotas.
Diminuída de 2·í-2:8008, pel;l
suppr·o,;são das verbas
destinadas a gr·atilica•.:Oo-; para far·damento
do pessoal da força dos
1;uarda,; d a s alfandegas ..••••..••...••••

188
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1~1a-

1\fesas dll rendas c collectnrias - Diminuída
rln
U :2008 pela supprossão
das quantias destinadas
ao fardamento dos ~rua rdas em Scrgipo, 1\faranbã.o, PortoVelho, Santo
Antonio do Madeira, Capacete, Alto A<:re, Alto
l'm·ús, Alto J ur·uá, Maca !ré, Parauá ( Antonina), Foz do lguassú,
Sa11ta Catharina, Itajahy n Posto Fi~cal de
Sambaquy ............ . •••.• ., .. '=· •.•
Eruprogados de repa1•tições
o Jogares cxtinctos c
fuuccionaríos
addidos
em virtude de sentença.

14.382:2828656

!í.J7H:Il9JStoo

82:729SiO\I

20' -- Fiscalização e mais despezas
dos impostos de constimo c de transporte •..•

2.9U:700$000

2!" -

Commissllo de 2 "lo aos vendedores particulares de
estampilhas ........... .

f50:060$000

22' -

Ajudas de custo : diminuida
de 40:000$000 •••••••••
Poder

L~giRlll!ÍIO

·-··191G (Yo:. I)

80:000$000
i1
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Ouro

23" - Juros do bilhetes do Thesouro:
A u g me n t a da ue réis
f .241:666$667 para o
pagamento de juros de
5 °/0 sobre letras do Tbesouro, no valor de
t 267.499-19-7, vencivais em maio de 1915 ;
f: 6.687-tO,jurosde7%
sobre t LiOO.OOO de
letras venciveis em
agosto da i915; t 98.000,
idem sobra t 500.000,
venciveis em setembro
de 1915; f: 35.000, ou
scj a uro total da réis
f: 139.687-10 d ...•.••.
~<\,"-

Papel

50:000$000

Jueos do emprestimo do cofre de OI'phãos ....•...•

650:000$000

25" - Juros dos Depositos de Caixas Economicas e l\lontes
do Soccorro ...•.•....•

9.500:000$000

26"- Juros diveesos ........••.•.
27" - Percentagem pela cobran.-;a
respectiva ............ .
28" - Com missões e corretagem:
Diminuída de 22:000S,
papel, na consignação de
commissões, COI'I'etagem
e seguro .........•....
2\J"- Despezaseventuaes: augmentada de 70:000$, ouro,
e diminuída 20:000$,
papel .••.•.•••.•.••..•
30" - Heposições e restituições••..
31"- Exercícios findos ••..••••...
32• - O b r a s : dimínuida de
100:000$000 ....•......
33" - Creditos espcciaes•••..••.•.
34" - Directoria de Estatística Commercial:
Diminuída de 4:800$ na consignação - " Delegados ,
- nos Estados, ficando
assim discriminada :
Amazonas, em Manáos, gratificação mensal 150$000,
annual i: 800$000 ;

50:000$000
100:000$000

60:000$000

28:000$000

:!00:000$000
50:000$000
:!00:000$000

100:000$000
100:000$000
:!.000:000$000
q00:000$000

325:036$180
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Papel

Pará, em Belém, gratificação
mensal 200$000, annual
2:~00$000;

1\laranhão, em S. Luiz, gratificação men~al t008000,
annual i :2008000 ;
Pernambuco, em Recife, gratificação mensal 2008000,
annual 2:~008000 ;
Alagôas, em Maceió, gratificação mensal i00$000, aunual i :2008000;
Bahia, em S. Salvador, gratificação mensal i50$000,
annual i :8008000 ;
S. Paulo, em Santos, gratificação mensal 3008000, ann ual 3: 6008000 ;
Par.má, em Paranaguá, gratificação mensal i508000,
annual i :800$000 ;
Santa Catharina. em Floriano·
polis, gratificação mensal i008000, annual
i:200$000;
Rto Grande do Sul, em Porto
A 1e g r e, gratificação
mensal !50$000, annual
1 :800$000 ;
1\latto Grosso, em Corumbá,
gt·atilicação me n s a I
i008, annual 1:200$000.
Som ma : gratificação
mensal f: 700$000, annual 20:~008000.
de 5: OOOS na sub-consignação
«ÍIIIJWCSSãO de boletinS•>,
t•te .................. .
35a- lnspecturia de Seguros .•..•
36a- Crerlitos supplementat·cs....
Total ..................

619:600$000
280:720$000
3.000:0008000
40.823:78!8653

101.830:88~8050

Applicação da renda especial :
J.• Fundo de re$gate do papelmoeda, accrescido de
3.600:000$ ou r o c
6.400:000$ papel, cotTespondentes a 10 "lo sobre
a renda das alfaudegas
do Rio e Santos........
2.• Fundo de garantia do papel
moeda, diminuído d e

3.600:000$000 !2.850:0008000

,\C:'l'Oti [J{I l'IJIJLm Llêlii:31 •. \TI\ O
OtlL'O

:l. fiO: 000$ pelo uecliuio

das rendas .....••••••.
par;~ caixa de resgate
das estradas d-:: f~l'fo ...
4." l1undo de amortil:a.<;ão de
cmprestimos interno~ ...
5.• l<'undo do montepio dos
funccionarios pu blicos .•
li." Fundo para 11'l ob~as dos
portos : ~edu:.;ida de
4,. 095: 3~8$838, import.ancia correspondente a
;unm·tizaçõo:' susponsas
pelo contracto do i 9 de
outubro ô.e tn4
(S.: 4ü0. 729) ........... .

8.4liti;000$000

:!." Fltrtdo

;{ . 200: 000$000
100:000~000
10:000~000

1.000:000~0()0

L 380: UOU$000
1li.ii4:631$1f2 21.530:0008000
--

-·-.
-----~-~

Art. l01. E' o l're"i•lcnte da Hepublica antol"izado:
I. A ahrit· ereclitos supplemeutarcs as verbas da tabdl;t ll,
rcspoitado, porém, para tmlos, o maximo estipulado ua. verba 11. :JG,
podendo razd-o, quanto a. cxerdcios tinclos, em qualquer n1<~z do

a11110. Fuuecionando o Congr·esso, s<Í me•liante auloril:a<;fw de~te
podem ser· abertos credito• supplement:n·c5.
li. A rever a. tabella de percentagem ás collcctol'ia.s, lixando em
uunca. mais de 5 •;. a. relativa ao sello adhesivo.
Ill. A reorganizar o servi<;o relativo ao imposto de C<HtsnJuo
dentro da verba orçamenta!'ia.
IV. A pr·oceder, dentro da. verba lixada no ur<;amento, a uma
revisão na tabella para. o calculo das quota,; quo eompetcm aos empregados das alfandeg·a.'>, de fó1·ma a tornar· a distl'ibuição mais e<JIIÍtativa, cte accoruo com a categoria e renda das respectivas repartições e condições de vida <.las cidades <'lll que estáo localizadas, alterando para isso as lota•;üe,; e razües da t:tbella ;H·tualmente em Yigol',
submettendo a mesma tabella. á. appr·ova•Jw do Poder Legislativo.
V. A rever o regulamento para <) set·vi<~o llc repressão do contt·abando na ft·onteira do Rio Grande do Sul, a. que se refere o decreto
u. 10.037, de 6 de fevereiro de i 913 {217), de tn<.>do a conciliar o~
interesses do fisco com os do commcrcio e <la pecuaria nesse Estado,
que dessa revisã.o resulte augmentu de pessoal ou de vencimento.~,
mettendo o seu acto á approvaçfLO do Congt·esso.
VI. A rem·ganizar, sem onus para o Tllesouru Nacional, as caixa;;
cconomicas federaes, ouvido o conselho tiscal da Capital Federal.
VII. A permittir que o Instituto Historico e Geographico Brazileiro
impri111a. na Imprensa Nacional a sua revista, comprehendidos tambem

(2:1.7) Decreto n. -10.037, de 6 de {eve1·eiru ele 1913 (Diario Ojficial de 26 ô.c fevereiro· de :1.9:1.3 ) - Dá novo regulamento para. o serviço de repressão de contrabando na fl'onteira do Estado do Rio
Grande do Sul.
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todos os trabalhos do Congresso Historlco, reunido a 7 de setembrot
nesta Capital.
Vlll. A restabelecer o Monle de Soccorro annexo ! Caixa. Rconomica de S .. Paulo, na fórma da lei n. L083, de 22 de agosto da
!860, e do regulamento que baixou com o decreto n. 9. 738, de 2 da
abril de f897 (218).
Quaesquer despezas a etfectuar-se com a sua installação correrllo
por conta dos fundos da referida Caixa Rconomica.
IX. A entrar em accordo com a Prefeitura do Recife, afim de
serem demolidas a parte do predio em quo funccionon a Faculdade
de Direito dn Recife e as do~ edificins do antigo Arsenal de Guerra,
necessarias ao pr·olongamento d<t rua Quinze de Novembro. Tambem
poderá ceder ;t municipalidade de Olinda, no mesmo Estado de Pernambuco, parte cios tel'l'enos que pet'tnnceram ao Convento do Carmo,
para a abertur-a de uma nova rua.
X. A regulamentar o serviço 1los despachos nas Alfandegas e
Mesas de Rendas, estabelecendo regras seguras para a boa arrecadação dos direitos e acautelamento dos interesses fiscaes.
XI. A rewr os regulamentos das Caixas de Pensões já existentes
para o etreito de determinar a uniformidade de contribuição de um
só dia de vencimentos ou salarios e a organizai-as, nas repartições,
estabelecimentos ou ollleinas do Estado, onde ainda não existam,
tomando pot· base n~ regulamentos da Caixa de Pensões da Imprensa.
Nacional e Casa da Moeda.
XII. A rever o eontraeto de arr-endamento dos serviços do C!es do
Porto do Rio de Janeiro, como nntewlel' I'OilVImiente aos interesses do
commercio e do Thcsnnro.
XIII. A. abrir· o credito necessario, estl'ietamente indispensa.vel
pam satisfaç~ o de COliiJH'omissos resultantes da execução quasi linda
do contracto celebrado com o l\linisterio da Fazenda em 3f rle julho
de f 913 e registrado pelo Tl'ibunal de Contas para a construcção do
cdificio da Delegacia Fiscal do Rio Grande do Sul.
XIV. A entmr em aecordo eom o Governo do Estado de Minas
Geraes pam o fim de liquidar quaPsquer direitos que porventura.
assistam ao mesmo Estado quanto á garantia de jur·os e reversão da.
Estr·ada de Forro Q,•,te dn 1\Iinas, dando das negociações conhecimento <l!J Congr·esso.
XV. A rever os coutt·actos e concessões, subordinados a todos os
mini~tet·ios, mediante aecordo com os intcres5ados, de modo a diminuir· os encar~ros do Thesonro, pl'la fórma que julgar mais conveniente.
XVI. A rever o regulamento da Imprensa Nacional na pa1·tc rofel'ente ú C:tixa de l'ew't'es, sob as seguintes bases :
ct) a caixa J'nuccíonará sob a dir·ccção de um pr·esiclente, que sorá.
o dii'CetO!' geral, auxiliado por um conselho, composto de um operario
ou empr·0gado de cada officina, eleito annualmente pelog contribuintes;
b) o thesoueeiro sPr;í o da Imprensa Nacional, soh a fiança perstada ;

(2!8) T.,ei n. -1.083, de 22 de 'i!!Osto de 18Gú - Contendo providendas sohi'e o~ Tlaneo-.: dn Pmis~~o, mnio ciT·t·nlant•~ c divnr·sa.s companhias e sol'ied;tdc,.; .
...._ Decreto 11. !1. 7~18, de 2 de abril de -1887 - Anuexa ás Thesourarias de Fazenda as Caixas Ikouornieas qrw não tiverem juntos
Montes de Soceurro c dá out1·as pl'ovidencias.
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c) o conselho verificará todos os documentos que lhe forem apresentados em suas reuniões mensaes, dando sobre os mesmos parecer
que, depois de assignatlo pela maioria, set·á dado a despacho e approvação do presidente ;
d) o presidente submetterá ao Ministro da Fazenda, a quem
compete a. fiscalização suprema da caixa, as resoluções sobre os casos
omissos no regimento ;
e) a escripturação da caixa será feita, sem prejuízo do serviço
publico, por um secr·etario, auxiliado por dons membros do conselho,
designados {>elo presidente, e perceberão uma gratificação pro labo1·e;
f) a catxa etfectuará emprestimos na. importancia maxima de
6:0008, a juros de 8 •;. ao anuo, cuja amortizaçfw não poderá exceder de 1/3 dos vencimentos, pat·a acqnisição de prcdios por ordem
absoluta de antiguidade.
Será applicado nesses emprestimos o excedente de qne tmla o
art. 4:9 do actual regulamento da Imprensa Nacional ;
g) haverá um livro onde se ins<.:nwerá o nome das pessoas de
familia, para ctfeito das pensões ;
h) independente dos emprestimos ordinarios de que ti·ata o
art. 48, § 1•, do regulamento vigente (219), a caixa fará emprestimo!'
a prazo de 10 mezes, a juros de 1 "/o ao mez c na importancia maxima
de dois mezcs dos vencimentos.
Cobrar-se-lia mais 1/2 "/. para fnndo de garantia c só tPt·ão direito
a esses omprcstimos os que contarem mais de quatro annos de
serviço ;
i) a <.:aixa dará cm·tas de flança soh consignação em folha de
féria. o colll'ar:'t 1 "/o st'lmente no acto da expedição, em bnncftrio do~
cofres ;
j) a caixa descontará. i/3 da <~ontribuição de um dia de ti' a halho,
uas pensões que concedo :1 os seus pensionistas ;
k) as pensões serão <.:• nccdidas á. rnzão de 30 dias ;
l) que seja revertida repartidamente em favor dos ftlhos mcnorrs
ou filhas solteit'as a pensão em cujo goso se achar a viuva qno l'allnret·
on eontrahir novas nupciaq ;
m) o contribuinte que, com direito á pensão, fOr demittillo on
dcmittit·-se, poderá continnat· a contribuir, afim de qn<' por sua morte
a familia tenha. pensão correspondente ao tempo que contribuir ;
n) deverá ser pnblicado, até o dia f5 do mez seguinte, um boletim
das resoluções do conselho, acompanhado do bala tH·etc do movimento
operado no mcz anterior pela caixa ;
o) ao Ministro da Fazenda será remettido em janeiro c julho de
cada anuo o balanço explicativo das coiHlições da caixa, o qual será
publicado no Diario Of{icial e distribuído em avulsos pdos rontl'ibuintes ;

(219) Regulamento drt lmprensa Nttcional (Decreto n ..t, GRO, do
H de novembro de 1902.)
At·t. 48. Os fundos da Caix:t scl'fiD const.itnidos:
~ L° Com a cont.ribniç.flo de nm dia de ,·enr.imento lic trHlo~ os
operados c empt·cgados offcttivos <la Imprensa Nacional P do /Jim·io
Of{icial, pag-o-; JlOL' l'érias, tlcveudo os cxtrannmct·arios c contraetadsn
pot• tempo limitado eontt•ihuir, fJnaudo queiram, eom a mctad(•. do
vencimento de nm dia, eom dit·r.ito súmcnttJ aos adcantamentos Jl"la.
eaíxa..pm• eonta.(las fél'ia~.
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p) perderá a pensfw o pensionista qne cxercet· cargos fcderaes on
municipaes ;
q) serão conserv:vlas todas as disrlüsiçõcs do regulamento vigente
desde que nfw contrar·iem na ~ua esseneia estas bases.
XVII. A recebm·, em pagamento do direitos aduaneiros em ouro
as notas da Caixa de Conver·são pelo valor-ouro que ellas representam
ao cambio de 27 d.
XVIII. A reorganizar· as repartições dependentes elo Ministerio
da Fazenda, como dos demais minist<•r·ios, r!<lo r.xcedendo as despezas
fixadas nas vcr·has <H"camentarias.
XIX. A mnittir, n~J actual exercício, atú 100.000:000$ de let!'as
do Thosom·o pot• autedpa•:ão da receita.
XX. A eut.r·egar· ao inspeetm· c ao gnar·da-mór· da Alfandcga desta
Capital, para os seniços de fiscalizac;fw, nm dos a11tornoveis recolhidos
aos armazerrs da ;llfandega.
Art. 102. Fit'alll rc•.duzidas a :~:6008 anuuaes, por· contribuinte,
as pensões de favor que forem üxcedentes dt·~se quantwn.
Art. 10:~ . A disposi<;~o <lo ar·t. 37 e seu paragrapho do decr·eto
n. 942 A, de 31 de outubro de Ill!l2 (220), comprehcnde não só o caso
de pen~ões aecumuladas como o de urna unica pensão e institue o
limite• maxirno pam o mmrt.epio, qualquer que lraja. sido ou seja o
ordenado do ··•mt r·ibrrint0..
Art. 10L Os f'nnecionarios c·ivis 011 militar·es não podem exercer
cargos, empr·egos ou fune•;f>c~ publieas accnmnlando remunerações de
qualquer espccie.
~ 1." Os funccionario:i civis ou militares q11e, ele accordo com as
leis em \'igol', exc~n·er·mn e;ll'g·o, <)mprego ou furrcçftl) publiea de
qualquer· naLm·eza, t•xt.t·arrhos aos respectivo' cal'gos ou postos, ainda
mesmo por eleiçiio federal, estadual ou municipal e r·emunerados,
quer com ve11eimentos, gratificação ou subsidio, ficam, a contar da
data desta lei, pt'il'ados de todos os vencimentos do respectivo cargo
ou posto dul'ante o exercicio dessa~ frwcções ou no periodo das sessões
ordinarias ou extr·aurdmarias do Cougrrsso Nacional, quando delle
façam parte.
§ 2.• Par<t o:; effeitos da aposeutador·ia, accesso. promoção por·
me!'rcimcnto ou reformas não será contado o tempo l'lll que os fuuccionarios ci 1 is ou rnilitar·es estiverem desempenhando as funcç(Jes
mencionadas no paragrapho antet·im· e estranhas aos respecttvos
cargos ou postos, salvo qmu1do c•m rxt)r·cir:io de cargos feuel'ae~ do
ordem adminrstrativa.
~ :L" Não se r.onprchendem nas disposições deste artigo o paragraphos anteriores as fnneções que os funccionat·ios eivis on militar·es
exercem em consequencia <lo proprio car·go ou posto, r-aso em que,

(220) Decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 1892.- Ct·êa o
Montepio obrh;atol'io dos empregados do Ministerio da Fazenda.
Art.. 37. Os pensionistas constantes do ar·t. 33, §~ 1° a 5°, podem
recebc~r mais de nm<t pensão, comtanto que a irnp01·tancia de~ todas
não exceda a :l:600S, anrrnaes.
~ 1." Si a vinva l'eet•bia mai,; ele uma pt•ns~io, por· sua morto
tt·ansmit.tem-se em parte,: üguacs aos decendente,: constantes do § 1"
do ar·t.. :13.
~ 2. 0 Ü~ parentes indirados IHl ~ 6° do art. :13, quaudn V<'llha a
cabm·-llws peusão de mais de urna pr·ocP.dnncia, tor·ão dir·pifu sórnerrte
{t qu<' for mai~ avultada.
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sem prejuizo da contagem de tempo para os atreitos da aposentadoria,
accesso, promoção ou reforma, percelwrão conjuntamente com og
vencimentos do cargo ou posto a gt·a.tilica1;ão que pm· lei lhes couber
no cxercicio dess:t funcção.
~ 4." Tamllem não se comprehende nas disposições deste artigo
o §§ 1" o 2" o exercício simnltaneo do sorvi<;o~ puolicos por fl1necionarios eivis ou militares já providos vitaliriamente nos respectivos
~~argos.

~ 5. o Ficam exccptuados das prohibições acima mencionadas os
actuae~ f11nccionarios fctleracs que, a despeito de exercerem cal'gos

on funcçfw estadoal 011 municipal, continuem a exer'!'er eflectivamcute
o cargo, f11ucçfto, posto ou emprego feder·al.
Art. 105' o~ fnnccionarios elvls 011 militares ;I posentados, reformados 011 em disponibilidade, exceptuados os já JH'ovidos em cargos
vitalicios que exercerem ~·argo, empreg•) ou commissão de qualquet·
uatm·cza, aiucla mesmo por eleição federal, esta.doal ou munir·ipal,
rürnnn,:rado~ !'om vencimento,;, gt·atific:ação on :;:nbsidio, fteam, a <'t•ntat· da data desta lni, pt·ivados das vant:lgens pecuniarias da aposont.adoria, J'l'fot·ma ou disponibilidade emquanto durar o exm·dcio dessas
fnncções ou 11o p<\riodo das sessões ordinari<IS " uxtr·;lot·clinarias dt>
Congrüsso Na1~iona I, quando deste façam parte.
Art. fO(i. Os funceionarios militares que cxt:>rcer·cm a doccnci:t
nas escolas o collegios militares c estabelecimentos congenet'PS per·ceh<wfto unicanwnte os vendmeutos da:; respectivas patentes, cxeept11ados os actuam; docentes victalicins, officiacs elfcetivo< on reformados,
dos mesmos estabelecimentos, c salvas as gratificaçõe~ a que tivcrrm
dirc\ito pelas aulas ~upplementares.
Para.grapho unico. 0> funccionarios militares que aclnalmente
desempenham essas funcções o, além do sohlo ele suas patentes, JWr('ohem uutt·os vencimentos, continuarão no goso das vantagens espr.eiacs até que se finde o prazo do suas commissües de docencia. 'l'l'l'minado esse pt·azP, si fo!'em !'Ccondn?.idos 110< cat·gus dn docenda, p!~r
!'Pborfw unicamente os vencim•~ntos dos smrs postos.
Tamhem sómente vencimento~ do snns posl!ls JH~rcebm·ão os f'nllccionat·ios militat•os que fot·em nomeados do,~cntcs dos institutos mili1 , t at'ej> tle ensino, depoi-; da promulgação da presente lei.
<A.' ·· 'j"·',...:!\rt. 107. Os funccionar·ins civis ou militat•es s6 podem set· apo;f.l '"'·sentado-: ou roli1rmado~ em um sú cargo ou po;.;to, aqucllc d<~ que an\ L\ S fel'ir·em maiot• vantagem, não podcndn em caso algnm a aposentado,, 1, ''lt~Íl\ ou rcf"orma ser· eoncPclida com vnncimento.~ maiot·,~g d•l que n.~
~ '\ '). ' · ·tlnt·c·ehidos na ell"ect.ividade do cargo ou pnsto.
Art. 108. 0;; 1\linisterios da Gue,Ta c da l\la!'itllta enviat'ãn au d:l
Fazenda, na p!'imeira quim:cna do me7. 1i'~ j;l.lldt·o, a r·daç."lo do otriciaes de ter·ra e mar, eftectivo;; ou !'cfot•madns, Plll exen~icin do ruuf'(/>f\.; alheias ao serviço militat·, para o fim do sPt·em deduzidas do~
provirncuto:' quo o Thcsout·o houvur cl•J l":tzet· :'1s paga,lol'ia~ da.qnPllt~s
miuisterios as quantias votadas na lei do or•:amentn, l.'OI't·c~rwndl'nf.P"
ao~ veneimcutns de ea.da um ddl<'S.
Art. 10!). O Governo conset·var;t ad<!idns, com exercido nas t'!'par'l.i<;ões a que pcrt.euecm "n em ont r as, os funceional'ios P')rteneuut.l\s aos quadr·os actu:ws 1las dillm·entcs repat•t.ições publicas() qtw uão
forem a [lJH'ovcitadns na ren!'gaui~ação d 1 servir:;o;; fl~ita do ace ôt·do
1'om as as autoriza•/•es constantes da. ld dn ot'!;am<\lllo p;u·a o l)Xl'l'l'Íeio de 1 \IHí .

rão
n~-:

A' JH'Opot·,;ão que fot·om oc·eoi'I'CrHln vag:1s Hos novos fllladt·os seI' !lOs appt'ol·dta•lo~ IIP~oas vagas: olJrigat.nrianwnt.••, si se dot·em
t'•lp:u·ti•;õPs :t<JIIt\ Jll\l'lPIH'i:mt, P llll~ rw·~ruos lo":u··~~ qnu exerciam
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anteriormente ás reformas realizadas, e, de preferencia a quaesquer
pessoas estranhas, si occorrerem em outl·as repartições ou quadros e
tratar-se de Jogares equivalentes, desde que preencham as condições
estabelecidas nos seus respectivos regulamentos. Exceptuam-se os Jogares que exijam habilitações especiaes, os de confiança e os de dh·ecção de serviços.
l'aragrapho nnico. Emquanto addidos, os funccionarios de que
trata este artigo perceberão os seus vencimentos pelos saldos que
forem verificados com as reformas na r~onsignação do pessoal da verba
orça rnentaria destinada ao custeio da repal'tição ou serviço reorganizado. Caso esses saldos não comportem a despcza por já ter sido a
verha calculada de accôt·do com a reducção a. fazm· no pessoal, o Poder Executivo ahrit·á o nr~cessario credito para o seu pagamento, levando o facto ao eonhecimento do Congresso Nacional em sua proxima
reunião, c acompanhando a sua expo::<ição de uma demonstração detalhada, afim Je que, na lei de ot·çamento a ser votada uo exercício
vindouro, ltaja nma consignação especial para o pagamento desses
ar!Jirlos.
At·t. fiO. Para as vagas que se derem em cada estabelecimento
militat· de ensino o Governo designará lentes que hajam servido no
mos mo estabelecimento e estejam em disponibilidade.
Art. 111. Fica snsprnsa, na vigencia desta lei, a concessão de
I'Pformas compulsorias.
At·t. 112. O hcnelicio consignado no art. 31, lettra. j, n. 3, da lei
11. 2.321, de 30 de dezembro de :!910 (221), ao Hospital de Sant'Anna.
no Par:\., (:abe desde a data daquella lei ao Hospital ela Ordem TereeÍI"a de S. Francisco d:t Penitcncia, em Belém, do Pará, dirigido
pelas it·mãs dn Sant'Anna.
Art. H3. A ajuda cie custo concedida aos funcciouarios publicos
se !':I. t•estitniJa ao Thesom·o sempre que, pot• qualquer motivo, não se
tenh:tm elles transportado, de facto, para os Jogares que lhes foram
destinados.
Art. 114. As dia rias uão serão abonadas aos funccionarios publicos quando n;lo tivet·em de facto sahido da séde da respectiva t·ep:utir;ão.
Art. 115. Continúa em vi!Sor a disposição do art. s• da lei numet·o 2.842, de :3 do janeiro de HH4 (222), que fixou a despeza gcwal
da Hepuhica.
Art. H6. Os eonsnles receher;1o por intcrmedio da Delegauia do
Tlle~otl!'o orn Londt·e~ as Pstarnpilhas destinadas á arrecadação da re·

(221) Lei n. ~i.:J'21, de .~O d11 de::.emúro de Hl/0.-- Or(:a a t•eeeita
gm·al para o exet·cicio de 1\J:I L
Art. 31., lettraj, n. 3:
Ao Hospital de Saut'Anna no Pará, iO:OOOSOOO.
(222) Lei 11. 2.8-42, de de 3 de janeiro de 1914.- Fixa a despeza
~rot•al da ficpublica para o oxercicio de :!914.
A r·t. 8. I?ica rcvigm·ada a disposição do al't. 90 do dect•eto
u. ·~01>, <le {!~ tle maio de !890 e seu paragrapho.
A disposi(:lío a/bulida no artigo acima transcripto é rt seguinte :
Decreto n. 408, de 17 de maio d(\ i8!JO. Approva o regulamento
pat•a o Instituto Nadrmal dns Cegos.
Art. \lO; Os logar·P.~ de proressores das cadeiras que vagarem ou
que for·t~m 1\0\';uncnte ereadas set·ão pt·eeuchidos, independente de

no
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ceita consular, c a ella deverão remetter o saldo liquido dessa receita,.
bem como as respectivas contas da receit;t e despeza.
Art. H 7. A' medida que se forem vag:u1•lo, o Governo irá supprimindo os Jogares de cobt•adori!s do Thnsom·o, até que o respectivo
quadro fique re•luzido a doze.
Art. 118. Dos 20:0001;1 concedidos pela lei u. 231, de :lO de dezembro de 1910, a~·t. 31, § ii, lettr·n. j, n. H (223), aos varios
institutos do caridade de Sergipe, Rejam dadas as respectivas quotas,
ahi discriminadas para a Casa de Caridade de Propriit., ao Hospital de
S. Vicente de Paulo, nnico existente nessa cidacle.
Art. i19. Toda encommenda de material no estr·angeiro, para
qualquer ministerio, embora haja CI'édito consignado 110 orçamento
para tal fim, sú poderá ser· l'üita com a audienda prévia do Ministcrio
da Fazenda. .-\ intpuguaçiío [H)t' parte deste, dc\'ido á. falta, ou dn
observancia de prceeilos legae~, ou de rccursn~ para ensteat• a despeza, impedirá a l'ealiza<:ã.o da. eneommenda.
Art. 120. As taxas de anaiYsr•s no Lahor;ttorio National ficam
modificadas pela fúnna >eguint<):
Na tabella A, de t;nas de analyscs, a que se rüferem a lei 11. 813,
de 23 de d<'zembro de 1901, e o t'Pgnlamenlo 11. i. 257, de 3 de fevereiro •le 189~ (22i}, devem sm· feitas as scgnint•·s moditica•:ües:
Sal de cozinha, dosagem da agua e de sae,; estranhos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
Vinagre, môlhos e condimentos diversos, dosagem
dos pt•ineipios mais importantes, investiga•:•'"
•k matel'ias e,t!'auhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viuho, cer·ve.ja, ddt·a e outras bebidas, dosag·cm
dos principios mais importante:::, inH•stig<tção dn matel'ias estr·anhas................
Leite, pão, farinhas, gor·dnra~, mantPigas, queijo~
e ontt'"" pt·ndndos alinwntirios, dosagem d11s

r.osooo
HHI$U0c1

wogooo

concurso, pelos repetidOI"<lS eegos, ex-alumnos do instituto, media11tc
proposta do clirector.
Pat·agrapho unico. Dada a hypothose, porem, de oxistit• na ela~~o
dos repetidores eegos mais de nm can<lidalo a ead;\ uma das cad<\it·a~
vagas, com igualdade de h:thititaçtJl~s, sm•fio dias pt·nvida~ por· t·oucnrso, ao qual sú puderão eoucorTt~l' os ref'eridos ropetitlorcs.
(223} Lei n. 2 . .'121, de 30 de dezembro de 1910, e niío 2SI !lc
10 :le de:embro de -1910.- Ot·•;a a receita p;et·al da Hepublica par:t o
exercício de 1 \l 11 .

(224-} Lei n. 813, de .23 de dezembro de -190/.-- Fixa :t t\lccita
geral da Hepuhliea para n cxercieio 1le l \102, o dit outras pro1 idencias.
(A tahella A t.mta da,; taxas de <tn:dy~t\,; a qiH\ se r('li•I'C o t'l'!-\'11lameuto qno baixou com o dl~CI'eto 11. l.:.l:n, d•• :1 d<' I"P\"f'l·•·im
<lo 18\l3.)
-- nccl'cto n. 1. 'l.J7, de .i de (evcrciro de ·llW:J. IH 1'np;1i\:unr.ut.o
p:\ra o Lahot·atot·in Nat\ional de Aualyso.-; •111u IIIIH:t!Í"na na .\ll":lltd('<>a
da Capital Fetlet'al, n onlt·as pl'Ovid<'iteia.~.
o
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princípios mais importantes, investigação
de materias estranhas ....•.........;. . . . .
Analyses quantitativas de uma agua potavel ou
miueral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100$000
500$000

Ob3ervações: As-taxas das analyses de substancias não indicadas
na tabella A serão de tiOS pam n ana!ys3 qualitativa e de 2008 para
a analyse quantitativa.
Na tahel!a B do taxa~ das analyses obrigatorias dos productos
importados a que >e t·efere a t•eferirla lei u. 813, de 23 de dezembro
de t9H, (225) só haverá. uma taxa de analyses que será. de 20$000.
Essa taxa de aualysE: serh cobt·ada 110 despacho da mercadoria na Alfandegado Rio de Janeiro, ~em uecessidade de guia extrahida por funccionario do Laboratorio, continuando todavia as quantias pl"ovenientes'
desses pagamentos a ser escl'ipturadas como renda do Laboratorio.
-f:::> Art. 121. As aposuntadot·ias dos funccionarios publicos só poderão ser, d"ot'a em deaute, concedidas de accôrdo com os dispositivos
legaes que se segunm:
a) Os funcciona!'ios quo se im;alidarem no serviço da Nação serão
aposentados, qua11Jo a esse fdvor tenham direito, com as seguintes
vantagens:
Si contarem menos de 25 annos de serviço, com tantas vigesimas
quintas pat·tes do onlenado quantos forem os annos de serviço ;
Si contarem 25, com ordenado ;
.
,
Si contarem mais de 25 e menos de 35, com ordenado e !!l.!lJtl!i c«<~
addicionaes correspondentes a carla anuo que exceder do 25; ;r;; j::,....<\.~1_ . ·
Si contarem mais de 35, com os vencimentos integraes ; ....A-I'-[ 1 0 t•§ f. • I' ara os e !feito~ legae•, os vencimentos dos funccionarios >cc.' L
que percebem ordenado, gratificação e representaf;ão serão constitui- ok T•SS5
dos só mente pelo ordenado e gratificaçãO.
1q.,. .,
§ 2.• Os vencimentos dos funccionarios do Corpo Diplomatico e
tA-"'
Consular, obset·vado o disposto no § f •, serão calculados e pagos em
moeda do paiz, feita a conversão ao cambio do dia da assignatura do
decreto da aposentadol'ia. Quanto aos demais funccionarios que ta mbem os percebem em ouro, o mesmo calculo e pagamento serão feitos
como si os referidos vencimentos fossem fixados ern papel.
§ 3.• O funccionario que se inutilizar· cru cmtsequencia de
desastre ou aecidente, occorrido no desempenho da funeção de seu
cargo, poderá ser aposentado com a metade do ordenado, si tiver
menos de dez aunos de sel'viço e com o ord('nado si tiver mais de tO
e menos de 25.
Si tiver mais de 25, com os vencimentos integraes.
b) Para o calculo dos vencimentos do aposentado não set•ão lr,vados em conta as gratificações addicionaes, nem as abonadas a
titulo de representação.
Paragrapho unico. Ficam resalvados, quanto a essas gratificações addicionaes, os direitos ga1·antidos por leis anteriores aos actuacs
funccionai·ios, mas apenas quanto á.quelles em cujo goso estiverem.
c) Os vencimentos da aposeutadoria só poderão ser os do cat·go
qnr o fnnccionario G>:tiv<·t· l'Xercendo desd<• dois annos pelo menos.

{225) Yide uota n. 2'M á p1·esente Lei.
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No caso eont.!'ario, seriío os do cargo anterior. Igual disposição se
observará quando haja angmcnto de vrncimfmtos por tahella posterior á. nomeaçiío.
d) Para o etfcito da ;1posnntadoria só S!'rá computado o tt1mpo do
serviço federal.
C) Utilizancln-;;e de autorizações que lhe forem dadas para orgauizar ou reforqat• ~e1·viços, o Podt'r Ex•~r.ntivo não poderá alterar os
Jll'CCeitos lega.es ora Astahclcl'idos, sa Ivo o caso de rl!spndçilo expressa
n<:sse sentido.
f) Ficam exclnidos das di.;poski'ies

,J,~sto arligo os militares, incluSÍ\'e da Policia e Corpo de lJombeiros desta Capital, cuja reforma,
porém, nfw pocled s~~r coneedirla cnm vcndmrntos maiores do que
•>i! percebidos na r.fl't:etivid:uln do po,cto qn•• "ccuparem no momento
da. t•eforma.
g) O flovcl'llo l)Xpedir:'t rl'g·nl<~nwu to dispoudn sobre o processo
dos exames do invalidez p;u•;t o~ ctft)itns de aposenta•êlio, jubilar;rto oo
J"oforma, do modn a garantir o Thr3snnr11 contra a h usos, estaiJeleccndn
J'egra-: para apm·;tr;ito da vrwdad1.• ua in,pel'ção do samle.
Art. 122. Serão t"et:ulhidas mensalmente ao The~nuro pela Diror·tot•ia d l Patrimoni•• Nadon;d a~ renda' provenientes dos alugueis
das villa.> jll'••l·, tl'ia.; ~larn,:hal llet·nw~ o fl. Ot·sina ria Fonseca, pn- ·
<lrmd,J ser d•''l \>tHlid.t com a <HlmiHistrar.)"
cnstuio das mesmas até
a importanda do 1iO:OOOS, ahriudo-~e pat·a isso os neces;;al'ios creditas.
Art. t 23. Aos indu!'ti"Íaus q no so11egarem rnm·cadorias sujeitas ao
impoEt" ,l,.j c11nsnrno nos lançamPntos da •:sr:ripta espeeial do Govm·no,
serão applieadas militas iguacs :to valor das taxas de sl'lln de\'idas,
uma i'CZ a pn!'ada a imporlaneia 1\a 1··~;1••. Essas multas serão abonadas, na fórma das disposiçõss e~n vigOJ', aos agentes fiscaes ou a
qn:IC>qnc:r empt•egado5 qur. <:.un~Latarem, por m~io rlc anto, o delido
t:tn si, cmh:1ra sem po.,itiva1· a quanto monta a <lefJ'andação da multa..
Art. 124. O pro:luelo ria appreholl,.,:ío qw• !'1'o1' jHlg-ad;J pt'of'•'dl'nt:e
cl<wr: ser distribuído do mo<h seg11inte :
:10 "lo da avaliação pat·a a Fazenda Nal'in!ta-1
H "/• para o pt·epa.radllt' rl11 proePs~~' :
:; "/. p:tra o escrivão ;
7 "/. pat·a os a vali adores ;
!i() "/o pat·a o apprehensor, ou divididns <'lll pat·t.es i~na<'s Plllt'O
dlo e o de11nn•·iante, h a vcndo-l>.

l'

Paragrapho nnico. Fiea t'O\'ogado nesta pat·tu o at·t. 661 da Nova
das Leis das Alfandegas 1: l\IPsas de Brndas (2'W).

Collst~\idação

Al't. f2!i. O funccioll:tri" ou Clnpre.garlo publico federal, :-;alvo os
ftuwt·iouarins em commissão, que contat• dm: on 111ais anuos de set·vit;o
puhlieo federal sem tel' sotfl·ido penas nu cnmpl'illllllllu do sc:ll'{ dl'\'0J'C.'l, s<Í poderá ser· destituído do JJH1Sll1o ('argo em vi!'lutle dn ~nn~
l.<'n<.:a jndi<:ia 1, 011 media11tc•. proce~sn administ.l"a 1h o.

(2'26) Consoliditção das Leis das Alfanrlcg,zs e mrJsrts de Re~tdas.
Art. 1!61. Em uenhu nn illstancia. Sl~ tornar;~ conhccimrul o de
n~r·.ue:;o quo fór aprr•sentado t'Oili Jll't:teriç~o das frn·malidades dn;.; ar·-

tig·ns

anler·edenlr~~.

impuL:tndo-st• :1 pari<• a d1'lllOJ'a. e qli<J por

r:~.;a

c~a li"il hllllY<'l'.

~ 1." ().; r:rt'o> l'<.lilllllt~l ti I(I..; Jl"lns <'iiipl'l'gado:' fi'('J.e:< n;io prc:judic~JLI'ãc• as pa1·tr•-; qut: l.i\"<)I'I'IH ('llltiJll'idl> a:> di>pusir;~~·c:·; lr~ga<·.;, dr~nmdo
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§ ·_(. • O processo administrativo consisto aJÍenas em ser ouvido o

iutoi·~sado;

no prazo que lhe fôr marcado, sobro a falta a.·guida, c
bom ·Msim o clmfe immediato do mesmo serviço ao q11al ellc pertença,
si- liouver; despachando, depois, o respectivo Ministt•o, mantendo-o
oi\ dttmiltindo-o do cargo.
- § 2. o Si o funccionario on empregado fôr de nomeação e dllmissão .te outea autoridade que não o proprio Ministro, nesse caso
o dmnittido poderá reclamar contra o acto perante o Ministro, o
qual, ouvida a autoridade em questão, decidirá como fôr de justtça. _
§ 3. • Fica subcuteudido que, tratando-se do funccionario ou empregado nomeado por decreto do Presidente da flopublica, o Ministro
não poderá. despachai' no processo administrativo sem prévia dcliooração do mesmo Prosideme a esse respeito.
Art. 126. J:<'óm das bypothcses ora previstas uos artigos anteriores, todo o fnncciouario ou. empregado da União é de livro nomeação c
demissão do cargo que exercer.
Art. i 27. As disposições da presente lei são applica veis a todos os
funccionarios o empregados federaes, ficando, por força das mesmas,
modificadas ou renovadas quaesquer disposições constantes da lei ou
regulamentos até agora reguladores da materia.
Art. 128. Emquanto não forem consignados recursos especiacs
11ara tal fim, nenhum apparelho tclopbouico será mantido fora das
repartições c suas dependencias, por conta dos coft·os pnblieos, a não
ser nas casas de rcsiucncia do Presidente da Repnblica o membros
de sua Casa Civil c Militar, do Vice-Presidente da Hepuhlica, ViccPt·e~;idcnte do Senado Federal e Presidente da Camnra dos Deputa, los;
dos Ministros de Eslarlo, o "cus secrotarios; dos directorcs gcraes das
Seerctal'ias do Estado, do Chefe de Policia, das autot·idades policiaes,
militares aduauciras e de hygicue, a juizo dos respectivos Ministros
do Estado ; do presidente e direclores do Tribunal do Contas e do presidente, ministns e secretario do Snp1·emo Tribunal Federal, a juizo
do mesmo tribunal, e dos sect·eta.rios da Presidcncia da Ca.mara dos
Deputados e do Vice-f'residentc do Senado Federal.
Art. 129. Aos dircctores das Secretarias do Senado e da Camat·a
dos Deputados, mol'dornia do Palaeio da Prcsidcnda da flepublica e
Secretaria do Supremo Tribunal Fedm·al SCi'ão entregues em quatro
prestações eguaes, arl.·atltadas, llú começo dos mezes de janeiro,
abdl, junho e (llllnbro, mediante requisição competente, as quantias
destinadas ao matot·ial das mesmas repartições, incluídas na prosento lei e integt•almcnto as coucedidas em crcditos concernentes á.
mesma verba - l\laterial.
Art. !30. O Governo discl'irninará. sempre, na pt·oposta do orçamento, a sub-cousiguação da verba 12a (Imprensa Nacional) destinada ao pessoal amovivel dessa repartição, podendo tomar por
base o quadro seguinte, o qual será pt•ecnchido pelos servontuarios
aetuacs, respeitando-se a classe e antiguidade de cada um :

deferir-se-lhes como fôr de justiça, salva a responsabilidade dos
mesmos empregados.
§ 2.• S1 os recut·sos se perderem pm· desastre acontecido no
Correio, podct·á a parte, provando o facto, interpôr novamente o recurso na fórma do presente _Regulamento. (Reg. da t860, a,t. 770 e
Decisões ns. 428, de H. de setembro de 1863, 100, de H de março de
t867 e de 6 de novembro de 1893,)
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QUADRO DO PESSOAL JORNALEIRO DA IMPRENSA l'fACIO!UL 11 « DIARIO OFPICIAL »

Secção central

28 auxiliares de escripta, sendo
22 com a diaria de tOS
e seis com a de 8$ .....

'.)7:820$000

ll7:820SOOO

Secção de artes

t auxiliar do inspector technico,
com a diaria de iOS ...•
2 encarregados do archivo de
modelos, com a diaria
de tos •...............

3:6505000
7:3005000

30:9508000

Revisão
1 njudanto do chefe, com a

diaria de t2S ........ .

4:3808000

12 revisores, sendo dois de ma-

chinas, com a diaria de

tos ..•.••.•....••.....

43:800$000

88 •••. ••...•••.•••.•••

35:0408000

t 2 conferentes, com a diaria de

cnlregador de provas, com a
diaria de 58 .......... .

t:825SOOO

85:0458000

Officina de gravura

ajudante do chefe, com a
diaria de i3S ......... .
2 opera rios lithographos de i •
classe, diaria de i3S •••
1 óperario lithographo de 2•
classe, diaria de HS ..•
1 opel'ai'io lithographo do 3a
classe, diaria de f OS •••
f a pt•endiz de 1• ela sse, com a
diaria. de 3$ •..•...•...
2 ap1·endizes de 2• classe, com
a dia ria. de 25 .•......•
i operaria xilographo de t•
classe, diaria de 9S ..•.
operario xilographo de 2•
classe, dia ria de 78 ••••
2 operarios xilographos de 3•
classe, diaria de 58 ....
aprendiz de t• classe, com a
diaria. de 38 ......... .
1 aprendiz de 2a classe, com a
dial'ia de 28 ...••.•....
3 auxiliat·es, sendo um com a
diaria de 88, um com a
de 48 e outt·o com á de
38 •••••••••.••••••••••

4:7458000
'.):4:908000
4:0158000

a:Gtiosooo
f:095SOOO
f:460SOOO
3:2858000
2:5558000
3:6508000
t:O\J5$000
730$000

5:475$000

·H:241SSOOO

,\t;TO~
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Officina de composição

8 chefes de turma com a dial'ia
de 10$ ......•...••..••
8 ajudantes, com a. diaria de 9$.
1 encarregado da desmontagem
com a dia ria de 98 ...••
1 cttcarTegado do deposito de
<< paquets » com a diaria
de 98 ............•....
20 operarios de :l" classe com a
diaria de 8$500 ..•.....
25 operarios de 2' classe com a
diaria de 78500 .......•
30 operarios de 3" classe com a
diaria de 6$ .......... .
35 operarios de 4' classe com a
dia ria de 5S .........•.
:lO aprendizes de i' classe com a
diaria de 3$ .......... .
fO aprendizes de 2" classe com a
diaria de 2S ..•.•.....•
1O apreudizes de 3• classe com a
dial'ia de 18 ........•..
2 tiradores de provas com a
diaria de 78 •..........
1 mecanico com a dial'ia de 98.
6 auxiliares, sendo quatro com
a diaria de 5$ e dons
com a de 4$500 ....... .
i ar·chivista zelador de matrizes
«liuotypo» com a diaria
de 88500 ............ ..
i ajudante de tirador de provas
com a dia ria de 5$ .....

2\1:2008000
26:280$000
3:235$000
3:285$000
62:050$000
68:437$500
65:700$000
63:875$000
-10:\150$000
7:300$000
3:650SOOil
5:110$000
3:285$000
10:585$000
3: !O:l$500

1:8258000

367:\1208000

Secção de senhoras
i ajudante do chefe (operaria)

com a diar·ia de 9$ ....•
auxiliai' de escripta com a
dia ria de 58 .......... .
1O opet·arias da i ' classe com a
diaria de 7$ .......... .
:lO operarias de 2" classe com a
diaria de 68 ••...•.•...
15 operarias de 3• classe com a
diaria de 58 •....•.....
15 operarias de 4• class<~ com a
diaria de 48 .......... .
5 aprendizes de P classe com a
diaria de 38 ..•........
5 aprendizes de 2• classe com a
dia ria de 28 ..•.••.•••.

:l :285$000

1:825$000
25:550$000
21:\1008000
27:305$000
21:9008000
5:475$000
3:6508000

:lf.0:890SOOO

.\l!'l'l.l'l lYl l'OIJEil LJ;I;!t)L.\TI\ll

O{fici11a <lt: imprcssiío !!'l"Jf/l'llphica
r~

chefns Jc turma mm adiaria
•lo !O~ ............... .
4: ajndantcs com a diar:.t d -. \JS.
:11\ opet·arios de I" e! asso com ''<lia !'ia do 8$ .........•.
20 t•pC!'arios de 2" cla-<s n1111 ;t
dia ria do 7S .......... .
20 opcrarios de :;~ clas~e eom a
dial'ia de 6$ .......... .
20 op!}rar~os .de t~a .. classe !'0!11 a
tliarta de :1$ .•.•..•.•.•
10 apn:udi:-.cs de P da~>sc com a
dia ria do 3$ .......... .
10 aprendi:-.os elo 2" da~se com a
dial'ia <In 2$ •..........
1O a preud izes ele 3" classe enm a
diaria de 1$ .......... .
i em:anegado do cugt•ada<;ão,
com a diaria de \1$ •••..
J t:ugradadores, com a diaria

1~:tittoSnno

.U: HO~IIIH)

.\,í\:0:.\0$000
!i I : 100SOOO

·1-a : soosoon
;{(\: !i00$011f)
JO:!l!ill$1JOIJ

·7 : :wosoon
:{: li!iOSOOO

01) 7$ ...•...•....•.•..

'l:tiliiiSOOO

1 attxiliar com a dia ria de H:>.
:1 cot·ta•lore,.; de papd sendo

:.\:(UO~()I)O

<lons <:11m a diat·ia do 7~
e nn1 eum a dt: li~ ...••
uwllw1lor, eo111 a diaria de 1:'(.
contadPt' <In edi•;fto •:om a
diari<t de 6$... . ..... .
3 auxiliares de eontadm· com a
diaria ele 5$ .......... .
4 lava1lores de fôrma~ •·om ;1
diaria de 5$ .......... .
2 fundidor·es de rolos eom a
dia !'ia ele 5S ...•...•..•
ont:arrcgado da [ll'CIIS<t hydt·auliea com a diaria
de 5$ ............... ·.

li:!WiSHOO
:!. : !1!\!iSOOII

; ::wosooo

:m :sljosooo

Oflicilw ele iuqm:ssüo lil/w!JI''I11hicrt
f ajudaute com ;t diarbt de 10$.
2 operarias de P dasse eom a
diaria ele 101.1 ......... .
5 oporarios do 2a classe c•Jlll a
diaria de SS .......... .
5 operarias de 3a classe com a
diaria de 6S .......... .
li marginadot·es com a diaria
de 5$ ...•.............
f ofli.cial-numerador com
a
diaria de 7S •..........
6 aprendizes de i• classe com a
diaria de 3$ .......... .

7: ;JtJOI.lOOO

H:6U0$0011
10:950$000

f0:950$000
2:5558000
6:5708000
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6 aprendizes de 2" classe com a
dia ria de 2$ •..•••.•.•.
6 aprendizes de 3" classe com a
dia ria de f S•••••••••••
3 ponsadores, sendo dous com a
diaria de 68 e um com a
de 78 ..•••.•••••••• ·•••
i contador de edição com a
dial'ia de 68 ......••...
i cortador de papel com a
dia ria de 6$ ••.......••
i photographo chimico com a
diaria de 9$ .......... .

4:380$000
2:i90SOOO
6:935$000
2:!90$000
2:f.90$000
3:285$000

77:7~5SOOO

0/llcina de encadernação e brochura
3 chefes do turma com a diaria

de tos ............... .
3 ajudantes com a diaria de 98.
20 operarios de i" classe com a
diaria de 8$ .......... .
25 operarios de 2" classe com a
diaria rle 78 ......... ..
25 operarios de 3" classe com a
diaria de 68 •••.•••••••
30 operados de 4• classe com a
diaria de 5S ••.••••••••
5 aprendizes de i" classe com a
diaria de as.....•.....
5 aprendizes de 2" classe com a
diaria de 28 .•••••••.••
!O aprendizes de 3" classe t:om a
diaria de tS .......... .
2 douradores com a diaria de
9S .•.•.••...•.•..••••.
2 ajudantes com a diaria de SS.
i encarregado do deposito de
folhas com a diaria de
98 •••••••••.••••.•••••
2 auxiliares, sendo um com a
diaria de 9$, e outro 68.

{0:950$000
9:855$000
58:400$000
63:8758000
5~:750$000

5i:750SOOO
5;~75$000

3:650$000
3:6508000
6:570$000
5:8408000
3:2858000
5:475$000

286:5258000

Secção de senhora•

tO operarias de t• classe com a
diaria de 6$ .......... .
iO operarias de 2• classe com a
·
diaria de 5S .......... .
i5 operarias. de 3n classe com a
diaria de 48 .......... .
15 operarias de 4" classe com a
diaria de 3S .......... .
iO aprendizes de f." classe com a
dia ria de 28 .......... .
Poder Legislativo- 1915 (V oi. I)

2i:900SOOO
!8:250$000
2!:9008000
!6:~25$000

7:300SOOO
12
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20 aprendiztls de 2• classe com
a diaria de iS .•••..•.•
i auxiliar de escripta com a
diaria de 58 . •••••.•••.

7:300$000
!:825$000

94:9008000

O{ficina de stereotypia e galvanoplastia
i ajudante

2
2
3
2
2

de chefe com a
diaria de !OS •.......••
operarias de :t• classe com a
diaria de 88 ....•••..••
operarios de 2• classe com
a diaria de 7$ .•.•...••
operarios de 3.. classe com a
diaria de 68 ••.•••..•••
aprendizes de f" classe com
a dia ria de 3$ .•..•...•
aprendizes de 2• classe com
a dia ria de 2$ •••.••.••

3:650$000
5:8/t0$000
!J:H0$000
6:570$000
2:190$000
1:460$000

24:820$000

0/ficina de pautação
i ajudante

3
3
3
~

3
5
5

de chofe com a
diaria de 9S .•.•..••..•
operarias de i • classe com a
dia ria do 8S .....•...•.
operarias de 2• classe com a
diaria de 7$ •.•••.•..•.
operarias de 3• classe com a
dia ria de 6$ •••••.••••
opararios de 4:" classe com a
diaria de 5$ .•••••••.••
aprendizes de f a classe com
a diaria de 3$ •.•.••••
aprendizes de 2• classe com
a diaria de 2$ .•..•••••
aprendizes de 3• classe com a
diaria de tS .•.•.....•.

3:285$000
8:760$000
7:665$000
6:570$000
7:300$000
3:285$000
3:600$000
!:825$000

Oflicina de fundição
:1.

4
5
5
5
3

ajudante do chefe com a
diaria de 9$ ..•..•••••
opera1•ios de i • classe com a
diaria de 8$ .••••••.•.
operarias de 2• classe com a
diaria de 7S ..••••.•.•.
operarios de 3• classe com a
diaria de 6S •••.••.••.•
operarios do 4• classe com
a dia ria de 5$ ••••..•••
auxiliares com a diaria de 5S

3:2858000
H:680$000
!2:775$000
!0:9508000
9:125$000
5:4758000

42:340$000
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a aprendizes

de :1• classe com
a diaria de 38 •••••••••
5 aprendizes de 2• classe com a
diaria de 2$ •••••••••••

t79

3:285$000
3:650$000

60:225$000

Serclço de electricidade
f ajudante de machinista com

a diaria de 9$ •••••••••
f• classe com
a diaria de 8$ ••••••••.
4 electricistas de 2• classe com
a diaria de 7$ .••••.•••
a auxiliares, sendo um de t•
classe com a diaria de
5$, um de 2• com a de
4$ e um de a• com a
de as •••.•....•..•..•.
:1 foguista de f a classe com a
dia ria de 7$ •.•••••••••
2 foguistas de 2a classe com a
diaria de 6$ • ••••••••••

a electricistas de

3:285$000
8:760$000
!0:220$000

4:a808000
2:555$000
4:380$000

a3:580$000

Serviço de reparos de machinas
f ajudante de chefe com a dia-

ria de :10$ .•..•••••••••
torneiro com a
diaria de 8$ ••••••••••
f official de f a classe com a
dia ria de 8$ .....•.....
f ferreiro com a diaria de 8$ ..
2 officiaes de 2• classe com a
diaria de 8$ ......•...•
a officiaes de a• classe com a
diaria de 68 . ......... .
f aprendiz de 1• classe com a
diaria de 38 ......... .
2 aprendizes de 2• classe com a
diaria de 2$ .......... .
2 aprendizes de 3• classe com a
diaria de U!. ......... .
f malhador com a diaria de 58
f amolador com a diaria de 9$
f ajudante com dia ria de 58 ...
f officiál de

a:650SOOO
2:920$000
2:920$000
2:9208000
5:H0$000
6:570$000
:1:095$000
f:460$000
730$000
f:825$000
a:285$000
!:825$000

Olficina da carpintaria
f official de

f • classe com a
diaria de 88 .........•.
2 officiaes de 2• cl.1sse com a
diaria de 7$ ...••...•.

2:9:?.0$000
5:HOSOOO

3~:afOSOOO
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i encarregado

da conducção
com a dia.ria de 6$ ••••
2 auxiliares pedreiros com a
diaria. de 7$ .•.••••••••

2:!90$000
ã:U0$000

t3:140SOOO

8:030$000

!0:!20$000

Expedição
3 expedidores, sendo dous com

a diaria. de SS e um com
a du 6$ ••••• .- •••••••••

Serviço interno e externo
2 guardas-portões com a diaria

5:H08000

de 7$ •••.•••....••..••
i mandador com a dia.ria de

iO$ .•••.......••••..••
7 correios com a diaria de 7$ ••
-iO serventes com a. dia.ria de 5$.

3:6508000
!7:885$000
58:400$000

DIARIO OFFICIAL

Revisão
i ajudante com adiaria de i2S
i2 revisores com a dia.ria de :lOS
i2 conferentes com a diaria.

4:380$000
43:800$000

ss ................ .

35:040$000

com a diaria de iOS ...

3:650$000
3:285$000

5 contadores de linhas com a
diaria de 8$ ..••.••.••
i entregador de provas com a
dia.ria de 48 ••••.••...•

!4:600$000

de

i encarregado do mappa geral

i ajudante com a dia.ria de 9$

{:460$000

Composição
2 ajudantes, sendo um encarregado da secção de li2

4
2
2
i
i

3

notypia, com a diaria
de i2$ ..•....•........
auxiliares da paginação com
a dia ria de 10$ ••.•••••
plant.,nistascom adiaria de9S
tiradores de provas com a
diaria de 8$ .••.•••••..
vigias com a dia ria de SS ..•
ajudante com a dia ria de 5S.
guarda-typos com a diaria
do iOS .•..•..•••••••.•
ajudantes com adiaria doS$.

8:760$000
7:300$000
:13:!40$000
5:840$000
5:8408000
:1.:285$000
3:650$000
8:760$000

i06:2UISOOO
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6 compositores-jornaleiros com
a diaria de 88 •.••••••
ao compositores etrectivos com a.
diaria de 88 por tarefa.
i auxiliar do encarregado da
linotypia com a diaria
de 98 •••..•••••••·••••
2 mecanicos com a diaria de
9$ ••••••••••••••••••••
7 ajudantes com a dialia. de
5$ ••••••••••••••••••••

i8t

!7:520$000
87:6008000
3:285$000
6:570$000
!2:775$000

!82:865$000

Officina de impressão
i ajudante com a diaria de t2S
2 opera rios de i • classe com a

4:380$000

diaria de 8S •••••••••••

5:8408000

dia ria de 78 ••••••••••.
2 operarios de a• classe com a
diaria de 6$ ••••••••••
3 opera.rios de 4• classe com a
dia.ria de 5S •••••••••••
i engradado r de fôrmas com a
diaria de 8S •••••••••.
2 ajudantes de engradador de
fôrmas com a dia.ria
de 6$ •••••••••.•••••••
i zelador das machinas com a
diaria de 78 .....••••••
i ajudante com a diaria. de U

5:H08000

2 operarios de 2• classe com a

6:5708000
5:475$000
2:920$000
4:380$000
2:5558000
!:460$000

38:690SOOO

Secção de stereotypia
i encarregado com a diaria de

i2S ••.••••••••••••..•

4:380$000

diaria de f OS •••••••••

7:3008000

diaria. de 8S ••••••••••

35:040$000

6S ••••.••••••••..••.•

4:480$000

38:690$000

8:7608000
7:6658000

16:4258000

2 operarios de i• clas:;e com a

i2 operarios de 2• classe com a
2 chnmbeiros com a diaria de

Secção de electricidade
3 electricistas

com a diaria
de 8$ ••.••.•••••••••••
3 ajudantes com adiaria de 78
Ezpedição
i encarregado com

a diaria
de i2S ••.•••.•••••••••
t aJudante com a diaria de
tOS •••••••••••••••••••

4:3808000
3:650$000

182
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f primeiro auxiliar com a .dia-

ria de 8$ ...• , ••••.•..•
2 segundos auxiliares com a
dia ria de 7$ ......... .
fO terceiros auxiliares com a
dia ria de 5$ ......... .
15 quartos auxiliares com a
dia ria de 4S ......... ..
15 entregadores e carregadores
com adiaria de 4S •.••

2:920$000
ã:H0$000
18:250$000
2!:900$000
21:900$000

78:UOSOOO

3:650$000
5:H0$000

8:760$000

1039
Trabalho extraordinario ••••.•••.•••••••••••.•••
Gratificação addicional por excesso de anuo de serviço (art. 13 do regulamento vigente) {227)

200:000$000

Portaria

1 ajudante de porteiro com a
diaria de 10$ ......... .
2 contínuos com a diaria deiS

25:000$000
2.449:385$000

Paragrapho unico. Para a convenicncia do serviço haverá nas
varias dependencias do Diario OlficiaZ empregados supplentes que
tt·abalharão na falta dos effectivos ou quando a isso exigir o serviço.
Esses empregados concorrerão ás vagas dos etrectivos na proporção de metade por merecimento e metade por antiguidade absoluta
de casa.
Os operarias e demais empregados diaristas que não forem aproveitados na presente organização ficarão addidos ás respectivas classes, percebendo pela dotação-trabalho extraordinario - até que se
verifique vaga no quadro, respeitando-se sempre a antiguidade de
cada um.
Art. 131. Os contractos celebrados com os poderes publicos são
nullos de pleno direito si não constar expressamente de suas clausulas a citação da disposição da lei que os autoriza e a verba ou credito por onde deve correr a re>pectiva despeza.
Art. 132. Na fórma dos serviços, os operarias da União que _contarem mais de 10 annos de serviço terão preferencia para ser aproveitados e mantidos nos quadros que forem organizados.

(227) Regulamento da Imprensa Nacional - Decreto n. 4.680,
de i4 de novembro (I e 1902.
Art. 13. Ao operario ou empregado, pago pela féria, ainda valido, de reconhecido merecimento, que, depois de 25 annos de effectivo
serviço, continuar a trabalhar, o Ministro da Fazenda, sob proposta
do di•·ector geral, mandar·á abonar uma gratificação em caso algum
superior a 30 % do seu vencimento. Esta gratificayão não ficará
sujeita á contribuição de que trata o art. 48, § i", e nem lhe será
computada para pensão.
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Art. i33. Fica o Governo autorizado a aposentar, na fórma da
lei e após inspecçli.o, o Sr. Luiz de Oliveira e Silva, conferente da
descarga da Alfandega da Capital Federal, que conta IH annos. e mezes de serviço etfectivo, sem ter gosado nenhuma licença e sem haver
commettido falta alguma.
·
Art. !34.. Ficam incluídos no quadro do pe~oal da Alfandega do
Rio de Janeiro os conferentes de capatazias de t• e 2• classe.
Art. i35. Ficam approvados os creditos da tabella A, na importancia de 2.889:888$B811, ouro, e U.5i9:889i.i0, papel.
Art. i36. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de i9ill, 94:0 da lndependencla e 21•
da. Republica.
WENCESLAU

Ba.u:

P. GOMES.

Sabino Barroso ,
TABELLA-A

leis ns. 589, de 9de setembro de 1850, art. 1°, s6°, e2,348, de 25
de agosto de 1873, art. 20 (228)
Ministario da. Justiça. e Negocios Interiores

Decreto n. 10.225, ele 21 de maio ele 1913
Papel

Abre credito extraordinario para occorrer a despezas com as medidas contra a tuberculose.
ó ••

700:000$000

Decreto n. 10.327, de 9 ele julho ele 1913
Abre credito supplementar á verba - Soccorros Publicos - do exercício de f 913, para despezas
com a organização de um plano de serviço de
prophylaxia da febre amareUa •••.••••...••...

4.62:000$000

Decreto n. 10.393, de 13 de agosto de 1913
Abre credito especial para pagamento de contas de
fornecimentos feitos, em !909, á Força Policial
do Districto Federal. ..•.....••.•....•....•...

270:059$936

(228) Lei n. 589, de 9 ele setembro de 1850- Abre ao Govemo um
credito ~upplementar e extraordinario de t. 797: 2u 1Si4:9 para as despezas do exercício de f84h-i8i9, e de 732:202$5:!8 para. as despezas
do de i849-ih50.
Art. 4•, § &•. O Ministro da Fazenda apresentará ao Corpo Legislativo com a proposta da lei do orçamento uma outra, que comprehenda todos os creditos abertos pelos diversos Ministerios no intervallo

f8i.
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Papel

Decreto n. 10 .45!2, de !24 de setembro de 1913

Abre credito supplentar ás verbas :
Secretaria do Senado ...•...•.
Secretaria da Camara dos
Deputados .•.•..••.•.•.•.••

:1.2:5008000
:1.8:0008000

30:500$000

Abre credito supplementar ás yerb<ts :
Subsidio dos Senadoras ..•...•
:1.89:0008000
Subsidio dos Deputados .•....•
636:0008000

825:000$000

Decreto n. 1O. 453, de !24 de setembro de 19-13

Decreto n. 10.489, de 15 de outubro de 1913

Abre credito supplementar ás verbas :
Secretaria do Senado........
:1.2:5008000
Secretaria da Camara dos
Deputados.................
:1.8:0008000

30:5008000

Decreto n. 10.490, de 15 de outubro de 1913

Abre credito supplementar ás verbas :
Subsidio dos Senadores ..•..•.
i95:3008000
Subsidio dos IJeputados ..•.•••
657:2008000

852: 5008000

Decreto n. 10.579, de !26 de novembro de 1913

Abre credito supplementar ás verbas :
:1.89:0008000
Subsidio dos Senadores •.....•
Subsidio dos Deputados ...... .
636:0008000

825:0008000

das sessões, afim de que sejam examinados, e, quando approvados,
convertidos em lei, que fará parte da de orçamento respectivo.
-Lei n. 2.348, de 25 de agosto de 1873- Fixa a dPspeza e orça a
receita geral do Imperio para os exercidos de ·1873-!874 e i874-H!75,
e dá outra~ providencias.
Art. 20. A proposta que, nos termos da lei n 589, de 9 de setembro de t sr;o, art. 4", § 6°, deve ser aprP.sentada á assembléa geral
para approvação dos creditos abertos durante o intervatlo das sessões
legislativas será de ora em diante ·incluída nas disposições geraes da
Lei de orçamento, annexando-se os respectivos documentos ao relatorio
do Ministerio da Fazenda, afim de serem approvados os mesmos eraditos quando se votar a referida lei.
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Papel

Decreto n. 10.580, de 26 de novembro de 1913
Abre credito supplementar ás verbas :
Secretaria do Senado ..•••.••
!2:5008000
Secretaria da Camara dos
Deputados •......•.•...•..
18:0008000

30:500$000

Decreto n. 10.633, de 24 de dezembro de 1913
Abre credito supplementar ás verbas :
!76:400$000
Subsidio dos Senadores ..••...
593:600$000
Subsidio dos Deputados •....•.

770:0008000

Decreto n. 10.634, de 24 de dezembro de 1913
Abre credito supplementar ás verbas :
Secretaria do Senado........
!2:5008000
Secretaria da Garoara dos
Deputados.................
18:0008000

30:500$000
4.826:559$936

Ministerio das Relações Exteriores
Ouro

Decreto n. 10.463, de 1 de outubro de 1913
Abre credito snpplementar á verba ua- Extraordinarias no exterior - do art. 23 da lei
n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913 ............ .

!80:000$000

Ministerio da Guerra
Papel

Decreto n. 10.403, de 20 de agosto de 1913.
Abre credito supplementar á verba 78 - Serviço de
Saúde- do art. 28 da lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de i 913 ............•.........•..•....•

75:845$!35

Decreto n. 10.454, de 24 de setembro de 1913
Abre o credito espectal para pagamento á Sociedade
n. 31 da Confederação do Tiro Brazileiro .•....

24:!84$000

Decreto n. 10.528, de 29 de outubro de 1913
Abre o credito supplementar á verba :13 8 , n. 19,
do art. 28 da lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de
!9:13 ...••...•••.•••.••.....••.......•.•.••..

59:498$985

i8ô
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Papel

Decreto n. 10.537, ele 5 !le novembro de 1913
Abre credito especial para indemnizar a Sociedade
n. i48 da Confederação do Tiro Beaziloiro de
metade das despezas relativas á construcção da
sua linha de tiro ....••..•...••.....•.•••..•.

3:589Si80

Decreto n. 10.594, de 11 de dezembro de 1913
Abra credito especial para indemnizar a Sociedade
n. 66 da Confederação do Tiro Brazileiro de
metade das despezas relativas á construcção da
sua linha de tiro •.•..••..•..••••..•.•..••••.

2:462$500

Decreto n. 10.621, de 24 de dezembro de 1913
Abre credito especial para pagamento de soldo vitalicio a mais 4!6 voluntarios da patria .•.••...•

625:08i$834
790:6615634

Ministerio da Viação e Obras Publicas

Decreto n. 10.021, de 29 de janeiro de 1913
Abre credito extraordinario para construcçã.o das
linhas ferreas no Estado (iO Rio Grande do Sul,
a que se referem as lettras a, b, c e d do art. 85
da lei n. 2. 7315, de 4 de janeiro de i9i3 ...•...

400:000SOOO

Decreto n. 10.085, de 19 de fevereiro de 1913
Abre credito extraordinario para os estudos dos
prolongamentos e ramaes da rêde de viação
cearense •••••••••.•.•••••••••••••••••••••..•

aoo:ooosooo

Decreto n. 10.089, de 19 de fevereiro de 1913
Abro credito extraordinario para os estudos dos
prolongamentos e ramaes da Estrada de Ferro
Santa Catharina ••••••••••••••••••.•.••••••••

250:0008000

Decreto n. 10.154, de 2 de abril de 1913
Abre credito extraordinario para as despezas com
os estudos definitivos da Estrada de Ferro Coroatá ao Tocantins ••••.••.•.••••••••••••••••

200:000SOOO

Decreto n. 10.316, de 2 de julho de -1913
Abre credito extraordinario para os estudos de uma
estrada de ferro que, partindo de Coroatá, vâ.
ao Tocantins ...•.••••.••................•..•

l00:000$000

!87

AC'fOS DO PODER LEGISLATIVO

Papel

Decreto n. 10.311, de 2 de julho de 191:1

Abre credito extraordinario para. os estudos dos prolongamentos e ramaes da rêde de viação cearense ........................................ .

t5o:ooosooo

Decreto n, 10.318, de 2 defulho de 1913

Abre credito extraordinario para os estudos dos pro•

~ná!~~~~~!.e. ~~~~~~ -~~ .~~t~~~~. ~~ .~~~~~ ~~~.D~tcreto

300:000SOOO

n. 10.319, de! de Julho de 1913

Abre credito extraordinario para a construcção de
linhas ferreas no Rio Grande do Sul, a que se
referem as lettras a, b, c e d do art. 85 da lei
11 2. 738, de~ de janeiro de !9!3 ............ .

iOO:OOOSOOO
i.SOO:OOOSOOO

Ministerio ela Agricultura, Industria e Commercio
Papel

Decreto n. 10.525, de 28 de agosto de 1913

Abre credito especial para pagamento do auxilio de
500$ aos criadores que, possuindo pelo menos
200 cabeças de gado vaccum, construíram em
suas propriedades banheiros para expurgo de
parasitas do mesmo gado .................. ..

H:OOOSOOO

Decreto n. 10.829, de 25 de março de 1914

Abre credito especial destinado a liquidar com o
Estado de Minas Geraes as contas relativas ao
transporte de gado introduzido do exterior pelo
dito Estado •••••.••••••.•.•..••.•.••.••..•••

331:666$84.0
3i2:666SOW

Ministerio da FazenJ.a
Decreto n. 10.!U8, de 15 de
maio de 1913
Ouro

Abre credito supplementar á verba
33• - Exercícios findos do
exercicio de 1913 ........... .

Papel

2.000:000SOOO

Decreto n. 10.337, de 16 de julho de 1913

Abre credito supplementar á verba
33a - Exercícios findos do corrente exercício ............. .

50:0008000

2.000:000SOOO

i88
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n. 10.455, de 24
setembro de 1913

Ouro

Papel

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

2.000:0008000

de

Abre credito supplementar á verba.
33a - Exercícios findos do corrente exercicio ............. .
Decreto n. 10.598, de 11 de dezembro de 1913

Abre credito supplementa.r á lettra. de Inactivos, pensionistas
e beneficia.rios dos montepios
- Aposentados- do art. i07
da. lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913 ............. ..

4:00:000SOOO

Decreto n. 10.113, de 28 de janeiro
de 1914

Abre credito supplementar ás
verbas :
2i"' -Fiscaliza. ç ã o e
mais despezas dos
impostos de consumo e de transporte 210:0008
22"' -Commissãode2%
aos vendedores particulares de estampilhas ........... .. 70:0008
23.. - Ajudas de custo 88:0008

360:000SOOO
Papei

Decreto n. 10.168, de 18 de fevereiro de 1914

Abre credito supplementar á verba i• do art. 107 da lei
n. 2. 738, de 4 de janeiro de
i9i3............... ... .... •

2.468:8888889

Decreto n. 10.814, de 18 de março
de 1914

Abre credito supplementar á verba. :1.0"' - Caixa. de Amortização- do exercicio de :1.913 •••

190:0008000
2.708:8888889

6.760:000SOOO
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.Recapitulação
Ouro

Ministerio da Justiça e Negocios
-Interiores •••••.••••••••••.•
Ministerio das Relações Exteriores
Ministerio da Guerra ••••.••••••••
Ministerio da Viação e Obras Publicas .....•..•...........•....
Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio ••••••••••••
Ministerio da Fazenda •••••••••••

Papel

4.826:5598936

iS0:000$0000

.., .......... .

790:66f.S63i
i.800:0008000

2.708:8888889

342:666JIUO
6.760:000SOOO

2.888:8888889

i4.5i9:888S4i0

Rio de Ja.neiro, 5 de janeiro de i9i!i.
p. GOMES.
Sabino Barroso.

WENCESLAU BRAZ

TA.BELLA-B
verbas do orçamento para as quaes o Governo poderá abrir cre·
dito supplementar no exercicio de 1915, de accôrdo com as
leis ns. 589, de 9 de setembro de 1850, 2.348, de 25 de
agosto de 1873, 429, de 16 de dezembro de 1896, art. a•
n. 1, art. 23 da lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897, e
lei n. 660, de 3i de dezembro de 1898, art. 54, n. 1 (229}

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
Subsidio aos Deputados e Senadores - Pelo que fôr preciso du·
rante as prorogações.
Secretaria do Senado·e da Camara dos Deputados- Pelo serviço
stenographico e de redacção e publicação dos debates durante as
prorogações.
(229) Lei n. 589, de 9 de setembro de 1850- Abre ao Governo
um credito supplementar e extraordinario de L 797:2038449 para as
despezas do exercício de f848-f849, e de 732:2028538 para as despezas
do de i8i:9-i8!i0.
O art . .4°, § .2°, dispõe : cc Quando as quantias votadas nas ditas
rubricas não bastarem para as despezas a que são destinadas, e
houver urgente necessidade de satisfazel-as, não estando reunido o
Corpo Legislativo, poderá o Governo autorizai-as, abrindo para esse
fim creditos supplementares, sendo, porém, a necessidade da despeza.
deliberada em Conselhn de Ministros, e esta autorizada por decreto
referendado pelo ministro a cuja repartição pertencer, e publicado na
folha official "·
O § 8° do mesmo art • ..Jo dispõe: «Os creditos supplementares
serão classificados na proposta. por Ministerios, e pelas rubricas da. lei,

i90
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:Ministerio das Relações Exteriores
Extraordinarias no exterior.

:Ministerio da Marinha
Hospitaes - Pelos medicamentos e utensllios.
Classes inactivas- Pelo soldo de officiaes e praças.
Munições de bocca- Pelo sustento e dieta das guarnições dos
navios da Armada.
Muniçõe;; navaes - Pelos casos fortuitos de avaria, naufragios,
alijamento de objectos ao mat• e outros sinistros.
Fretes - Para commissão de saque, passagens autoriz4das por~
lei, fretes de volumes e ajudas de custo.
Eventuaes - Para tratamento de officiaes e praças em portos es~
trangairos e em Estados onde não ha hospitaes e enfermarias e para
despezas de cntGITamcnto c gl'atificações extraordinal'ias determina~
das por lei.

Ministerio da Guerra.
Soldo, etapas e gi·atificações de praças - Pelas que occorrerem
além da impor·tancia consignada.
Classes inactivas - Pelas etapas das pr·aças invalidas e soldo de
officiaes e praças refot•mados.

e os extraordinarios formarão rubrica especial : nos balanços serão
aque!les designados em columuas especiaes em correspondencia com as
rubrica~ da Lei do Orçamento qut~ forem por tal fórma augmentadas,
e estes em rubricas additivas ».
O § 10 do mesmo art. 4° düpõe: "A faculdade de abrir creditos
supplementares por decreto só terá logar a respeito de serviços votados
ha Lei do Orçamento,..
-Lei n. 2 .348, de 25 de aaosto de 1813- Fixa a despeza e orça
a receita geral do Irnperio para os exercícios de 1873-1874. e f87i-i875
e dá. outi·as provideneias.
-Lei n. 429, de 10 de dezembro de 1896- Fixa a despeza geral
da Republica para o exercício de !897 e dá outras providencias.
Art. 8°. E' o Governo autorizado:
! 0 , a abrir no exercício de 1897 creditos supplementares até o
maximo de S.OOO:OOOS ás verbas indicadas na tabella que acompanha
a presente lei; á.s verba' - Socconos publicos, exercícios findos e dif·
ferenças ele cambio -poderá. o Governo abrir creditos supplemPntares
em qualquer mez do exercieio, comtanto que sua totalidade computada
com a dos demais creditos abertos a out!'as verbas da tabella não
exceda ao maximo fixado pela presente lei, t·espeitada quanto á. verba
-Exercícios findo~- a disposição da lei n. 3.230, de 3 de setembro
de f88i, art. ~o. No maximo fixado por este artigo não se comprehen~
demos credito:; abertos ao; ns. 5, 6, 7 e 8 du or<;a.meuto do l\linisterio
do Interior.
-Lei n . .490, de ·/6 de dezembro de 1897- Fixa a despeza gera!
da Repuolica para o exercício de !898, e dá. outras providencias.
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i9i

Ajudas de custo - Pelas que se abonarem aos officiaes que viajam
em commissll.o de serviço.
Material: serviço de saúde- Pelos medicamentos e utensllios a
praças de pret.
Diversas despezas- Transporte de tropas.

Ministerio da Viação e Obras Publicas
Garantia de juros ás estradas de ferro, aos engenhos centraes e
portos - Pelo que exceder ao decretado.

Ministerio da. Fazenda
Juros e amortização e mais despezas da divida externa.
Juros da divida interna fundada- Pelos que occorrerem no caso
de fundar-se parte da. divida fluctuaote ou de se fazerem operações
de credito.
Juros e amortização dos emprestimos internos.
Juros da divida inscripta, etc. - Pelos reclamados além do algarismo orçado.
Inactivos, pensionistas e beneficiados dos montepios - Pelas aposentadorias, pela pensAo, meio soldo, montepio e funeral, quando a
consignação não fôr sufficiente.
Caixa de Amortização- Pelo feitio e assignatura de notas.
Recebedoria - Pelas porcentagens aos empregados e commissões
aos cobradores, quando as consignações não forem sufficientes.
Alfandega - Pelas porcentagens aos empregados, quando as consignações excederem ao credito votado.
Mesas de rendas e eollectorias - Pelas porcentagens aos empregados, quando nfto bastar o credito votado.
Fiscalização e mais despezas dos impostos de consumo e de transpor'te - Pelas porcentagens, diarias, passagens e transporte.
..
Com missão aos vendedores particulares de estampilhas -Quando
a consignaçfw votada não chegar para occorrer ás despeza.s.
Ajudas de custo -- Pelas que forem reclamadas além da quantia
orçada.
O art. 23, § L o, reproduz a disposição supra do art. 8°, n. i, da
lei n. 429, de 10 de dezembro de :1.896.
-0 art. H, e não o art. 4°citado, <la lei n. 3.230, de 3 de setembro
de :1.884, que fixa a despeza geral do lmperio para o exercício de
!884-:1.885 e dá. outras providencias, dispõe :
« Por divida:; de exercícios findos entendem-se as que tiverem por
origem o pagamento de serviços prestados ao Estado em exercícios já.
encerrados, •·m virtude de autorzação concedida por lei de orçamento
ou por qualquer outra esp~cial, com fundos decretados nos termos do
art :1.4 >~a lei n. t.f77, de 9 de setembro de f862, comtanto que a
importancia dos serviços por pagar não exceda á consignação dos
respectivos fundos.»
-O art. f4 citado, da lei n. f.f77, de 9 de setembro de f862, que
fixa a despeza e orça a receita para o exercício de f863-i864, dispõe:
« O Ministro da Fazenda. não poderá ordenar o pagamento, sob
pena de responsabilidade, de serviço algum, sem que na lei que o
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Porcentagens pela cobrança executiva das dividas da União Pelo excesso de arrecada«ão .
Juros diversos - Pelas importancias que forem precisas além
das consignadas.
Juros dP bilhetes do Thesouro -Idem idem.
Commissões e corretagens - Pelo que fôr necessario além da
somma concedida.
Juros dos emprestimos do Cofre dos Orphãos - Pelos que forem
reclamados, si a sua importancia exceder á do credito votado.
Juros dos depositas das caixas economicas e dos montes de soecorro- Pelos que forem devidos além do credito votado.
Exercícios findos - Pelas aposentadol"ias, pensões, ordenados,
soldos e outros vencimentos marcados em lei e outras despezas, nos
casos do art. H da lei n. 2.330, de 3 de setembro de 188~ (230).
Reposições e restituições - Pelos pagamentos reclamados, quando
a importancia dellas excedt>r a consignação.
Alfandega e Loboratorio Nacional de ~nalyses - Pelas porcentagens aos empregados, quando as consignações excederem ao credito
votado.
Rio de Janeiro, ti de janeiro de 1015.

P. GoMES.
Sabino Barroso.

WENCESLAu BnAz

houver autorizado estejam consignados os fundos correspondentes á
despeza. »
-Lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898- Fixa a despeza geral
da Republica para o exercício de 1890 e dá outras providencias.
Art. 5~. E' o Governo autorizado :
i 0 , a abrir no exercicio de 1899 creditas supplP.mentares, até o maximo de 8.000:000$, ás verbas indicadas na tabclla B, que acompanha
a prescn te lei.
A's verbas - Soccorro~ publicos - Exercícios findos - A - Dilferenças de cambio- poderá. o Governo abrir creditos supplementares
em qualquer mez do exercício, comtanto que sua totalidade, I'Omputada.
com a dos demais creditos abertos, não exceda. o maximo fixado,
respeitada, quanto á verba - Exercícios findos -, a disposição da lei
n. 3.230, de 3 de setembro de 1894,, art. H.
·
(2:i0) Lei n. 2 .."130, de 3 de setembro de 1884- Fixa a despeza
geral do Imperio para o exercício de 188~-1885, e dá outL"as providencias.
Art. H. Por dividas de exercícios findos entendem-se as que
tiverem por origem o pagamento de serviços presta•los ao Estado em
exercícios já encerrados, em virtude de autorização concedida por Lei
de Orçamento ou por qualquer outra especial, com fundos decretados
nos termos do art. 14 da lei n. 1.177, de 9 de setembro de 1862,
comtanto flUe a •mportancia dos serviços por pagar não exceda a consignação dos respectivos' fundos.
-O art. U, citado, da lei n. 1.177, de 9 de setembro de 1862, que
fixa a despeza e orça a receita para o exercício de 1863-1tl64, dispõe:
"O Ministro da Fazenda não poderá ordenar o pagamento, sob pena.
de responsabilidade, de serviço algum, sem que na lei que o houver
autorizado estejam consignados os fundos correspondentes á despeza.,
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DECRETO·N. 2.925-

DE

5

DE JANEIRO DE

1915

Corrige alterações com que f~i publica.da a lei n. "·9'9• de 31 de de:.embro
ultimo, que orça a receita geral da Republica para o exercicio de 1915,
dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço, saber, de accôrdo com a communicação que· me foi
dirigida em mensagem do Senado Federal, sob n. 1, de 2 do
cor.rente, que a lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914,
que orça a receita· geral da Republica para o exercício de
f915 e dá outras providencias, deve ser executada com as
seguintes rectificações:
No art. 1", II, n. 28
Onde se lê «Lovcas (conforme
a classificação da Tarifa n. 616 e 651, primeira parte da
classe 21) », leia-se: «Louças (conforme a classificaç.ão da
Tarifa n. 645 e 650, da classe 21) :..
No mesmo n. 28, onde se lê «Vidros (Tarifa, mesma
classe, ns. 661 e 666) :., leia-se: «Vidros (Tarifa, mesma
classe, ns. 660 e 665) ».
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Sabino Barroso.

DECRETO N. 2. 926 -

DE

6

DE JANEIRO DE

1015

l'ixa a força naval para o exercido de I9.IS e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Fac-o saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. U A força naval para o exercício de 1915 constará:
§ 1." Dos officiaes do Corpo da Armada e classes annexas
constantes dos respectivos quadros.
, § 2.• Dos sub-officiaes marinheiros e ass~melhados
constantes dos respectivos quadros.
§ .3." De 100 alumnos da Escola Naval. aspirantes e guardas-marinha, devendo os candidatos a matricula ter idade
comprehendida entre 15 e 18 annos para o curso de marinha
e 18 a 21 annos. para os cursos annexos.
§ 4." De 5. 000 praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes
e 2.000 foguistas.
§ 5. • De 1 . 500 aprendizes marinheiros.
§ 6." De GOO praças do Batalhão Naval.
Art. 2." Em tempo de guerra a força naval compôr-se-ha
do pessoal que for necessario.
Art. 3." O tempo de serviço dos marinheiros provenientes
das escolas de aprendizes marinheiros será de f5 annos, a
contar da data da inclusão na respectiva escola, e o dos voluntarios será de tres armos.
Poder Legislativo- 1915 ·(Voi. I)
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Art. 1." Os claros que se abrirem no pessoal da Armada
serão pPeenchidos pela Escola Navnl, pelas escolas de aprendizes, pelo voluntariado sem premio, pelo sorteio legalmente
regulamentado nos termos da Constituição.
Paragrapho uni co. Na insufficiencia dos meios declarados neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a recrutar
pessoal por meio de contracto.
Art. 5." As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes c
do Bat~lhão Naval que oompletarem· tres annos de serviço com
exemplar comportamento terão uma gratificação igual á metade do soldo simples da classe em que estiverem, sem prejuízo das demais gratificações a que tiverem direito.
§ 1.• As que se engajarem terão direito em cada engajamento ao valor em dinheiro das peças de fardamento gratuitamente distribuídas por occasião de verificarem a primeira
praça.
§ 2." As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes approvadas no curso de especialidades e as que exercerem os cargos
definidos no decreto n. 7 .399. de i4 de maio de 1909, terão
direito ás gratificações especiaes estabelecidas nas tabellas
annexas ao mencionado decreto, além dos demais vencimentos
que lhes competirem.
Art. 6. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de i915. 94" da Independcncia e 27" da Republica.
0

WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 2.927-

DE

6

DE JANEIRO DF.

i9f!'í

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, ao Minlsterio da Guerra, o c:redltci
especial de 3. 162:709$, para despezas ruultantes da eleva~o do llQIIIero
de praças do Exercito em 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Rra1.il:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu ~anc
ciono a seguinte resolução, dabda de 31 de dPzembro de
1911:

Artigo unico. Fica o Presidente da Republica 1\utorh::;:.do
a abrir, pelo Minist.erio da Guerra, o credito espechl de
3.162:709$, para aLtendcr a dcspczas resultantes da elevação
do numero de praças do Exercito no corrente exerci cio; rt>vcgadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de Hl15, 94• da Independencia e 27" da Republica.
·:BRAz P. GoMES
José Caetano de Faria.

WENCESLAU
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DECRETO N. 2.928- DE 6

DE JANEIRO DE f915

Autoriza o Presidente da Republica n abrir, pelo Minlsterio da Gnerrà, o Cu,dito
de 2. 502:470$225, supplementar á •erba 8•, «Soldos e gratifidaçl!es dle
officlae~. do art . .20 da lei n . .2.84.2, de 3 de _jan.eiro de 11)14

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artico uni co. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Gll.erra, o credito de 2.502:470$225,
supplementar á verba 8• «Soldos e gratificações de officiaes:.,
do art. 20 da lei n. 2. 8421 de 3 de janeiro de i 914; revogadas
as disposições em contrario.
Rio de Jnneir.o, 6 de janeiro de 1915, 94" da Indepen·
dencia e 27" da Republica.
P. GoMES,
Josd Caetano de Faria.

WENCESLAU iBRAZ

DECRETO N. 2.929 -

DE

6

DE JANEIRO DE 1915

Autoriza o Presidente da Repuiblica a abrir, ao Mlnisterfo da Guerra, o eredito especial de ro:o.28$7r5, para oecorrer ao pagaminto da clifferença
de proventos a que tem direito o .2• te!llellte mormado do Exercito
Alfredo Candido Moreira

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo 1\linisterio da Guerra, o credito especial de
10:028$715, para occorrer ao pagamento da differenca de
proventos a que tem direito o 2• tenente reformado Alfredo
Candido Moreira, em virtude da resolução do Congresso Nacional sanccionada por decreto n. 2.085, de 15 de outubro
de 1913; revogadas as disposições em contrario,
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94" da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU iBRAZ

P, GoMES,

Josd Caetano de Faria.
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DECRETO N. 2.930

-·DE

6

DE JANEIRO DE

1.!>15

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Guerra, os cre·
ditos especiaes de 6.soo:ooo$, para pagamento a Fried. Krupp A. G. Deutsch
Waffen und Munitionsfabriken e Da:nsk Rekylriflt1el Syndikat e outros,
por fornecin•entos e para despezas com fretes e seguro de material
~adquirido

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. :Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Minsterio da Guerra, n.o exercício de 1914 e no
de 1P1!í, creditas espcciaes até 6. 500:000$, para pagamento
devid•o a Frieq•. Krupp A. G. Deutsch Waffen und Munition~
i'abriken c Dansk Rekylriffel Syndikat e outros, por fornecimentos feitos em virtude de contractos, ajustes e termo de
cncommenda, bem assim para attender a pagamento de fretes
c seguro do material adquirido; revogadas as disposições em
contrario.
:~i
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de Hl15, 94° da Independencia e 27° da Republica.

P. GOMES.
José Caetano de Faria.

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 2.93:1. -

DE

6

DE JANEIRO DE

i915

Approva o decreto n. 11.148, de 23 de setembro dle 1914, relativo á abertura,
pelo Ministerio da Guerra, do credito extraordinario de 1.500:000$000

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bxoazil:
Faço saber que o CongresS'O Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica approvado o decreto n. H .148, de 23
de setembro proximo /findo, pelo qual o Governo abriu, pelo
·Ministerio da Guerra, o credito extraordinario de 1.500:000$,
para occorre·r ás despezas com a repressão da rebellião nos
Estados do Paraná e de Santa Catharina, por solicitação dos
['espootiVOS governos; revogadas as disposiçÕes> rem C<1Iltrario.
Ri:o de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94° da Indepen...
dencia é 2ío à a Republica.

P. GOMES,
José Caetano de Faria.

WENCESLAU \BRAZ
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DECRETO N. 2.932 ,...- DE 6

DE JANEIRo DE

1915

.A.utorlza o Presidente da Republica a considerar promovido a I 0 sargento o
reformado no dito posto o cabo Francisco Manoel de Almeida

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brezíl ::
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. :Fica o Presidente da Republíca autorizado
a considerar promovido ao posto de 1• sargento e reformado
no mesmo posto, na data desta lei, o cabo Francisco Manoel
de Almeida; revogadas as disposições em contrario,.
IUo de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94• da Ind!Cp~n
dencia e 21• da Republioa.
WENCESLAU \BRAZ

P.

GOMES,

José Caetano de Faria.

DECRETO N. 2.933- DE 6

DE JANEIRO DE

1915

Regula a propriedade das minas

O !Presidente da tRepublíca dos E~tados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
aancciono a seguinte resolução:
TITULO I
Das minas em geral
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1. • Entendem-se por minas, para os effeitos desta
lei, as massas mineraes ou fosseis existentes no interior ou
na superfície da terra e que constituem jazidas naturaes das
seguintes substancias: ouro, prata, platina, mercurio cobre
chumbo, zinco, cobalto, nickel, bismutho, manganez, m'olybde~
nio, antimonio, arsenico, estanho, glucinio e outros metaes
raros, bulha, graphito, anthracito, lignitos, oleos mineraes,
enxofre, diamante e pedras preciosas.
§ f.• Não se consideram minas:
a) as jazidas de ferro, sal, salitre ou terras salitrosas,
materiaes de construccão, crystal, amianto, kaolim, ooras,
mica, turfa, adubos e substancias congeneres, bem como as
fontes mineraes;
·
·
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b) as areias metalliferas ou gemmiferas no leito dos
rios ou nas alluviões superficiaes, quando seu aproveitamento fôr feito em estabelecimentos volantes ou por apparelhos rudimentares c installações passageiras, por uma ou
duas pessoas, com a autorização do dono dos depositas;
c) jazidas de ,qualquer natureza lavradas a céo aberto.
§ 2.• As jazidas a que se refere a letra c do poaragrapho anterior reputam-se simples pedreiras e, tanto ellas \Como·
as menlcionadas nas letras a e b do mesmo paragrapho, ficam como accessorios do sólo, sob o livre goso e disposição
do proprietario deste, com as limitações decorrentes das regras de policia estabelecidas para as respectivas explorações.
§ 3.• Quaesquer duvidas relativas á classificação legal
de substancias mineraes serão resolvidas pelo Governo Federal, mediante consulta do Concelho Superior de M1nas, nos
termos do art. 5• desta lei.
Art. 2. • A mina constitue propriedade immovel, distincta do sólo, sendo alienavel isoladamente. Os accessorios permanentemente destinados á exploracão, obras d'arte, construccões, machinas e instrumentos, auimaes e vehiculos empregados no servico da mina, bem como o material de custeio em
deposito, são considerado::~ immoveis.
Art. 3.0 Salvas as disposições desta lei, as minas se regerão pelos pveceitos do direito commum.
í\rt. 4.• As emprezas de mineração organizadas sob o regimen desta lei gosarão de isenção de impostos de importação
para machinas, apparelhos, ferramentas, modelos e material
de custeio que não existirem no paiz.
Essa importação será verificada pelos fiscaes fcderaes
das minas.
Serão gratuitos os attestados no caso de emprezas lavrando por concessão federal; nos demais casos, serão 11agas
as despezas de fiscalização.
Paragrapho unico. As actuaes emprezas de mineração,
Jlara gosarem desse favor, terão de pagar a quota annual de
fiscalização.
Art. 5.0 Fica creado o Concelho Superior das M1nas, incumbido de estudar e emittir seu parecer sobre todas· as <questões
technicas, economicas e de direito privado referentes á mineração.
§ f: Este Concelho, presidido pelo Ministro da Agricultura, Industria e Commercio, terá como membros: os directores da Escola Polytechnica e da de Minas de Ouro Preto,
os lentes cathedraticos lie metallurgia e de lavra de minas
das mesmas escolas, o chefe do Serviço Geologico do Brazil,
o director da Estrada de Ferro Central do Brazil, tres reprePentantes das emprezas mineradoras do paiz e o consultor
geral da Republica.
§ 2.• O trabalho de secretaria deste Concelho ficará a
e:argo da secretaria Serviço Geologico do Brazil.
§ 3.0 As funcções do Concelho serão consultivas.
§ 4.0 Os pareceres serão formulados por escripto, e nenhuma remuneração especial por esse trabalho caberá aoa
hlflccionarios que fizerem parte do Concelho, salvo transporta
gratuito e diaria para aquelles que residirem fóra da, Capital
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Fed:eral e forem obrigados a assistir ás reuniões do mesmo
Concelho.
Art. 6. Nos regulamentos que o Governo tiver lle expedir, para o cumprimento desta lei, poderá comminar multas
desde 300$ até 2:000$000.
0

CAPITULO

n

DA PROPRIEDADE DAS MINAS, DAS PESQUIZAS E DA LAVRA

Art. 7,0 As mina.s pertencem á União, aos Estados, ou aa
proprietario do sólo com as limitações estabelecidas nesta leL
Art. 8. E' vedado o parcellamento ou divisão mater·ial
da mina, salvo quando se tratar de alluviões superciaeSt dê
areias do leito de rios particulare~. e de conveniencia industrial, a juizo do Concelho Superior das Minas em se tratando
de jazidas do domínio da União.
§ 1. Em ICBSO d.- successão causa mortis, os herdeiros
poderão continuar em communhão ou associar-se para a exploracão da mina, para sua venda ou para seu arrendamento.
§ 2. o Não se realizando a hypothese do paragrapho anterior, qualquer herdeiro poderá adquiril-a, indemnizando os
co-herdeiros do valor de seus quinhões. Si mais de um her-·
'deiro se propuzer a fazer esse pagamento. ser-lhe-á licito
associarem-se para tal fim. Não se realizando o accôrdo, ha-·
verá licitação entre elles. Si nP.nltum herdeiro se propuzer
a adquirir a mina, será esta vendida em basta publir.a, por
determinação do juiz do inventario.
Art. 9. • E' permittido ao dono de uma mina, ou, no caP.o
de léondominio, ao conjuncto dos condominos, sujeitar sua
propriedade á administração do Governo Federal, para que
este a aliene nas ICondicões em que concede jazidas do dominio
da Unilio.
• •I
§ L o Para esse fim deverão fazer um requerimento dirigido ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commêrcio,
instruindo-o com os seguintes documentos :
I. Títulos de propriedade;
11. Certidões negativas de onus reaes:
IH. Informações constantes do art. .U desta lei;
IV. Condições exigidas para a participação nos lucros
líquidos da lavra.
§ 2. Examinados os documentos. e verificado que a propriedade é legitima e sem onus, serão dadas aos interessados,
para garantir seu direito, tantas certidões do termo de entrega
da ,jazida ao Ministerio da Agri0ultura quantos forem C'S condominos.
§ 3. o A jazida ficará desde então sujeita ao mesmo regimen das de domínio da União com as unicas medida'3 com·
plementares seguintes:
J. O . Governo exigirá dos concessionar_ios de pe;zquizas
um d!lpos1.to que garanta o pagJmento das mdemnizacões ao
propr1etar10. ·
li .. q Go~verno estipu_lará .ne concessão da lavra a quota:
de part1~1pacao do propr1etar10 nos lucros liquidos da empreza ~t~eradora e Msegurará os meios de verificar aqueiJe
a exactldao das contas de lucros apresentados.
0

0
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Art. fO. Salvo o caso de ac~ôrdo entre as part.cs, e:empre
que houver condomínio na mina, a transferenaia de sua propriedade se fará mediante deposito judicial do valor da mesma,
e sobre esse preço ficarão subrogados todos os direitos dos
interessados, segundo o processo marcado nos arts. 393 a 400
do regulamento n. 737, de 1850.
Paragrapho uni co. Da mesma fórma se procederá quanto
ao deposito judicial do valor dos arrendamentos. ou das quotas menci<>nadas no art. 16, sempre que houver condomínio
na mina arrendada.
Art. 11. O direito do proprietario do sólo de proceder a
pesquizas para a descoberta de minas em terras da sua propriedade e lavrar as que descobrir ou forem conhecidas será
exercido sem dependencia de autorização, respeitadas as exigencias dos regulamentos de policia e de segurança dos seryiços.
Art. 12. Considera-se inventor da mina quem faz as
pesquizas, aquelle por cuja ordem foram feitas ou, na falta
de qualquer desses, a pessoa que primeiro tiver feito, á
autoridade judiciaria da comarca em que estiver sito o
descobm·to, coJmnunira~ão minuciosa sobre a existencia do
mineral em sua jazida natural e a possibilidade de. o lavrar.
§ 1 . • !Essa communicação se1•á tomada vor termo no re ·
gistro de hypothecas, em livro especial, dando-se logo certidão
ao inventor.
§ 2.• Desse termo a autoridade .indiciaria da comarca
enviará ex-officio uma certidão ao Serviço Geologico do
Brazil, onde SP transcrevei·á em lin·o proprio, que constituirá o Registo Geral das Minas.
§ 3.• As duvidas occurrentes sobre a identidade do inventor e a veraeidade da eommuniea<;ão serão resolvidas pelo
J?oder Judiciario.
Art. 13. Terceiros só poderão fazer pesquizas em terras
particulares com o consentimento do respectivo proprietario.
§ f.• Neste caso, a remuneração. do inventor de uma ~ina
será a que constar do contracto existente entre o propnetario do só lo e o mesmo inventor.
§ 2.• Não existindo eontra'Cto prévio, entender-se-á ,que a
jazida pertence. em partes iguaes, ao proprietario do sólo e
ao inventor da mina.
§ 3. o Para gosar desses direitos, o inventor deverá tel-os
resalvados na fórma do art. 12.
§ 4.• No caso de condomínio, o consentimento para effectuar pesquizas deverá ser dado pelo eonjuncto dos condominos.
·i
Art. 14. Si, independentemente do consentimento do proprietario do sólo, fôr procurada e descoberta uma mina em
suas terras, ao mesmo e ao inventor ficará esta mina perten ..
cendo em partes iguaes. si o inventor tiver feito as pesquizas
de boa fé, por não saber ser do domínio privado a propriedade
estudada, ou por erro quanto á pessoa do proprietario.
Paragrapho unico. O inventor só terá direito ao P:lf:a•
mento dos gastos feitos nas pesquizas si, por má ft>, não tiver
obtido o consentimento do provrietarlo.
Art. 15. São trabalhos de pesquizas todos os que servem
para determinar a existencia e a capacidade economica da
mina desde os simples conhecimentos e excavações supNficiaes até os de sondagem e perfuração de galerias.
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í\rt, i6. ·Descoberta a mina, e caso o inventor ou o proJ}rietario do sólo, ou ambos, não possam ou não queiram lavrai-a, seu meneio por terceiros se fará nas condicõcs fixadas no .contracto entre estes e aquelles.
§ 1.• Em falta de .contracto, entender-se-;á que a remuneração conjuncta do proprietario do solo e do inventor é de
5 o/o do lucro liquido deixado pelo meneio da mesma.
§ 2. • Si o inventor ou o proprietario do só lo, isoladamente, quizer lavrar a mina, a remuneração daquelle que não
participar nos trabalhos da lavra será a mencionada no contracto, <'. em falta deste, se entenderá que é de 2 o/o do lucro
liquido deixado pelo meneio da mina.
§ 3. o Fica assegurado aos donos da mina o direitQ de fiscalizar as operações commerciaes e a escripturação da empreza exploradora, para o fim de averiguarem a exactidão
das contas que lhes forem prestadas wbre sua remuneraçilo.
§ 4. o Si a lavra fôr trafegada pelo inventor ou pelo proprietario do sólo, nos ternws do ~ 2" deste artigo, cabe áquelle
que não participar nos trabalhos o direito de fiscalizar as
operações commerciaes e a escripturação do outro, para o
fim de averiguar a exactidão das contas que lhe forem prestadas sobre sua remuneraéão.
Art. 17. Si o proprietario do sólo recusar seu consentimento para que se effectuem pesquiza;:; <'m suas terras, fica
reconhecido ao pretendente á pesquiza o direito de desapropriar as terras na fórma da legislação vigente.
§ 1. • Si o proprietario de uma mina não lavrada recusar
seu consentimento para que se .effectue seu meneio por outrem, fica reconhecido a este o direito de desapropr10.r a mina
na fórma da legislação vigente.
§ 2. o Si o proprietario recusar receber a indemnização
fixada no respectivo processo, poderá o desaproprmnte depositar a quantia, na· fórma da lei, e, effectuado o deposito,
o juiz expedirá mandado de immissão de posse, que não admittirá embargos de natureza alguma.
Art. 18. Quando forem differentes o propriet.:nio do sólo
e o da mina, a este ultimo fica recoohecido o direito de desapropriar o trecho do só lo preciso para as insta i i ações necessarias aos trabalhos de exploração e de meneio.
Art. 19. Nos arrendamentoE, serão observadas as prescripçõcs seguintes:
I. O arrendatario usará da mina nas mesmas condições
que o locador.
11. E' vedada a sublocação, salvo expresso conscntimen to do locador.
IH. A cessaç.ão definitiva ou temporaria dos trabalhos
de meneio, fóra dos casos previstos no contracto, dâ Jogar â
rescisão deste e obriga o locatario a resarcir as perdas e
damnos.
Art. 20. O usufrue to das minas se exercerá na fórma
do direito commum.
§ 1. o E' farultado ao usufructuario:
I. Usar das minas nas mesmas condições que o proprietario, desde que estejam em trabalho ao tempo da constituição
do usufructo.
li. Abrir novas minas, indemnizando os prejuízos cauf::ados á propriedade do só lo.
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§ 2. o O usufructuario poderá dar em arrendamento o
usufructo da mina ou ceder a outrem o direito de explorai-a.
Art. 21. Nas emphyteuses ou nos aforamentos, mesmo
.iá existentes, o direito ás minas pertence ao senhorio directo,
não !'estando ao foreiro ou ao emphyteuta, no caso de meneio
pelo senhorio dit·C'eto ou por quem legalmente o f\Cpresente,
outro direito sinão o de ser indemnizado por bemfeitorias,
de accôrdo com as regras e processo de desapropriação por
utilidade publica.
Paragrapho unico. Exceptuam-se dessa regra:
I. Estarem as minas abertas e em trabalho, quando
foi celebrado o contracto de emphyteuse.
li. Ser a mineração o motivo uni co do mencionado contracto.
Art. 22. Continuam em vigor as concessões feitas para
pesquizas e para lavra de minas que estiverem em effectividade na data desta lei.
§ 1 . o São dodaradas caducas todas as concessões a~nte ...
riores á data desta lei, cujos concessionarios não houverem
cumprido, ·dentro dos prazos marcados, as clausulas estipuladas para a effectiva exploração.
§ 2. 0 Nenhuma novação nem prorogação será feita nas
concessões sinão nos termos desta lei.

CAPITULO III
DAS SERVIDÕES

Art. 23. Reputa-se a mina predio encravado.
Art. 24. Para a pesquiza e lavra das minas constituemse na propriedàde ou nas propriedades visinhas as servidões
seguintes, mediante prévia indemnização:
I. A o.ocupação do terreno para a abertura de vias de
communicaçfio e de transporte, por 'Quaesquer meios, até
chegar ás estações, depositas, usinas annexas, embarcadouros,
caminhos publicas e caminhos particulares mais proximos ou
mais convenientes e aos bebedouros, aguadas e pastos.
II. O uso das aguas naturaes para os misteres da exploração ; a passagem dcllas em aqueducto pelo terreno
alheio; a passagem da energia resultante de sua utilização
por meio de canalização electrica, aérea ou subterranea; o
uso das aguas para bebida das pessoas e dos animaes empregados no trabalho da lavra.
Paragrapho unico. Si a utilização das aguas correntes
fizer falta ao cultivo dos terrenos por onde houverem de
passar ou a estabelecimentos industriaes tnstallados ou em
via de installação, será limitada a servidão á quantidade
d'agua que, sem tal prejuízo, fôr susceptível de ser derivada;
III. A occupação do terreno para escoamento das aguas
servidas ou das aguas exgottadas da mina.
Art. 25. Fica estabelecida, a bem da mina, a servidão
do sólo e do sub-sólo, nas condições do artigo anterior, e
para permittir a vehiculação, a ventilação e o meneio nos
trabalhos subtcrrancos fóra dos limites proprios da mina.
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Art. 26. Ó uso de caminhos abertos par:) uma só mma
se estenderá ás outras, pagos os beneficios que, por essa
fórma, se receberem, na p,roporoão do custo da obra e dos
gastos de conservação.
tArt. 27. Estão os proprietarios de minas contíguas reciprOICamente obrigados a permittir os trabalhos, obras e serviços uteis ou necessarios á ejploração, taes como escoamento
das aguas da m:ilna dominante, ventilação, passagem e- outros
da mesma natureza, 1eomtanto que dahi não provenham prejuízos para sua propria pesquiza ou lavra.
Art. 28. Sendo de natureza urgente os trabalhos a sà
executarem ou já executad<ls, poderá o proprietario da mina
constituir a servidão mediante prévia caução, arbitrada por
peritos, na fórma da lei, si advier real prejuízo da paralysação
dos trabalhos até instituir-se a servidão.
Art. 29. Cabe ao proprietario do só lo que vai ser' gravado com a servidão oppOr:
I. A contravenção pelo proprietario do predio dominante
a preceito legal, de que lhe resulte damno;
IH. A falta de pagamento do preço da indemnização pelo
terreno occupado;
UI. A falta de caução, no caso do art. 28.
CAPITULO IV
DA POLICIA DA MINERAÇÃO

Art. 30. A policia da mineração consiste no direito, quê
tem o Governo. de fiscalizar o servico de pesquiza e de
lavra de minas, com os dous objectivos seguintes:
I. A protecção do pessoal occupado nos servioos;
11. A proteccão do sólo, para se evitarem os prejui7..0S
que os trabalhos de mineracão pódem trazer á segurança do
publico e á propriedade do só lo.
Art. 31. As regras technicas para garantir a protecção
do sólo e a seguranca do pessoal incumbido dos trabalhos da:
mina serão organizadas pelo Concelho Superior das Minas e,
depois de approvadas pelo Ministerio da Agricultura. lndustria e Commercio, publicadas no Diario Of(icial e communicadas por instruccões e circulares ás emprezas mineradoras.
Art. 32. As condições geraes do trabalho nas minas serão reguladas pela lei federal que se estabelecer sobre õ contracto de locação de serviços nas industrias insalubres.
Art. 33. A fiscalização do cumprimento das disposições
mencionadas nos artigos antecedentes caberá a funccionariog
federaes, nas minas sitas em terrenos do domínio da União
e do Districto Federal, e a funccionarios estaduaes. em todas
ns outras.
§ 1. Esta fiscalização se exercerá sempre que houver
queixa por parte dos interessados: o pessoal, si se tratar das
condições do trabalho; o prejudicado, si se. tratar de prejuízo
causado por falta de proteccão do sólo no servico da mina.
~ 2. Não impedem as presentes regras o exercitar-se n
fiscalização especial porventura resultante do acto de conce!são ou do regimen tributaria que liga a lavra da mina ao PO""
der publico.
0
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§ a.• Como condição para a segurança pessoal e geral do
contracto de locação de serviços, a fiscalização, devidamente
~olicitada pelos interessados, poderá exercer-se em todos os
trabalhos de meneio. tanto nos depositas classificados como
minas, como nas pedreiras e em quaesquer trabalhos subterraneos.
Art. 34. Intimadas pelo Governo, as emprezas mineradoras serão obrigadas a executar os planos determinados para
a segurança do pessoal e para a protecção do sólo, salvo justificação plena da adopcão de melhor· alvitre por parte dellas.
Alrt. 35. No caso em que o Governo considere perigoso
o estado de uma mina, poderá ordenar seja sustado o proseguimento do meneio, até á realização de novos trabalhos de
accesso ou de garantia á seguranca do pessoal ou á proteccão do só lo.
Art. 36. No caso de accidente affectando a vida ou a
saude dos operarias, são os directores dos serviços obrigados
a dar communicação immediata ás autoridades locaes e, depois, á repartição administrativa competente.

TITULO li

Das minas do dominio da União
CAPITULO I
DA PESQUIZA E DA CONCESSÃO DAS MINAS

Art. 37. Cabe á União, por si on pot· outrem, pesquizar
e lavrar as minas de sua propriedade.
Art. 38. E' facultada a pesquiza de minas em terrenos
do domínio da União, respeitadas as disposições dos seguin-.
tes paragraphos:
·
§ 1. • O pretendente a pr,squizar minas requererá ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, por intermedia do Serviço Geologico do Brasil uma licença para proceder a esses trabalhos, declarando especificadamente o Jogar
onde terão de se effectuar. A concessão da licença será gratuita, e ;considerar-se-á dada si, no prazo improrogavel de 30
dias, contados da entrada do requerimento no Serviço Geologico do Brasil, não fôr proferido o despacho respectivo e publicado no Diario Official.
§' 2.• Nenhuma pesquiza se fará nos cemiterios, no recinto de pracas fortificadas ou no raio de sua defe'3a, a menos de 30 metros de cada lado do eixo das vias publicas, nem
a menos de 60 metros de cada lado das edificações, salvo,
ne<;;tes dous ultimos casos, com autorização especial da autoridade competente.
.
§ 3.• As licenças serão validas por um anno, e serão prorogaveis por mais um armo no maximo, si houver manifesta
necessidade desse prazo para se ultimarem os trabalhos de
pesquiza.
§ 4. • O pesquizador terá de demarcar no terreno a área
definida na licenca para seus trabalhos, área que não poderá
exceder de 100 hectares ou, si se tratar de pesquizas em leito
de rio, da extensão de 50 kilomrtros, contados segundo o veio
d'agua.
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§ 5.0 o pesquizador p_oderá utilizar-s~, sómentê no ql!e
for indispensavel aos serviços, gos materia~s de construcç~o
e das madeiras existentes na area concedida para pesqmzas. Assim, tambcm, quanto .ás aguas nascidas dos serviços,
sem prejuízo das servidões estabelecidas, dos accôrdos que
possa celebrar com os proprietarios de outras aguas ou com
os que se utilizarem de aguas de outra origem.
§ 6. o Serão sempre respeitados os direitos de tereeiro~.
Art. 39. A lioenca será pessoal e sómente transmissível
mediante autorizac\ãO do Governo, salvo os casos de successão
causa-mortis limÜada aos herd~iros necessarios e ao conjuga
sobrevivente,' e de successão commeroial. O pesquizador póde
ser pessoa natural ou pessoa jur;dica.
Paragrapno uni co. Os aetunes foreiros de terras do domini o da União pirecisam de licença para pesquizar.
Art. 40. Sendo infructifera:, as pesquizas, deverá o pesquizador communical-o ao !Governo e repôr as ;cousas em seu
estado anterior, fechando ou entulhando os poços e as galerias restituindo ás aguas seu curso natural si assim e'!igirem
as servidões existentes.
Paragrapho unico. Si, ao cabo de um anuo, o pesquizador
precisar de novo prazo para termmar seus trabalhos, poderá
requerel-o nas condições do art. 39.
Art. 41. Achadas as subst:mcias mineraes, enviará o
pesquizador ao Ministro da cAgricultura, Industria e Commercio, por intc·rmedio do Serviço Grologico, amostras bastantes
para ajuizar-se do valor do minerio, fazendo-as acompanhar
de memorial, planta topographica e geologica, córtes dos terrenos, indic•ações do Jogar de proveniencia das amostras, locação da jazida e des0ripção dada, distancias das povoações,
meios de communicação e mais inFormações preci!'>as para o
conhecimento cabal dos deposites.
§ 1. O Serviço Geologico lavrará termo de recepção dos
document.0s o das amost.ra.s, entregando ao pesquizador uma
certidão para garantia de seus direitos.
§ 2. o As duvidas occurrentes sobre a identid!lde do inventor e a veracidade de sua communicação serão solvidas
pelo Poder Judiciario.
§ 3.0 Si o Gover·no exigir dados complementares para os
fins deste artigo, ·poderá ICünceder ao pesquizador um novo
prazo de um anno, prorogavel por mais seis mezes.
Art. 42. Satisfeitas as exigencias do artigo anterior e
recebido do inventor o requeriment.o pedindo a conces<>ão 'da
lavra, mandará o Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, por inter medi o du Serviço Geologico do Brasil, publicai-o, por prazo nunca inferior a óO dias, nos orgãos principaes da imprensa do município onde estiver sita a jazida e
por edital na séde da comarca a que pertencer. Findo o prazo
da publicação, si não houver r..,clamações ou si cdtas forem
iwprocedentes. fará o Governo por decreto a concessão da
mesma, fixando a área concedida e o prazo maximo para sua
demarcação.
§ 1 . o O lote de lavra corresponde á superfície de cinco
h!Jctares. O numero maximo de lotes concessiveis a um individuç> é de 10, si se tratar de jazidas de diamante, de pedras
preciosas ou metaes raros, e de 20 nos demais casos. Em
se. tratando de empreza de mineração, os limites serão respectivamente de 20 lfi<O prjmeiro caso e 40 no segundo.
0

206

,\QTOS DO PODER LEGISLATIVO

§ 2.• 'l'ratundo-se de areias mctalliferas ou gcmmiferas
de um rio publico federal, o lo~e de lavra de rio corresponde
á extensão de cinco kilomelros segundo o veio de a.gua. O
numero maximo de lotes de rio concessiveis é de 10 para um
individuo e de 20 para uma em preza. Serão sempre resalvados os interesses da navegação.
§ 3.• O prazo não excederá de 30 annos, prorogavel a
juizo do Governo.
§ 4." O concessionario póde ser pessoa natural ou pessoa
jurídica.
§ 5." A conoessão será intransferível, salvo prévio accôrdo
e autorização do Governo e exceptuados os casos de succes!ãO
civil cansa-mm·tis, limitada aos herdeiros nec.essarios e ao
conjuge sobrevivente, e de successão commercial.
§ ü.• Fica resalvado o direito dos faiscadores continuarem a minerar nas alluviões do leito do rio por meio de
installações rudimentares c passageiras, a cargo de uma ou
duas pessoas. Para estas, basta uma simples licença, para
faiscar, pessoal ou intransferível. Exceptuam-se os depositas
em terrenos de marinhas, as areias e alluviões naturalmente
enriquecidas contendo minerios de metaes raros, devendo todas estas jazidaG ficar sujeitas ás mesmas regras dadas para
as minas.
·
§ 7. • O concessionario de lotes de lavra tem direito a
todas as substancias mineraes que encontrar nos tervenos que
fazem objecto da concessão. ·Para aquellas que não !COnstarem
no titulo de concessão, esse direito fica estabelecido pela
communicacão, ao Governo, dos novos descobertos, que serão
registados em additamento ao primitivo titulo.
'Art. 43. Descoberta uma jazida c resalvado, nos termos
do art. 41, o direito de inventor, caso este não queira requerer a concessão da lavra, fica-lhe assegurado o <tireito a receber do concessionario desta, como remuneração de seu trabalho, á sua opção, e além do pagamento das despezas de
pesquiza: um premio em dinheiro corrente, pagavel á vista,
ou uma 'contribuição annual, durante todo o prazo da coocessão, até 2 o/o sobre os lucros líquidos deixados pelo meneio.
O onus desses pagamentos cabe ao conoessionario da lavra,
que entrará no goso da concessão depois de ter expressamente
assumido as respectivas obrigações.
Paragrapho unico. Cabe ao inventor o direito de fiscalizar as operações commerciaes e a escripturação do concessionario da lavra, afim de verificar a exactidão das contas
que lhe forem prestadas sobre sua remuneraçã:o.
Art. 44. Si houver mais de um pretendente á concessão
da lavra, sendo todos igualmente idoneos, o Governo a porá
em hasta publica, que versará sobre a quota mencionada no
art. 56, par31,'"!"apho unico, do capitulo UI, titulo II, desta lei.
§ 1. • Em igualdade de condições, terá prefereMia o inventor da mina que tiver resalvado seu direito nos termos do
art. H.
§ 2.• PreteridQ, o inventor terá direito ao pagamento
das despezas causadas pelas pesquizas e a um premio que
consistirá, á opoão do inventor: em uma quantia em di~
nheiro corrente, pagavel á vista, ou em uma remuneração
annual, durante todo o prazo da concessão, até 2% sobre o
lucro liquido deixado pelo meneio da mina. O onus desses

ACTOS DO PODER LEGlSLATIVO

207

pagamentos cabe ao concessionario, que só entrará no goso
da concessão depois de ter expressamente assumido as respectivas obrigacões.
Art. 45. Nos decretos de concessão virão mencionados :
I. Os favores concedidos;
II. O prazo, nunca excedente de um anno, para começarem os trabalhos de lavra, salvo caso fortuito de forca
maior, reconhecido e acceito pelo QQverno;
IH. Os onus impostos ao coTIJcessionario;
IV. As penas legaes em que poderá incorrer.
Art. 46. Será recusada a concessão si a exploracão fôr
prejudicial ao bem publico ou comprometter interesses de
tal monta que as vantagens derivadas do meneio da lavra
não os compensem.
Paragrapho unico. Nesta ultima hypothese, terá o inven...
tor direito a receber do Governo, além do pagamento das
despezas .de pesquizas, uma somma igual á importancia desta.s, a titulo de indemnizacão.
Art. 47. Serão nullas as concessões feitas com violação
de qualquer das disposições desta lei.
Paragrapho unico. A nullidade será declarada por sentença do PodC!l' Judiciario em accão summaria, que será pro'"
posta:
I. Pelos orgãos competentes do Ministerio 'Publico;
li. Pelos interessados, dentro no prazo de um anno.
'Art. 48. Por acto do Governo, ouvido o Concelho SuperiOr das Minas, será decretada a caducidade da concessão:
I. Si forem excedidos os prazos mareados no decreto de
concessão, salvo caso fortuito ou de forca maior, reconhecido
e acceito pelo Govermo;
li. Occorrendü o abandono da mina ou interrupção dos
trabalhos por mais de um anuo, salvo caso fortuito ou de
forca maior, reconhecido e acceito pelo Governo;
IH. Si o concessionario Wr declarado incapaz de con•
tinuar os trabalhos, por si ou por seus representantes legaes;
IV. Si o concessionario deixar de cumprir ordens, decisões ou instrUJccões oriundas do decreto de concessão ou das
leis e regulamentos em vigor.
Art. 49. Em caso de caducidade, havendo bemfeitorias
feitas pelo concessionario, terá elle direito a ser indemnizado
do valor dellas, deduzidos, porém, o preço dos materiaes cedidos gratuitamente pelo Governo, assim como o total das
quantias que, a titulo de favores pecuniarios, tiverem sido
recebidas pelo ·concessionario.
Paragrapho unico. A indemnizacão será paga pelo Governo, que a tornará a haver do novo concessionario, caso
haja nova concessão.
Art. 50.. Os aforamentos de terrenos do dominio da União
não transferem o domínio util das minas nelle~ existentes.
Art. 51. Nas alienações dos terrenos do domínio da União
não se comprehendem as minas, as quaes ficam reservadas
á propriedade federal.
Art. 52. Tanto no caso de aforamento, como no de alienação de terrenos do domínio da União, a qualquer se$ fa-
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r.ullado pesquizar e lavrar minas, respondendo o explor·ador,
na fórma das leis vigentes, pelo damno causado em virtude
das pesquizas, mineração ou inobservancia dos regulamenttls
sobre segurança, policia, hygiene e viação publica.
CAJIITULO li
DA I'OI.ICIA DA MINE!lAÇÃO

ArL. 53_ A policia da mineração se effectuará por intr.rde engenheiros fiscaes das minas, nomeados pelo Governo e por este pagos por conta do coll!cessionario, não excedendo seus vencimentos de 12:000$ annualmente.
§ 1." Para este fim, recolherá o concessionario, de tres
em tres mezes, adeantadamente, aos cofres federaes, a quota
que fôr marcada pelo Governo, não excedendo de 12:000$ por
anno.
§ 2.• O Governo poderá exercer a fiscalização de mais de
uma lavra por um unico engenheiro fiscal.
Art. 54. O pessoal da fiscalização terá, quando em serviço, livre entrada na mina e em todas as suas dependencias,
podendo examinar todos os detalhes da administração e exigir os dados necessarios para a confecção dos mappas e!'ltatisticos da producção mineral.
Paragrapho unico. As emprezas mineradoras, assim como
os directores de serviço de pesquizas e de lavra, serão obrigados a facilitar a inspecção de todos os trabalhos aos agentes
da fiscalização e fornecer-lhe<; todas as informações exigidas
no tocante á marcha do serviço e ás estatísticas industriaes.
Art. 55. Superintenderá a policia das minas o Serviço
Geologico do Brasil, ao quai ficarão subordinados os fiscaes.
O mesmo Serviço, por sua sec"etaria, ficará encarregado do
trabalho de expediente relativo á mineração.
n~dio

CAPITULO III
DAS CONTRIBUIÇÕES

Art. 56. O concessionario da lavra, além do sello da concessão e da quota annual de fiscalização, pagará as r,;eguinte'l
contribuições :
I. Uma 1quota annual fixa, não excedente de 150$ por
lote concedido;
li. Uma .quota annual variavel, até 6 o/o sobre a renda
liquida deixada pelo meneio da mina.
Paragrapho unico. Na hypothese de licitação rntre pretendentes egualmente idoneos á conceE"·São da mesma lavra,
haverá uma terceira quota annual que servirá de eritt•rio preferencial para a escolha do conccssionario.
Art. 57. As quotas annuaes 1 e II do artigo anterior só
começarão a ser cobradas dons annos após o inirio dos trabalhos de mineração.
Art.. 58. O Governo regulamentará a fórma de cobrança
desses impostos.
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CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES GERAES E DISPOSIÇÕES TRANSll'OI\lAS

Art. 5g, As novações e prorogacões das concessões vi~
gentes serão feitas de accôrdo eom esta lei.
Art. 60. O Governo nomeará uma commissão para discriminar os rios publicos federaes. Seu trabalho. depoi~ d~
approvado pelo Congresso Nacional, servirá de base para as
concessões.
Paragrapho unico. Si algum rio publico federal t.iver sido
objecto de concef·são ou de contracto de mineração por parte
de Governo estadual, ficará em vigor a concessão ou contracto.
substituído o Governo do Estado pelo Governo Federal e
indemnizado aquelle das despezas por elle feitas para aproveitamento do rio.
Art. 61. Nos regulamentos que expedir, para a ex,ecucão
aEl<lta lei, o Governo providenciará sobre policia de mineração e consolidará as disposições de leis que forem applica:veis a este ramo de industria.
Art. 62. O Governo solicitará os creditos precisos para
a execuçã;o dos arts. 5• e 60 desta lei.
Art. 63. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de :1.9:1.5, 94• da !Independencia e 27• da IRepublica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

-

João Pandid Calogeras .:

DECRETO N. 2.934- DE

6 DE JANEIRO DE

1915

Autoriza a abertura ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio do
credito de 8 :323$4oo, sendo I :623$400 para pagamento da folha do pessoal
do almoxarifado da Villa Proietaria Marechal Hermes, relativo ao mez de
janeiro de I 9 I 4, e 6:700$ para pagamento do almoxarife da mesma villa
José Ignacio de Brito.

O President-e da Reru b!ica dOE'• Estados· Unidos do Brazil:

F.aço sahor que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a se~;,uinte resol11ção:
Artigo umco. Fica o Presidente da Hepublica autorizado
a abrir, pelú Mmisterio áa Agricultura Industria e Commareio, o credito extraord:inario de ' 8:323$400, sendo:
1 :623$400 paN pagamento da folha do pessoal do almoxarifado da V11la f'roletaria Marechal Hermes relativa ao mez
de janeiro ultimo, e 6 :700$ para pagamento do almoxarife da
meFma vi lia Jo~f\ Ignacic- de Brito; revogadas as disposições
em contrario.
. Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94• da Independencw. c 27• da Repnblica.
.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá (Jalogeras .,
l'oder Legislati'l'"o- 1915 (Voi. I)
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DECRETO N. 2. 935 -

DE 6 DE JANEIRO DE 1915

::!01iza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Se·

gocios Interiores, o credito de 785:977$633, supplementar á verba xs• - Policia do Districto Federal - do art. 2° da lei n. 2 .842, de 3 de janeiro
ultimo

O Presidente da Hepublica dos Estados UnidO!! do Brar:H:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autcrizado
a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiere'3i o r'redito de 785:977$633, supplementar á verba 15"- Po icia do
Districto .Federal - do art. 2" da lei n. 2.842, de 3 de janeiro ultimo; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 9!1" da Independencia e 27" da llepublica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 2. 936 -

DE 6 DE JANEIRO DE 191 ti

Autoriza o Pr,eJi<iente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Ne·
gocios Interiores, o credito extraordinario d1e 28:444$997, para occorrer
ao pagamento devido aos officiaes da Briga<la Policial aggregados, por
molestia, no exercido de 1913, e o credito especial de t:ooo$, para pagamento d,e ajuda de custo do anno de 1912 ao deputado Ramiro Ferreira
de SatuTnino Braga

O Presidente da Republica dos Estados Umdos do Rt'a1il:
Faço saber que o Congresso Nacional decretcu e eu o;ancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o •!redito extraordinario de 28:1!44$097, para occorrer ao prtgamento devido aos offieiaes da Brigada Polici:ll aggrpgat!os,
por molestia, no exercício de 1913, e o credito especial de
1:000$, para pagamento de ajuda de custo do anuo de t9t2
ao deputado Ramiro Ferreira de Saturnino Bmga; ::evogadas
as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P. GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
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2Ü

DE 6 DE JANEIRO ntr 1915

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o tre<iito de 22 :2o6$662, supplementar á sub-consignação
cOfficiaes aggregadosl> do n. 15, (Brigada Policial) do art. 2• da lei
n. a.84.2, de 3 de janeiro de 1914

O Presidente da Republica dos l!:stados Unidos do Bra.ilil:
Faço saber que o Congresso Nacional decrt>tou e en ~an
cciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Plresidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios I~teriO_!'fi'S, o •lr~
dito de 22:206$662, supplcmentar á sub-constgn:lçao «Offlciacs aggregados:~>, do n. 15 (Brigada Policial) do art. 2"
da lei n. 2.842, de 3 de janeiro de 1914, para occorrer ao p,agamento do soldo de cada um dos officiaes mencionad0s na
demonstração que acompanhou a exposição do 8r. minist.ro
da Justiça; revogadas as disposições em contrario.
f
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94" da Inr!ependencia e 27" da 1\epublica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Carlos Maa:imiliano Pereira dos Santos.

-

DECREto N. 2.938- DE 6 t>E JANEIRo Dll: 1915
f.ntoriza o Pr.esidente da RepuL!ica a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Nego·
cios Interiores, o credito especial de 999$996, para pagamento de gratifica·
çilo ao tenente-coronel graduado do Corpo de Bombeiros Dr. José Joaquim
de Azevedo Brandão

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Erazil:
F'aço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. Fica o Presidente da Republica aulortzado
a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiore~. o ~~re
dito especial de 999$996, para pagamento da gratificacão que
compete ao tenente-coronel graduado do Corpo de Bombeiros
Dr •. José J~aq~im de Azevedo Brandão, como inspertor do
serviço sa~Itar10 do mesmo corpo; revogadas as dispr,sições
em contrarw.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94" da Indepc!!dencia e 27" da Republica.
WENCESLAU. BRAZ P: GoMES.

Carlos Maximilútno Perei.ra dos Santos.
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6

DE JANEIRO DE

i9i5

Approva o eontracto celebrado entre o Governo e a Companhia Nacional de
Navegação Costeira, para um serviço regular de navegação, baseado nas
disposições do credito n. 10.t76, de t6 de abril de I!ll3·

O Presid~nta da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
mncciono a segulnte res1Iucão:
Art.. 1. • Afim de que produza os necessarios effeitos, fica
approvado o contracto celebrado entre o Governo e a Companhia Nacional de Navegação Costeira, para um servico regular de navegação, baseado nas disposições do decreto n. 10.176,
de i6 de abril df' 19t3, com as seguinte~· modificações:
a) as escalas feitas vela linha Norte-Sul entre Porto Alegre e Rio de Janeiro serão feitas tocando os vapores da companhia na ida em Pelotas. Rio Grande do Sul, Florianopolis,
Paranaguá, Antonina e :-;untos, na volta em Sant<ls, Antonina,
Paranaguá, S. Fra-ncisco, Florianopolis, Rio Grande do Sul e
Pelotas;
b) na linha subsidiada entre Ri<l de Janeiro e Porto Alegre serão feitas Pscalas tocando na ida em Paranaguá, Floll'ianopolis, Rio Grande e Pelotas e na volta em Pelotas e Rio
Grande do Su!;
c) na linha ttuxiliar quinzenal entre llio de Janeiro e Rio
Grande do Sul serão feitas escalas, tocando na ida e na volta
em Angra, Ubatuba, Caraguatatuba, Villa Bella, S. SebaE•tião;
Santos, Cananéa, Iguape, Itajahy e Flori::mopolis;
d) é oonfirmada a decisão do Governo, no sentido de que
as viagens dos vapores cargueiros serão ft>itas de accôrdo com
as necessidades reaes e effootivas do commercio, indust.ria e
lavoura.
Ar~. 2.• !l'3vogam-se as disposições em contrario.
Rio de JaUP.!!'O, 6 dt) janeiro de 1915, 94° da Independeucia e 27° da Jlepnblica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES,

Auuusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 2.\HO -

DE

6

DE JANEIRO DE

1!H5

Autoriza o Presidente d" ~publica a abrir, pelo Ministerio da Viação
Obras :Publicas, o credito espedal de 86:St5$28J, para pagar a indemni·
zação devida ao Dr. Aristoteles Ambrosino Gomes Calaça e D. Thereza
Barbosa de Oliveim Santos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra:-:il:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorit.ado
á abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito
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especial de 8u :515$280, para pagar a indemnização devida ao
Dr. Aristoteles Ambrosino Gomes Calaça e D. Ther~za Barbosa de Oliveira Santos, pela privação das aguas do r10 Grande em Jacarépaguá, proveniente da oaptação e adducção das
mesmas aguas para abastecimento desta Capital; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
,WENCESLAU BRAZ P. GoMES.:

Augusto Tavares de Lvra.

DECRETO N. 2. 941 -

DE

6

DE JANEIRO DE

i9i5

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras
Publicas, o credito de 900 :ooo$, supplementar á sub-consignação cAcqnisiçlo,
conservação e reparação de moveis, etc) da verba .2• do art. 64 da lei
11 • .:2.84.2, de 3 de janeiro de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
Artigo uni co. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito
de 900:000$, supplementar á sub-consignação «Aquisição, conservação e reparação de moveis e do necessario para o recebimento, transporte, processo e distribuição de correspondencias e malas; material fluctuante e o relativo ao ~ervico:t
da verba 2" do art. 64 da lei n. 2.842, de 3 de janeir.J do
corrente anno, para occorrer ao {iagamento dos fornecimentos
feitos pela Societá dei Brevetti Postale e Ferroviari, segundo
o contracto registrado sob protesto em 23 de setembro de
1913, conforme officio do Tribunal de Contas da mesma data·
revogadas as disposições em contrario.
'
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, g,i• da Independencia e 27• da Republica.
WENCE_fJLAU BRAZ p. GoMES.
Augusto Tavares de Lvra.

DECRETO N. 2.912-

DE

6

DE JANEIRO DE

1915

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras
Publicas, o credito especial de IJ :98s$o:>s, para pagamento de subvenções
á Empreza Fluvial PJauhyense

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil:
. Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccwno a resolução seguinte:
A;rtigo uniço: Fi~a o Pr~sidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Mtmsteno da VIação e Obras Publicas, o credito
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especial na importancia de 13:985$025, 'afim de occorrer ao
pagamento das subvenções pelas viagens realizadas no anno
passado pela Empreza Fluvial Piauhyense, de accôrdo com
o contra c to realizado ex-vi do decreto n. 9. 6R1, de 26 de
julho de 1912; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES,

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 2. 943 -

DE

6

DE JANEIRO DE

1915

Autoriza o Presidente da Republica a conceder privilegio por 6o annos para
construcção, uso e goso de diversas estradas de ferro, sem onus para o
Thesouro Nacional e mediante as clausulas que o Governo estabelecer.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
:Art. i. o Fica o Presidente da Republica autorizado a
conceder a Alberto Alvares de Azevedo de Castro, ou a tompreza que organizar, privilegio durante 60 annos
para
construcção, uso e goso de uma estrada de ferro, que partindo
de Cuyabá, venha, por Sant'Anna do Paranahyba, entronr:1r
no Jogar denominado Jangada ou em S. José do Rio Preto,
na Estrada de Ferro Araraquense, sem onus para o The~onro
Nacional e mediante as clausulas que o Governo estab~le~E>r.
Art. 2. o Identica concessão, pelo mesmo prazo e na>J mP'lmas condições, ao Dr. José Agostinho dos Reis, ou a emprrza
que organizar, para uma estrada de ferro que, partindo de
Cuyabá, se dirija á cidade de Santarém, pelo planalto er..tre
os rios Xingú e Tapajoz.
Art. 3. o Fica mais autorizado o Poder Executivo a fazer
a concessão, em concurrencia publica, com que:rr: mais vantagens offerecer e sem onus para o Thesouro Nacional. da
consbrucção, uso e goso, por 60 annos de prazo, dos seguintes
prolongamentos:
Da via-ferrea que vem de S. Luiz e S. Borja á estação
de S. Pedro, deste ponto até Pelotas, passando por S. St>pt\
Caçapava e Cangussú;
·~ Da linha ferrea de Sant'Anna do Livramento a S. Srbasbao, deste ponto até Pedras Brancas passando nor Lavras
Caçapava e Encruzilhada;
'
•
'
Da Estrada de Ferro de S. Luiz até a colonia Serro A7Ul
e entroncamento. com a Cruz Alta e Ijuhy-Ligação de Cacapava a S. Gahrrel.
Ar·t. 4. o Rlevogam-se as disposições -em contrario.
~io de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94o da IndependenCia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 2.944

-DE

9

DE .JANEIRO DE

{915

Releva de qualquer prescripçllo em que possa ter incorrido o direito i per·
cepof.o do montepio instituído em favor de D. Maria Amalia Buleio Vel·
loso por seu marido Dr. Pedro Moniz Le1o Velloso

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Fica relevado de qualquer prescripção, em que
possa ter incorrido o direito á percepção do montepio instituído em favor de D. ·Maria Amalia Bulcão Velloso, por seu
marido o juiz de direito Dr. ·Pedro Moniz Leão Velloso, para o
fim de receber a pensão a que tiver direito da data da presente
lei em deante, pagas as contribuições atrazadas.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

p.

GoMES.

Sabino Barroso.

DECRETO N. 2.9Uí

-DE

9

DE .JANEIRO DE

f915

Autoriza o Presidente da Republiea a abrir pelo Ministerio da Fazenda um
credito extraordinario de 24:007$437, para pagamento, em Tirtude doe
sentença jud'iciaria, a Pedro Rodrigues Barroso e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o 'Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
!Art. 1." Fira o Presidente da Republica autorizado a
abrir pelo Ministerio da Fazenda um credito extraordinario,
na importancia de 24:007$437, para occorrer ao pagamento,
em virtude de sentença do Poder Judiciario, ao Sr. Pedro Rodrigues Barroso, 2° tenente do Exercito, compulsoriamente reformado.
Art. 2. Sempre que a União for condemnada por sentença
judiciaria a pagamentos resultantes de lesões de direitos individuaes. o ministro da Fazenda. na Iílef!ma occasião em que
ordenar o pagamento, enviará á autorritlade competente os
papeis respectivos, afim de ser proposta pelo r~presentante da
Fazenda Nacional accão regressiva contra a autoridadt> que
deu causa á condemnacão.
§ f.• Incorrerão nas penas do ·crime de prevaricaçlio (Codigo Penal, 207) o ministro que não fizer a remessa dos papeis ordenada neste artigo e o representante da Faze11d~ que
dentro ~e 30 dias, não propuz~r a acção respectiva, modifi~
cado assim o art. 13, § 14, da lei n. 22f, de 20 de novembro de
0

f894.
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§ 2.• A accão criminal nos casos do paragrapho anterior
póde ser iniciada mediante representação de qualquer cidadão.
Art. 3. • Hovogam-se as disposições em ,contrario.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1915, 94• da Indepandencia
e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Sabino Barroso.

DECRETO N. 2. 946 -

DE

9

DE JANEIRO DE

1915

Autoriza o Governo a reintegrar o chefe de &ecção da Alfandega do Rio d.e
Janeiro, Lucas Antonio Ribeiro Bhering

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
eancciono a seguinte resolução:
Art. t.• Fica o Governo autorizado a reintegrar o chPfe
de secção da Alfandega do Rio de Janeiro, Lucas Antonio Ribeiro Rhering, no cargo de que foi dispensado por acto do
Ministro da Fazenda do Governo Provisorio, de 119 de janeilro
de 1891, que o aposentou, sem quaesquer vantagens pecuniarias quanto ao tempo em que esteve fóra de seu cargo.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Sabino Barroso.

DECRETO N. 2.947-

DE

11

DE JANEIRO DE

1915

Autoriza o Presidente da Republica a conceder a Antonio Cardoso de Amorim, z• escripturario da Delegacia Fiscal do Thcsouro N acionai no Estado
da Bahia, um anno de licença, sem vencimentos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
snncciono a seguinte resolucão:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a conceder a Antonio Cardoso de Amorim. 2• escripturario rla
Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado da Bahia,
um anno de licença, a contar de 9 de ,ianeiro de 1915, sem
vencimentos, para tratar de seus interesses; revogadas a'! disposições em contrario.
Rio de Janeiro, H de janeiro de 1915, 94" da Independencia e 21• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

p. GoMES.

Sabino Barroso.
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DECRETO N. 2.948 -

Dl!l 13 DE JANEIRO DE 1!1'15

Autoriza o Presidente da Repubiica a abrir, pelo M~isterio dà Marinha, o
credito extraordinario de 1 • ooo :ooo$, para attender ás despezas resultantes
da neutralidade do Brazil na actual guerra européa

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o ·Congresso Naci1onal decretou e eu
sancciono a s-eguinte resolu~ão:
Artigo unico. Fica o Pre~idente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito exhraordina:rio
de LOOO :000$, para attender ás despezas resultantes da neutralidade mantida pelo Brazil na actual guerra européa; revogadas as disposições em contrari10.
Rio de Janeiro, 13 Je janeiro de 1915, 94• da lnde<nendencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Alexandrino Faria de Alencar.;

DECRETO N. 2.949-

DE 13 DE JANEIRO DE 1915

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Guerra, e
credito de r.soo :ooo$, suwlementar á verba r 3• - Material - diversas
despezas- N. 27 -Transporte de tropas, etc. - do art. 20 da lei n. 2.84.2,
de 3 de janeiro de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Naci10nal decretou e eu
sancciono a seguinte resolu-ção:
Artigo unico. Fica ) Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Gum-ra, o credito de 1.500:000$
supplementar á verba 13• - Material - consignação <Di-'
versas despezas~ - N. 27 -....: Transporte de tropas, etc. - do
art .. 20 ~a)ei n. 2.8,12, ~e 3 de janeiro de 1914; revogadas
as dlspostçoes em contrariO.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 94• da lndependencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P, GoMES,·

losi Caetano de Faria.
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DECRETO N. 2.950 -

DE 13 DE JANEIRO DE 1915

Autoriza o Presidents da Republic.a a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o
credito de 98:ooo$, supplemento.r á verba 13• - Material N. 18
Medicamentos, drogas, appositos, etc. - do art. 20, da lei n. 2. 842, de
3 de janeiro de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a s·eguinte resoltH;ão:
Artigo unico. iFica o Presidente da 'Rcpublica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito de 98:000$, supplementar á verba 13• - Mataria] - N. 18 - Medicamentos,
drogas, appositos, etc. - do art. 20, da lei n. 2. 842, de 3 de
jaTieiro de 1914; revogadas as .disposições em ·contrario.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 9·i da Independencia e 27° da Republica.
0

WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

José Caetano de Faria.

DECRETO N. 2.951

-DE 13 DE .JANEiRO DE

1915

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 186:864$283, ouro, e 3. 666:534$454, papel, para solução de dividas d~ exercidos findos

O PresideTite da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de
186:864$283, ouro, e 3. 666:534$454, papel, para solucão de
dividas de exercícios findos, constantes das relacões approvadas pelo Tribunal de Contas e por elle enviadas ao Congresc;o, na fórma do art. 85 da lei n. 2. 842. de 3 de janeiro
de 1914; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, i3 de janeiro de 1915, 94° da Independencia ·e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Sabino Barroso.
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. DECRETO. N. 2.952- DE i3

DE JANEIRO DE

i9i5

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Fazend)a, o credito especial de so2::.ug$765 1 para paga~to das qwap.tias que forc;m ve·
rificadas serem devidas, em virtude de acmtençil judiciaria, aos herdeiro.
do almirante Elisiario José Barbosa e outros

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congre~eo Na·~ional decretQu e eu
sancciono a seguinte rewlução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo l\finisterio da Fazenda, o credito especial de
502:219$765, para occorrer aos pagamentos das quantias que
forem verificadas serem devidas, em virtude de sentença judiclaria, aDs herdeiros dos almirantes Elisiario José Barbosa e
Francisco José Coelho Netto e marec.haes Bernardo Vasque(o.
Francisco Antonio de Moura e Rufino Enéas Gustavo Galvão,
visconde de Maracajú; revogadas as disposiçõeE• em contrario.
Rio de Janeiro, t3 de janeiro de i9i5, 94° da Independencia e 27° da Republica.
P. GoMES.
Sabino Barroso.

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 2.953- DE i3

DE JANEIRO DE

i 9i5

Autoriza o Presidente da Republica a 11brir pelo Ministerio da Fazenda o cre·
dito especial de 26:268$tt4 para pagar o que fôr devido ao Dr Luiz Alves
Pereira, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Repuiblica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congrr~·so Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir pelo ·Ministerio da Fazenda o ;credito especial tle
~26 :268$H4 para pagar o que fôr devido ao Dr. Luiz Alves
Pereira. em virtude de sentença judiciaria; revogadas as dir~
posiçõP.s em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1.9!5, 94° da Independenci.a e 27° da Republica.
WENCEsLAu BRAZ

P. GoMEs.

Sabino Barro&o.
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DECRETO N. 2.954- DE :1.3

DE JANEIRO DE

t 915

Autoriza o Presidente da Republica a abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de 28:72$024, sendo 1 :2oo$ para occorrer á despe%11
resultante da differença nos vencimentos dos ajudantes dos porteiros do
Thesouro e daquelle ministerio, e 27:525$024 para pagamento a Manoel
Emilio da Silva, em virtude dle precatoria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
F1aco saber que o Congr~e.go Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte res<>lução:
Art. :f..• Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir
pelo Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de
28:725$024, sendo 1 :200$ para occorrer á despeza resultante
da differença nos Yencimentos dos ajudantes dos porteiros do
Thesouro e daquelle ministerio, e 27:525$024, para pagamento a Manoel Emilio da Silva. conforme precatoria expedida em 31 de dezembro do 1912 á Delegacia Fiscal do The·
souro Naci<>nal no Estado de S. Paulo.
Art. 2.• Revogam-se as disposieõeF• em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de :1.915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
P. GoMES.
Sabino Barroso.

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 2. 955 -

DE

:1.3 DE JANEIRO DE :1.9:1.5

Autoriza o Presidente da Republica a abrir pelo Ministerio da Fazenda o
credito extraordinario de 97:299$459 para restituição de impostos indevi•
damente cobrados a Luiz Hermanny & Comp. e outros, conforme sentença
judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito extraordinario
de 9'1 :299$459 para restituição de impostos indevidamente
cobrados a Luiz Hermanny & Comp. e outros, conforme 9entença passada em julgado; revogadas as disposições em contrarw.
Rio de J·aneixo, 13 de janeiro de :1.915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Sabino Barroso.
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DECRETO N. 2.956- DE 13 DE JANEIRO DE 1915
Autoriza o Presidente da Republica a abrir pelo Ministerio da Fazenda um
credito especial de :zo6$8so para pagamento a Antonio Teixeira Netto,
em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da R~publi(}a dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução :
Artigo unioo. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito especial 'de
206$800 para occorrer ao pagamento devido a Antonio Teixeira Netto, em virtude de sentença jud'iciaria passada em
julgado; revogadas as disposições em cqntrario.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Sabino Barroso.

DECRETO N. 2.957-DE 13 DE JANEIRO DE 19i!S
Equipara, para os effeitos da vitaliciedade, os preparadores da Escola Poly·
technica do Rio d~ Janeiro aos das faculdades de medicina da Repu·
blica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congre~so Nacional decretou e eu sancciono a resolucão seguinte:
Art. 1 . • Os preparadores da Escola Polytechnica, nomeados na vigencia do Codigo de Ensino, de 1 de janeiro
de 1901, ficam equiparados, para os effeitos da vitaliciedade,
aos preparadores das faculdades de medicina da Republica,
que já gosam dessa vantagem, de accôrdo com o art. 5• da
lei n. 2.358, de 31 de dezembro de 1910.
Art. 2. • Revogam-se as disposições em conbrario.
Rio de 'Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P, GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
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DECRETO N. 2. 958 -

DE

13 DE JANEIRO DE 1915

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credlito especial de 232:612$173, para occorrer á sola·
ção de compromissos da Brigada Policial, relativos ao anno de 1913 e á
restituição dos depositas de que trata o art. 220 d'o regulamento qwe baixou
com o decreto n. 9.262, de 28 de setembro de 19rr

O Presidente da Republica dos Estados Unidos d<l Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o
credito especial de 232 :6'12$173, para occorr~ á solução de
compromissos da Brigada Policial, relativos ao anno de 1913,
e á restituição dos depositas de que trata o art. 220 do regulamento que baixou com o decreto n. 9.262, de 28 de setembro
de 1911; :revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Hepublica.
WENCESLAU BRAZ

P.

G<lMES.

Carlos Màa:imiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 2.959 -

DR

13 DE JANEIRO DE 1915

Autoriza a concessão de um anno de licença, com a metade d.a. diaria, a IT~
norio Gonçalves Ribeiro, guarda-chaves da Estrada de Ferro Central do
Brazil

O Presidente da RepubUea dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
san,o.ciono a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a conceder um anno de licença, com a metade da diaria, a
Honorio Gonçalves Ribeiro, guarda-chaves de 3" classe da Estrada de Ferro Central do Brazil; revogadas as disposições
em contrario.
Rio de ,Tanei~;-o. 13 de janeiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

p.

G<lMES.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 2. 960-DE 13 DE

JANEIRO bE

i915

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito UP!I"
cial de 276:738$296, ouro, .,ara pagamento de juros á Compannia l'.strada
de Ferro S." Paulo-Rio lirande.

O Presidente da Republica doa Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerío da Viação e Obras Publicas, o credito especial de 276 :73~$2!:16, ouro, destinado a cobrir a despeza equivalente effectuada com o pagamento de garantia de
juros devida á Companhia Estraaa de Ferro S. Paulo-Rio
Grande; revogadas as disposições em contrario,
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 94" da Indepen·
dencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P,

GoMES,

Augusto Tavares de L'U'I'_a.

DECRE'l'O N. 2. 961 -

DE

13 DE JANEIRO DE 1915

Approva a C<>nvenção de Arbitramento entte o Brasil e a Suecia, assignada
em Stockholmo, aos 14 de Dezembro de 1909

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a Resolução seguinte:
Artigo fi. • Fica approvada a Convenção de Arbitramento
entre o Brasil e a Suecia, assignada em Stockholmo aos 14
de Dezembro de 1909, em execução dos princípios enunciado'!~
nos arts. 15 a 19 e 21 da Convenção de Hay.a, de 29 de Julho de
1899, e nos arts. 37 a 40 e 42 da Convenção que, com o mesmo
objecto, foi assignada em Haya, em 18 de Outubro de 1907.
Artigo 2. • Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P,

Lauro Müller.

GoMES,
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DECRETO N. 2. 962 -

DE

13

DE JANEIRO DE

1915

Approva a Convenção de Arbitramento entre o Brasil e a Dinamarca, assi·
gnada em Copenhague, a 27 de Novembro de 191t

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
:Faco saber que o Congre$o Nacional decretou e eu
sanccíono a Resolucão seguinte:
Artigo 1.° Fica approvada a Convencão de Arbitramento
entre o Brasil e a Dínamal'ca, assignada em Copenhague a 27
de Novembm de 19!1, estabelecendo o accordo geral, visado
pelo art. 19 da Convenção de Haya, de 29 de Julho de 1899.
Artigo 2. Revogam-se as disposicões em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 1915, 94° da Independencia e 27" da Bepublica.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMES.
0

Lauro Müller.

DECRETO N. 2.963

-DE

20

DE J!I.NEIH.O DE

1915

Corrige alterações com que foi publicada a lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915,
que fixa a despeza geral da Republica para o exercício de 1915

O Presidente da Republica düs Estados Unido<• do Braz i!:
Faco saber, á vista do que consta dos offioios da Mesa da
namara dos Deputados, ns. 21 e 27, de H e 1>5 do corrente
mez, que a lei n. 2.924, de 5 do mesmo mez, deve ser executada
com as seguintes correccões:
Na verba 11", do art. 24, «Commissões de limites», leia-<·e: «Diminuída de 200:000$000.
300:000$000:.
Substituam-se •a·s verbas 2" e 3" do art. 29, «Correios» e
«Telegraphos», pelas seguintes:
Verba 2• -

Correios:
Papel

Diminuída de 118:750$, <oendQ: De 19: 100$ pela suppressão dos cargos de subadministrador, contador,
thesoureiro, chefe de secção, fiel de thesoureiro
e portcirü da sub-administração dos Correios de
Minao• do Rio de Contas,
que passará •a agencia de
1n classe; de 25:800$
pela suppressão dos cargos de sub-administrador, cQntador, thesoureiro, chefe de seccão,
official, fiel de thcsou-

Ouro
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Papel

reiro c porteiro da S•ubadministração d<Js Correios d'e Juiz de Fóra,
que passará a agencia de
1a classe e de 73 :850$ pela
suppressão de todo o
pessoal da Adlmlinistração doE~ Corlleios do :Mlre,
cujo serviço fica subordinado á Administração
dos Correios do Estado
do Amarwnaft.
iAugmentad~ de: 87:140$ na
consignação «P ~ s s o a I,
3.g1entes, ajudantes e thesoureiros:.; 17:500$ na
conisignacão <Ajuda de
custo e p a s s a g e n s » ;
940:000$ na «Conducção
de malas por contracto
ou a d m i n i s t r ação » ;
11.0:000$ na «Gratificacão aoõ• empregados do
Correio ambulante, dos
servicos mari.timos, etc.»;
250:000$ no - Material
- na consignação «Artigos de expediente, escriptorio, etc.»; 200 :000$
na c..l\.cquisição, conservação e reparação de
moveis, etc.»; 450 :000$
na oonsignatção «Alugu~el
e consel'IVllção de casas
!Para aft repartições postaes·, illuminação, etc.:.;
36:000$ pela elevação,
nos Correios do Amazonas, do numero dos
agentes embarcados a 20;
7 :300$ pela elevação dos
serventes a 9; e 33:180$
pa·va gratificação local,
áquelles á razão de 40 %
e ao salario desfJes á razão de 60 %, conforme a
le~iõ•Lação em vigor.
Destacada do - Material a importancia necessaria
para pagamento de conducção ao director, arbitradia segundo os termos
do art. 404 do regulamento baixado com o decreto n. 9.080, dJe 3 de
novembro de 19H ••.•.•. 23.525:377$000
Poder Legislativo -1915 (Voi. I)

o~

290:000$000
15
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Papel

Verba 3•- 'l'elegraphos:
llel'lnidos em um só os credtlos - ouro - destinados á renovação de linhas, á ferramenta e ao
lilecessario á 4" divisão,
sob a rubrica cAcquisi(lão de material no estrangeiro», e igualmente
em um só os credi,tos
destinados á Secretaria
de nerne, á In!JernacioQnal EleiCitroterJhnical
Commission c Secretaria
Internacional da Hora,
com séde em Paris, sob
a rnbriea «Subvenção a
i>IIIS·ti tuiçõci:•
internooionacs».
Diminuída de 15:000$ na
consignação
«Transformaçãü
dos electrogenoos»; de 170:000$ na
sulb-consignação «Gratificações addticionacs de
10, 20, 30 e 40 o/o sobro
os vencimentos», e de
3.000:000$ da suh-consignaç.ão «Edit>aes e outras
despezas, etc.».
Supprimidas as consignações: De t10 :000$, destinada a attender a quaesquer despezas imprevista~:• e insuf'f'icientemente
dotadas; de 600$, sem
npplicação; de 50:000$
destinada ft «conservação
de embarcações para o
serviço de cabos, etc.»;
de 12:000$ para fiscalização da Amazon Tclegraph Company; e de
8:400$ para fiscalização
dias linhas telcphon!icas
da Bahia.
Amgrnentada: de 200:000$
para a conservação da
linha telcgraphica c estralegica de Matf,o Gro~:-so
ao Ama.zonas; de 1 O:000$
á sub-consignação destinada aos guardas fios de
2• classe; de 25:000$
30:000$.15:000$,70:000$
e :17 :000$, respecMva-

Ouro

227

.\C'l'OS DO PODEI\ LEGISLA'rlVO

Papol

Ouro

mente, as dotações destinada~.
aos auxiliares e
dactylogra}}hos d'e linhas,
estações, z· divisão, 3• divisão e 4" divisão; de
30:000$ a dotação destinada aos truxado~es; de
50 :000$ a destinada aos
tclephonislas;
e
de
6 :000$ a detd.inada aos
aprendizes da «Officina
rnecanica e usina electrica~.

Substituídas na tabella as
palavras «construcção de
novas linhas~ pelas seguintes: «Conclusão de
linhas já inic·iadaf·»; e
eliminadas ainda na tabella as palavras: «e
gratificações extraordinarias», da sub-consignação
Ajudas de
custo, etc.; eliminadas
tamhem na consignação
- Eventuaes - as palavra~. «1 O telegraphisLas
do 3' classe, 20 telegrapllistas dlc 4" classe»... 18.4G5:i!J0$000

30'7:986$306

Rio do Janeiro, 20 de janeiro de 1015, Oi• da Indcpendencia o 27" d<a Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Sabino Barroso.

DECim'l'o N. 2. 961 -

DE

20

nE JANEIRo DE

19tr;

Corrige alterações com que foi publicada a lei n. 2.919, de 31 dle dczemuro
de r9r4, que orça a receita geral da Repuulica para o exercício de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 1Brazil:
Faço saber, á vista do que consta dos officios da Mesa
da Camara dos Dcpulltdos sob ns. 1 e 19, de 2 c 7 do corrente
mez, que a lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1911, deve se~
executada com as seguintes correcções:
No art. i •, n. 51 - Renda dos 1'elegraphos, na linha 14•,
onde se lô: «c Qualquer estação do Territorio, etd.~, deve lerse: «Belém c entre Manáos e qualquer estação do Territorio, etc.».
Na a.Jinea immcdiata, onde se diz: «Os telegrammas estaduaes gosarão do etc.». deve ler-se: «Os telegrammas estaduaes e de imprensa gosarão do etc.~.

,\C'rOS DU PODEH J~EGISLATIVIO

2'!8

No ,§ 7" do ar L. 2• - Em vez de: «Para a inseri peão ~no
os interessados :l), devo ler-se: «As reclamacoes
bro os respectivos lançamentos».
Rio do Janeiro, 20 de janeiro de 1!H5, 94• da Independencia e 27" da Republica.

lan~amento,

P. GoMES.
Sabino Barroso.

WENCESLAU BRAZ

lJI~CHI<j'J'(J

N.

~.. !)[)5

--

DE

20 IJE JANEIHO DE i!H5

Autoriza o Presidente da Rlcpu!Jiica a ru!Jrir ao Ministreio da Viação e Obras
l'ublicas os eruditos de 26o:r74$3ro, papel, c de 532:778$956, ro:752$845 e
5 :8o3$4o6, ouro, supplcmentarcs ás sub-consignações da verba go., art. Ú4
da lei n. 2.842, d'c 3 dlo janeiro de 1914

O Presidente da 11epubliea dos Estados Unidos do Bmzil:
Faço saber que o Congresso Nacional docr·ctou e eu sancciono a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da 11epublica autorizado
a abl'ir ao l\Jinistcrio da Viação e Obras Publicas os creditos
do 2G0:1'J!1$310, paoel, c de 532:778$956, 10:752$845 e
5 :803$40li, ouro, suoplcmentares, respectivamente, ás subconsignaeões - «Tax_as de esgotos de predios e corticos:l) garantia de juros de 9 % ao anno sobre o 1oopital empregado
nos esgotos de CD[J•acabana, Leme e Ipanema, e identica de
juros referentes ao esgoto de Paquetá- da verba 9•, art. 64
da lei n. 2. 8-12, do 3 de janeiro de 1914; revogadas as disposições em contrario.
Rio do Janeiro, 20 do janeiro de 1915, 94" da Independcncia c 27" da Hepublica.

P., GoMES.
Augusto Tavares 'de L11ra.1

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 2.966 -

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1915

Approva a Convenção I.itteraria, Scicntifica c Artistica entre o Brasil c a
França, assignada no Rio de Janeiro a 15 de Dezembro de 1913

O Presidente da flepu!Jlica dos Estados Unidos do Brasil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolucão seguinte:
Avtigo unico. E' approvada a Conv~ncão Litteraria, Scientifica e Artística entre o Brasil e a Franca, assignada no
Rio de Janeiro a 15 de Dezembro de 1913.
Rio de Janeiro, 5 de Fevereiro de 1915, 94• da Indepen~
denoi-a e 27" da Hepublica.
WENCESLAU BRAZ

P. GOMES.

Lauro Müller.
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DECRETO N. 2. 967 -

DE

8

DE FEVEREIRIO DE

f 915

:Publica a resolu~;ã.o d'o Congresso Nacional que adia para 3 dle maio pr _____ _
vindouro as sessões oo mesmo Congresso, convocado extraordinariamente
pelo d·ecr,eto n. tr.4o8, dle I dle jameiro de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz:il :;
saber que o Congresso Nacional resolve adiar para
3 de maio proximo vindouro as sessões do mesmo Congresso,
extraordinariamente· convocado pelo decreto n. H. 408, de 1
de janeiro de 1!1'15.
Ril() de Janeiro, 8 de fevereiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
Fa~o

WENCE.!;!LAU BRAZ

p.

GoMES.

Carlos Ma:cimiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 2.968 -

DE

i3

DE FEVEREIRO DE

i9i5

Autoriza o Presidente da Republi~ a abrir ao :Ministerio da Agricultura, In•
dustria e Commercio o .:1100ito especial de .233:860$247, ]:lal"a attender ao9
compromissos assumidos ~:nm a liqUJidhção da •Superintendenc.ia da Defesa
da Borracha

O Presidem te da Republic.a dos Estados Unidos do Brazil ~
saber que o CongreS!SO Nacional decretou e eu san..
cciono a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica 0 Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de 233 :860$247, para, attender aos compromissos assumidos com a liquidação das dependencias dâ
Superin'Loodencia da Defesa da Borracha, e:xtincta pela suppressão, no exercc.io de HH4, das respectivas verbas, sendo
para pessoal 197:075$975 e para ma,terial 36 :784$252; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica..
F~o

WENCESLAU

BRA.z P.

GoMES,

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 2.969

-DE

:17

DE FEVEREIRO DE

:1915

Autoriza o Presidente da Republica a abrir pelo Ministerio da Fazenda o
credito especial de 76:8,6$ para nccnrrer ao pagamento das despezas rea·
lizadas com o levantamento dos cadastros dos proprios nacionaes em Minas
e S. Paulo

O Presidente da Repu'blica dos Estados Unidos do Brazil :]
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte NJSolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
abrir ,,nlo tMinisterio da Fa7~'!Hla o credito especial do
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7G :896l{l para occorrcr ao pagamento das depezas realizadas
com o Ievanl;amento dos cadastros dos proprios nacionaes em
Minas e S. Paulo, c outras pesquizas; revogadas as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 17 de fevereiro de 191,5, 9-io da Independencia c 27° da llcpublica.
WENCESLAU BRAZ p. GoMES.
Sabino Barroso.

DECllETO N.

:?.!}70-DE!) DT\ .JUNHO DE

1915

Autoriza o Poder Executivo n abrir, pelo Minist~rio da ,Tnstiça e Negorios
Jnteriores, o credito de 2fJ8 :OOOiJ; snpplementar (• verba 9• do art. 2° da
1Pi n. 2. !l24, de r; clf' jnnciro dP. 1.91 !), pnra pagoamPnto dP ajnd::aR df' r.nst.o
aos nwmhro~ do Cong-resr-:o Narional no nrtnnl exPrcicio

O ProclÍcll'ntc da RopublicOL dos Estados Unidos do llrazil:
Faço sahm· qui' o Congrnssn Nacional rlecrctou o m1
sancr,iono a soguinto rosolução:
Artigo nnir.o. E' o Podor ExNmtivo autorizado a abrir,
polo l\linistrrio da .Justiça c Nrgo1~ios Intoriores, o credito do
25R :OOO!ll. supplomrntar á verba !l" rio art. 2o da lei n. 2. 924,
do 5 do :ianoiro do 191.5, para pagamento de ajudas do cw;to
nos mr•mhms rio Congresso Nacional no :wtual exercido; ro·,:ogarlas as disposições om contrario.
llio de Janeiro, !l do junho rir 1!Hf>, 91° da Indcpendoncia
e 27° ela Hcpublica.
WENCESLAU BnAZ P. GOMES.
Carlog Ma.Timiliano Pf!rdra dos. Santos.

DECRETO N. 2. 971

-DE !) DE .JUNHO DE

191,5

Conrede no conservador rle linha• rla Estrn<la de Ferro Centrnl <lo Brazil .Tosé
AlvP~ Ferrcdr~, um nnno ele liren~a, com n.hono intrgrnl ela. cliarin., pa.r:~o
t.rn.tnr de sun. :mudo

O Pro;;;idl'ntn da H!'puhlir,a dos E;;;taclo;;; Unido;; elo Brar.il:

Faço sr~lwr qun o Congro~so Nacional ri<'nrcton c cu
sanrcionn a srf!"nintc rosolnção:
Art. 1." E' r,onr,edirlo ao r.onscrvadoJ· de linhas da Estrada rir F<'rro Contrai dn Brazil .TO:"!; AIYrs Fi'l'l'Pira um anno
do licl'nça, !'Om abono intr'.~ml da diaria, para tmtar rlc sua
SrtU!Ir.
A1·t. 2." firyogam-sn as disposir:õr.~ rm rontrario.
llin di' Janeiro, n dr .innho dr 1!11;), !l~" da Jndcpcnclcncia
e 27" da lt0puhlica.
p. GOMT\S.
A uausto Tavarf!s rlr! Lyra.

WF.NI1T\RLAU BRAZ
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DECRETO N. 2.972- DE 7

DE JULHO DE

1915

Autoriza o Presi<knte da Rlepuhliaa a concedler um anno de licença, sem vencimentos, para tratamento de saúde, ao Dr. Antonio Pedro Pimentel, in·
spector sanitario da Directoria Geral d!e Saude Pttb!ica

O Presidente dia Bepuiblica dos Estados Unidos do Brau.il:
FaQo saber que o Congrcflso Nacional dol'creton e eu
sancciono a re~olução seguinte:
Art. 1." l'Y o Pre<·idlente da Bepublica autorizado a conceder ao Dr. Antonio Pedro Pimentel. insl}Ccbor sanitario da
Directoria Gcr.al de Saude Publica, lic;ença, sem vencimentos~
por um anno. a contar de 21 de fcvore:it·o do 1!115, para tratament:o de sua !:mudo. onde lhe convier.
Art. 2." ftcvo~am-se as disposições em contrario.
Rio de .J:meiru, 7 de jn·lho de 1915, \H" da Independenc~al
e 27" da Republica.
\YENCESL.\U BR.\z P. Gol\ms.

Cm·los 1\fa.rimiliano Pereira dos Santos.
DECRETO N. 2.973-

DE

7

DE .JUJ,HO DE

1915

Autoriza o Presidente da Repuhlica a ahrir pelo Ministerio da Fazenda o credito de 52 :Goo$ sttpplementar á verha « Alfandega :1>, do orçamento vi•
gente, para pagamento a 20 guardas augmentados na Alfandega de Porto
Alegre

O Presidente da Republica d(ls Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Art. 1.0 E' autorizado o Presidente da Republica a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, o credito de 52:600$, supplementar á verba «Alfandegas», do orçamento vigente, para o
fim do pagamento a 2lJ guardas de alfandega, augmentados na
Alfandega de Porto Alegre.
Art. 2.~ Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1915, 94.0 da Independeneia
e 27° da Repuhlica.
\VENCESLAU BRAz P. GoMER.
Jotio Pandiá Calogeras.
DECRETO N.

2. !)7 4 -DE 15 DE JULHO DE

HH 5

'A'utoriza o Podf'r Executivo a nhrir creditos extraordinrt.rio~, nté n. impor·
t.nn<'ia rlP fi. 000:000$, pn.rn. Rm·em applicndos em ohrns <le ref'Onhecida
utilidade na :zona do nordeste assolada pelo. scc<'tt

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber rpw o Congresso Nacional derretou e eu
sancciono a seguinte resolução·:
. .Art .. Lo E' C? ~oder Executivo autorizado a abrir, pelo
l\hmsterw da V1açao e Obras Publicas, os creditos extra-
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ordinarios que forem necessarios,

até a importancia de

5. 000:000$, para applicar em obras de reconhecida utilidade

na zona do nordeste assolada pela secca, preferindo as que
derem occupação ao maior numero de trabalhadores e conservem nos seus domicílios as populações flagelladas e possam
ser concluídas dentro do tempo de duração da crise.
Art. 2.• As obras de que trata o artigo antecedente serão
executadas como auxilio da União, nos termos do art. 5• da
Constituição Federal, aos Estados que Q solicitarem e que,
em consequencia da secca e da insufficiencia dos proprios
recursos financeiros, se encontrarem em estado de calamidade
publica. :Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1915, 94• da Independencia
e 27• da Republica.
.WENCESLAU BRAZ

p.

GoMES.

'Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 2.975-

DE

28

DE JULHO DE

1915

Autoriza o Presidente dia iRepubJica a abrir; pelo :M:inisterio da Justiça e
Negocias Interiores, o c~edito especial de 9:378$666, para pagamen~o de
gratificaçêíes addidonaes a funccíonarios das Secretarias do Semdo "
da Camara dos Deputados.

O Presidente da Republica dos Estrudos Unidos do Brazil :·

.Faço saber que o Congresso Na.cional decretou e eu
Bancciono a seguinte resolução:
!Art. t.o E' 0 Presidente da Republica autorizado a ab!'ir,
pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interior~s, o credito especial de 9:378$666, sendo: 5:312$, para pagamento de nccrescimo de gratificação, correspondE-nte a 5 •1• dos respedivos vencimentos, a que tiveram direito, no exercício de 1914,
um official, de 1 de ,ianeiro a 27 de abril, 156$; outro official,
de 1 de janeiro a 27 de julho, 276$; outro official, de 1 de
maio a 31 de dezembro, 320$; um rcdactor de debates, de 1 de
setembro a 31 de dezembro, 120$; o auxiliar da redacção das
.netas e dos Annaes, de 1 de janeiro a 24 de maio, 144$; 0 por~
teiro da secretaria, de 1 de março a 31 de dezembro,· 300$; o
porteiro do salão, de 1 de julho a 31 de dezembro, 180$; ~a
gamento da gratificação de 15 •1• sobre os respectivos vencimentos a um official, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, 1 :410$;
e a um oontinuo, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, 712$800: a
outro continuo. de 1 de junho a 31 de dezembro. -115$800;
a outro, de 1 de setembro a 31 de dezembro, 237$600; a outl'(),
de 1 a 31 de dezembro, 59$400; e pagamento da de 20 "I", a um
continuo, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, 950$400; todos da
Secretaria do Senado, e 4:066$666, para pagamento de grati~
ficação addicional de 25 •j•, ao 1• official da 'Secretaria da Camara., auxilinr da actn, de 20 de abril de 1913 a 31 de dezembro
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"dà f9f4, em virtude de deliberação da Mesa, tomada na pri·
meira daquellas datas.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de julho de f9:1.5, 94• da Independencia
e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. Go~s.
Carlos Ma:r:imiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 2.976

~DE

4 DE AGOSTO DE :1.915

'Autoriza o Pod·er Executivo a al>rir, pelo :Ministerio da Marinha, um credito
supplementar de 144:428$917 á rubrica 7 cCorpo da Armada e Classes
Annexas, d'o corrente exercício, para Pagamento aos officiaes reformados
que exercem commiss5es dos da activa

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :i

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eU:
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1.• E' autorizado o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministerio da Marinha, um credito supplementar de
1.44:428$9 i 7 á rubrica 7 «Corpo da Armada e Classes Annexas~. para occorrer ao pagamento, durante o corrente exercício dos vencimentos devidos aos officiaes reformados que·
desempenham commissões de officiaes da activa. na conformidade dos regulamentos vigentes.
Art. 2.• Revogaml-lse as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de agosto de 19f5, 94" da Independencià
e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.
Alezandrino Faria de Alencar.

DEC!lETO N. 2. 977- DE G DE

AGOSTO DE

1915

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Nlegocios
Interiores, o credito supplementar de 848:700$, sendo 178:800$ â verba 5•
c 669:900$ r. verha 7• do art. 2° tla lei n. 2. 924, tle 5 de janeir11
de 1915

O Prrsidrmte da Republica dos Estados Unidos do Brazil ::
Faço saber qur o Congresso Nacional decretou e eu
:-ancciono a c;cgninf.p, resolução:
Art. 1.• E' o Podp,r Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Justiça e Ne1gocios Interiores, o credito supplementar do 8'18:700lll, R<mdo 178:800$ á verba 5• e 669:900$ á
verba 7• do art. 2° da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de
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19Hí, para occorror ao pagamento do subsidio aos membros
do Congresso Nadonal na primeira sessão ordinaria da IJ•
logi::;Jatura.
Art. 2." Revogam-se as di$posições em contrario.
Rio de Janeiro, ô rlo agosto do 19Hí, 94" da Independcncia
e 21" da ltopublir-a.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Carlos Ma:eimiliano Pereira dos Santos.
DECRE'I10 N. 2. 978- DE 11

DE AGOSTO DE

1915

Pncnltn nos nlumnos dn Flscloln Militnr que estudem os cursoR do artilharia
e engenlunia. prosPgnir nf'llns, omllorn nnt.«"s df' o C"Ompletnr~m oht.enlmm
n. promo~fio no posto de 1° tenente

O Prr::;idrntP- da Rrpublir,a rlo::; Rstados Unidos do Bra1.il:

Faço ::;nlwr qnr o Congrr.sRo ·Nacional decretou e eu
sancr.iono a ::;cguinte re::;olução:
Art. 1." E' fawltado aos alumnos da E::;cola Militar que
estudam o::; cur::;o::; r!P artilharia f' r.ngenharia proseguir nclles,
embora antf's rlo o r.omplr.tarcm obfonham a promoc;;fio ao
posto !lo 1" tenente.
Art. 2." Rrvogam-so a::; di::;po::;ições em contrario.
Rio dr. .Tanoiro, 11 do lli.~o;;to rlr. 1915, !H" da Indepr.ndencia
o 27" da fippuhlica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

José Caetano de Faria.
DECRETO N. 2.979-

DE

18

DE AGORTO DE

1915

Autoriza o Podtf'-r V.xecutivo a ::t1l1·ir, pelo l\fini::;tcrio <lhJ Viação e Ohras Pu~
bliclas, o crelrtito <'Spc'C'ial de 97 :ooo$, p:u;,. nttcnrl\er á rlle.fiden·~ia da
con~;ign:u;ão «Districto rarlintc]cgnlphico elo Amazonas)),
elo cxerdcio r'Je
I9!1

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço snbr>r que o Congresso Nacional drrrof.on e eu
sancciono a sflguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Prcsidentr. da Rcpublica autorizado
a nhrir, pfllo Ministerio da Viaeão c Obras Publicas, o credito
Pspor-inl rle !J7 :000$, para occorrflr a despe7.aR do exercicio
dr. 19111, f'lll virtudfl da rleficiPncin da vflrba na consignação
«Di;;tricto radiotclr>graphico rlo Amazonas»; revogadns as
di!';posir;.õPs r.m contrnrio.
Rio tlr. ·.ranfliro, 1R do ago::;fo de 1f>'l5, !).}" rla Indepcnrlf'IH'h r. ?7" da Rr.puhlira.
\VENCESLAU DnAz P. GoMER.

Augusto Tmmres de Lym.
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UECRETO N. 2.980- DE 25 DE AGOS'l'O DE 1915
Autoriza o Presidente da Republica a abrir pelo Ministerio da Fazenda
o credito especial de 47 :3oo$137 para pagamento de D. Margarida da Camara Duarte Pereira e outros, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Presidente autorizado a abrir pelo
Ministerio da Fazenda o credito especial de 47:300$137 para
pagamento de D. Margarida da Camara Duarte Pereira e Maria
Dolores Duarte de Souza Bandeira e José Hygino Duarte Pereira, vi uva e filhos do Dr. José Hygino Duarte Pe:reira, exministro aposentado do Supremo Tribunal !Federal e DD. Gertrudes de Athayde Martins, Il7-a e Theolina de Souza Martins,
vi uva e filhas do Dr. Antonio de Souza Martins, tambem ministro daquelle tribunal, em virtude de sentença judiciaria;
revogadas :as disposicões em contrari'O.
Hio de .Janeiro, 25 de agosto de 1915, 94" da Independencia c 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.

DECRETO N .. 2.981 -DE 25 DE AGOSTo DE 1915
~utoriza

o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com metade do ordenado, ao 3° escripturario do Thesouro Nacional, Mario Gon·
çalves para tratamento de saude

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber •que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolucão:
Art. 1. • Fica o Presidente da Republica autorizado ·a conceder um armo de licença, com metade do ordenado, ao 3" escripturario do Thesouro Nacional, Mario Goncalces, para
tratamento de saude, devendo ser contado o prazo referido da
data em que terminou igual favor ao mesmo administrativamente concedido pelo Sr. Ministro da Fazenda.
Art. 2." Revogam-se as disposicões em contrario.
Rio de .Janeiro, 25 de agosto de 1915, 94" da Indepe:ridencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BnAz P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.
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DECRETO N. 2. 982 -

DE

25

DE AGOSTO DE

f9f5

Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Fazenda os creditos
de 23 :Soo$, especial, e de 24 :ooo$, supplementar, á verba c Emprega doi
das repartições o logares extinctos ~. do exercicio de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
·Art. L o E' autorizado o Poder Executivo a abrir pelo
Ministerio da Fazenda os creditas de 23 :800$, especial, e de
24 :000$; supplementar; á verba «Empregados das reparticfles
e lagares extinctos:), do exercício de 1915, para attender a()
pagamento devido aos ex-inspectores de Fazenda Carlos Vieira
Machado e José Bellens de Almeida, no perrodo de 4 de janeiro a de 31 de dezembro de f9M. e no corrente anno de 1915.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contllario.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 2.983-

DE

25

DE AGOSTO DE

1915

:Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito
especial de 18o$oso para pagamento a Antonio Gomes, em virtude de
sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i! :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução :
Art. 1. o E' o Poder Executivo autorizado a arir pelo
Ministerio da Fazenda o credito especial de 180$050 para
pagamento a Antonio Gomes, em virtude de sentença judiciaria.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAz

P.

GOMES.

João Pandiá Calogeras.
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DECRE'fO N. 2. 984 ,..-

DE

25

DE AGOSTO DE

i9i5

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Agricultura, Jndustria
e Commercio o ~redito especial de 42:742$397, para occorrer ao paga.mento devido a funccionarios da respectiva Secretaria de Estado ~ d'os
Serviços de V eterinaria e de Estatística; que ficaram! adldidos por occasião dlal remodelação das mesmas repartições

O Presidente da Republica dQs EstadQs UnidQs do Brazil :.
saber- que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
Art. 1. E' o Poder Executivo auoorizado a allrir, pelo
Ministerio da Agricultura. :Industria e Ooimmer.cio, e 1POI1
conta da verba do art. 79, n. VIII. da lei n. 2.924, de 5 de
janeiro de 1915, o credito de 42:742$397. para occorrer ao
,pagamento devido aos Drs. Manoel Rodrigues Peixoto, director geral da Directoria Geral de Agricultura, Enéas Ferraz, director de secvão da mesma directoria. Bernardo Teixeira de Carvalho. ajudante technico do Servico de Veterinaria, e Mauricio Limpo de Abreu, 2° ofifiicial da Directoria do
Servii.l<O de Estatística. que ficaram addidos por occasião da
remodelação da respectiva Secretaria de Estado e das duas
referidas repartições.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
Fa~o

0

0

WENCESLAU BRAZ

P~

GoMES,

José Rutino Bezerra Cavalcanti.

DEORETO N. 2.985-

DE

25

AGOSTO DE

i9i5

Autoriza. o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Pu·
blicas o medito espeeial de 13:985$025, 1PCU'3 attencJer ao pagamento àas
subvenções á Empreza Fluvial Piauhyense, pelas viagens realizadas no
anno de 1912

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cU
sanceiono a seguinte resolução:
Art. Lo E' autorizado o Poder Executivo a abrir peio
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de
13 :9~5$025, para attender ao pagamento das subvençõ·es á
Empreza Fluvial Piauhyense, pelas viagens reali:l)adas no
anno de 1912.
Art. 2. E' ·revogado o decreto legislativo n. 2. 942, de
6 de janeiro de 1915 e outras disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1915, 94" da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
0

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 2. 986 -

DE

28

DE

AGOSTo

DE

1915

Autoriza o Presidente da Republica a realizar operações de credito no paiz
e dá outras providencias

O Presidente da Republic!L dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. E' o p,residente da Republica autorizado a reali:;o;ar operações de credito, mediante emissão, na quantia QUI'
fôr necessaria, de títulos, papel ou ouro, ao juro de 5 o/o pagavel no paiz, e de papel-moeda até o maximo de
350. 000:000$, para os fins seguintes:
I, liquidar os compromissos, em papel, do Thesouro, anteriores .a 1915, podendo effectuar metade deste pagamento
em moeda corrente metade em apolices-papel ao typo mínimo
de 85 o/o;
n, liquidar ou consolidar os compromissos em ouro do
Thea•mro anteriores a 1915, em ap,olices ouro, ao typo minimo de 85 o/o.
Ill, consolidar em apolices papel, ao typo minimo de
85 o/o, as Letras-papel creados por força do art. 4o da lei
n. 2.91\J, de 31 de dezembro de 1914;
IV, amparar e fomentar a producção nacional pelo
modü mais conveniente, com as garantias e a fiscalização
necessarias, podendo para tal fim entrar em Mcôrdo com
os Governos dos Estados;
V, supprir as deficiencias de receita orçamentaria deste
exercício;
VI prestar os socoorros de accôrdo com o decreto legislatiyo ri. 2. 97 4, de 15 de julho de 1915, e effectuar quaesquer
despezas occasionadas pela secca, abrindo para taes fins 08
necessarios creditos;
VII, habilitar o Banco dú Brazil, ministrando-lhe recursos a juro de 3 o/o ao anuo, a desenvolver suas operações de
desconto e de redesconto; de cauções de letras papel emittidas
em virtude do art. 4~ da lei n. 2.919, de 31 de dezembro de
1914, até 50 o/o dos titulos em circulacão; de cauções de apolices, preferidas as emittídas em virtude desta lei.
§ 1. o Aos credores pelos exercícios de 1915 o de 1916,
que nisso accordarem, poderá o Governo fazer o pagamento
em letras, ouro ou papel, creadas pelo art. 4° da lei numern 2.919, de 31 de dezembro de 1914.
!'i 2. o Na execução do disposto no n. VII, deste artigo, o
Governo providenciará para que o Banco do Brazil crie agencias em todos os Estados da Republica e no T.enitorio do Acre.:
§ 3. A emissão de titulas será limitada aos fins previstos
nos ns. I, li, III, V e ~ 1o.
tA.rt. 2. O resgate do papel-moeda, emittido em virtude
desta lei, será feito:
a) no caso do n. IV do art. to, pela incineração das notas,
á proporção que forem recebidas pelo Thesouro Nacional as
quantias fornecidas;
b) n~s demais r;asos, pela creação de apolices-papel de
5 o/o de Juros, especialmente garantidos pela receita do impost<? de consum~ sobre o fumo, podendo o respectivo coupon
venctdo ser recebtdo nas estações arrrradadoras, em pagamenta
0

0

0
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de impostos. Estas apolices serão depositadas na Caixa de
Amortização para serem opportunamente collocadas a criterio
do Governo, recolhido o producto da venda á mesma Caixa,
para conferencia e immediata incineração.
Art. 3.• As letras emittidaz, em virtude do art. 4• da lei
· n. 2.919, de 31 de dezembro de 19M., poderão ser acceitas
para fianças nas repartições publicas, cauçõeE• e reservas das
companhias de seguros, mutuas ou anonymas, nos mesmos
casos em que o são as apoliceE·.
Art. 4.• E' 0 Governo autorizado a elevar até o maximo
de dez contos os depositas na Caixa Economica.
Art. 5. • E' o Governo autorizado a retirar do fundo de
gavantia até a quantia de cinco'enta mil contos de réis, papel, para, por intermedio do Banco do [Brazil, acudir ás necessidades da industria, do commercio e da lavou:r·a; por motivo
de crise excepcional.
§ i. • Os emprestimos serão feitos por prazos não excedente~ de um anno sobre garantia de effeitos commerciaes
assignados por dous agricultores ou pelo menos por um agricultor e um commerciante ou industrial, endossados ;por banco
solido, effeiLos que não tenham maiE. de noventa d'ias de prazo,
a decorrer até seu vencimento.
§ 2.• Capital e juros desses emprestimas reverterão para
o fundo de garantia .
.§ 3.• Para a reconstituição e o fortalecimento do fundo
de garantia poderá o Governo opportunamente effectuar ru:•
operações de credito que julgar convenientes e alienar os
bens da União que não forem necessarios ao serviço publico.
iArt. 6. o E' o Governo autorizado a entrar em accôrdo
com as Companhias de Navegação, no sentido de r&·ervar-se
em navios Jrigorificos praça para carnes e fructas de exportação pelos portos do Brazil, podendo, para tal fim, dispensar
ú pagamento' de metade das taxas e impostos a que estão sujeitaE• as ·embarcações nos portos brazileiros, ou mesmo assumir o risco de não ser tomada toda a praça pelos carregadores.
Ar~. 7. E' o Governo autorizado a prorogar ~até 31 de
dozembro de 1916 os prazos para a liquidação dos contractos
do emprestimo aos bancos, feitos nos termos da lei n. 2.863,
de 24 de agosto do 1914, mantida a taxa de juros de 6 o/o ao
anno, bem como as exigencias para reforço de caução, si necessario, podendo relevar as penas em que porventura tenham incorrido pela nãd eX!ecução de seus contractos.
Art. 8.• nevogam-se RE• disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de :1915, .94• da Independencia e 2•7• da Republica
\VENCESLAU BRAz P. GOMES.
0

Joãn Pandiá CalogerM.

DECRETO N. 2. U87
Publica a

-

DE

2

DE SE'rEMBHO DE

1915

resolução do Congresso Nacional que prorog~a. a actual sessão ]e
gislativa até o dia 3 Ue outubro <lo corl:"'ente anno

4

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazi!:
saber que o Congresso Nacion.al, em oonformidaas
do disposto no § 1o do art. 17 da Constituição Federal, re·
~aço
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solve prorogar a actual sessão legislativa até o dia 3 ô~ outubro do corrente •anno.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1915, 94• da Indt;~pen-:
dencia e 27• da Re.publica.
WENCESLAU BRAZ P, GOMES,
Carlos Maa:imiliano Pe-reira dos Santos.

DE!CRETO N. 2.988-DE 2 DE SETEMBRO DE 1:1.915
Autoriza o Presidente da Republica a abrir pelo Ministerio da Fazenda
o credito extraordinario de 5 :ooo$ para pagamento a Raymundo Au·
gusto Maranhão

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou ·e eu sancciono a seguinte resolução :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito extraordinario
de 5:000$ para occorrer ao pagamenta devido a Raymundo
!Augusto Maranhão, de accôrdo com a escriptura publica lavrada em notas do tabellião Damaso de Oliveira, desta Capital, em 16 de abril de 1913, livro 404, fls. 81, verso; il'evogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 2 de setembro de 1915, 94" da Independencia e 27.• da Republicª-'
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.·
João Pandiá Calogeras •.

DECRETO N. 2.989

-DE

6

DE SETEMBRO DE

{915

Autoriza o Poder Executivo a conceder ao thesoureiro-pagador da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado da ·Parahyba, Manoel Hen·
rique de Sá Filho, um anno de licença, com o respectivo ordenado

O Presidente da ~epublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao
thesoureiro-pagador da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no
Estado da Parahyba, Manoel Henrique de Sá Filho, um anno de licença com o respectivo ordenado, em prorogação da em que se acha;
revogadas as disposições em contrario .
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1915, 9i" da Independencia
e 27" da Republica.
WENCESLAU BnAz P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.
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DECRETO N. 2. 990 -

DE

8

DE SETEMBRO DE

1915

Autoriza o PI'esidente da ~puhlica a conceder a Joaquim José RodrigU<'s,
pintor de x• classe d'a 4• Divisão da Estrr.da de Ferro Central do Brazil,
um anno de licença, com dons terços da respectiva diaria, em prorogação,
para tra~amento de saude.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'azil;
Faco saber q,ue o Congresso Nacional de,creLou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da RepubliCJll! autorizado
a conceder a Joaquim José Rodrigues, pintor de 1• classe
da 4" Divisão da Estrada de Ferro Central do Brazil, um anno
de liCJen~a·, com dous terç.os da respectiva diaria, em prorogação; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republioa.
WENCESLAU BRAZ

P. GOMES.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 2.091 -DE 22

DE SETEMBRO DE 1015

Autoriza o Presidente da Republica a abrir pelo Ministerio da Fazenda o
credito extraordinario de r :S:z;$oo4 para occorrer ao pagamento devido
ao r• 6'cripturario da Alfandega do Rio de Janeiro Joaquim Augusto
11reirc

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir pelo 1Ministerio da Fazenda o credito extraordinario
de i :527$004 para occorrer ao pagamento devido ao 1• escripturario da Alfandega do Rio de Janeiro Joaquim <Augusto
l~'reire, por differencas de vencimentos no período decorrido
de 14 de marco a 31 de dezembro de 1913; revogadas as diisposioões em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
WENCESJ,AU BRAZ

P. GoMES.

João Pandiá Calogeras.
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LEI N. 2.992-

DE

25

DE SETEMBRO DE

1915

MO<!ifica os arts. 266, 277 e 278 do Codigo Penal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso ;'{acionai decretou e eu promulgo a segumte lei:
Art. i.• Os arts. 266, 277 e 278 do Codigo Penal são modificados pelo modo seguinte:
TITULO VIII
DA CORRUPÇÃO DE MENORES; DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA
DA HONRA E HoNESTIDADI~ DAS FAMILIAS E DO ULTRAGE PUBLICO AO PUDOR

At·t 2GG. Attrntar eonlra o pudoJ' de pessoa dr um ou de
outro sexo, por meio de violencia on amPaça, com o fim de
saciar paixões lascivas ou por depl'avação moral:
Pena - de prisão cellular por um a tres annos.
§ 1.• Excitar, favorecer ou facilitar a corrupção de pessoa
de um ou de oulro sexo, menor de 21 annos, induzindo-a á
pratica de netos deshonestos, viciando a sua innocencia ou
pervertelfflo-lhe de qualquer modo o seu senso moral:
Pena~ de prisão cellular l)Ol' seis mezes a dous annos.
§ 2.• Oo,rromper pessoa menor de 21 annos, de um ou
de outi'O sexo, praticando com ella ou contra ella actos de
libidinagem:
Pena - de prisão cellular por dous a quatro annos.
Art. 277. Induzir algucm, por meio de enganos, vialcncia, ameaça, abusos de poder, ou qualquer outro meio de
coacção, a satisfazer os desejos deshonestos ou paixões
lascivas de outrem.
Excitar, favorecer ou facilitar a prostituição de alguem,
para satisfazer os ditos desejos e paixões de outrem:
Pena -- de prisão cellular por dons a tres annos.
§ 1.• (Gomo o paragrapho unico do Codigo Penal de 1890).
Artigo 278. l\lanler ou explorar casas de tolerancia,
admittir na casa em que residir, pessoas de sexos dirferentes, ou do mesmo sexo, que ahi se reúnnm para fins libidinosos; induzir mulheres, quer abusando de sua fraqueza ou
miscria, quer constrnngendo-a.s por inUmidação ou ameaças
a entregarém-se á .prostitui.ção; prestar, por c-onta propria
ou de outrem, sob sua ou alheia responsabilidade, qualquer
assistencia ou auxilio ao commercio da prosUtuição:
l'ena - de prisão cellnlar vor um a tres armos c multa
de 1:000$ a 2:000$000.
§ 1.• Alliciar, alt-rahiJ' ou de-sencaminhar, para satj,sfaze:•
as paixõe:; lascivas de outrem, qualquer mulher menor, ~lr
g.t>m ou não, mesmo. com o seu co~1sentimento; _alFcial', n!trahir ou desencammhar para sabsfazer ás pan:oes las..•Jvas de outrem, qualquer 'mulher maior, virgem ou nâcl, em~
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pregando para osse fim ameaça, violencia, f1·aud9, engano,
abuso de poder ou qualqt,cr outro meio de coacçao; retei',
por qualquer dos meios acima referidos, aind t mesmo por
causa de àividas contra h idas, qualquer mulher. rr:[l i:JI' ou menor, virgem ou não. em casa de lonocinw, obri:;al-a a enlregar-so á prostituição:
Pena -as do dispositivo anterior·.
§ 2. o Os crimes de que trata o art.. 278 e o § i o do m(mcionado artigo Eerão puníveis no Brazil ainda que um ou
mais actos constitutivos das infi·acçõ ....; nelle.'! !H't:vistas tenham sido p·raticados em paiz estrangéiro.
§ 3.• Nas infracções dJ que trata este artigo haverá logar
a acção renal:
a) po·_· denuncia do Mínisterio Publico;
b) mediante queixa da víctima ou de seu rel}resentante
legal;
c) mediante denuncia de qualquer pessoa.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 25 de sdemiJrP rlc Hll'), !1\'' da Jndependencia c 27' da Republica.
WE~CESLAu

BRAz

P.

Go~Es.

Cal'los ,Maximiliano. Pcl'eira dos Santos.

DECRETO N. 2. 993 -

DE

29 DE SETEMBRO DE 1915

Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito
especial de 9 :;46$69G para occorrer ao pagamento devido ao 2° te·
nente do Exercito Asccndino I:erreira do Nascimento, em virtude de sen·
tença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. • E' o Poder Executivo autorizando a abrir pelo
l\Iinistcrio da Fazenda o credito especial de 9 :746$696 para
occorrcr ao pagamento devido ao 2• tenente do Exercito Ascendino Ferreira do Nascimento, em virtude de sentença judiciaria.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1915, 94' da Indep~n
dencia e 27• da Republica.
\\'ENC:ESLAU BnAz

P.

GoMEs.

João Pandiá Calogeras.
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DECRETO N. 2.994-

DE

29

DE SETEMBRO DE

i9i5

Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito
de 300 :ooo$ supplementar á rubrica s•, lettra b, c Aposentados :t do orça·
menta do mesmo ministerio no corrente exercido

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
:Art. 1. o E' o Poder Executivo autorizado a abrir pelo
Ministerio da Fazenda o credito de 300:000 supplementar
á rubricoa 5•, lettra b, «Aposent.ados», do orçamento do mesmo
ministerio no corrente exercício, para o fim de occorrer ao
pagamento dos novos aposentados.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
0

WENCESLAU

BRAZ P.

GOMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N.

2. \}95- DI!: 2\J DE SETEMBRO DE

1!H5

l\utoriza o Poder Executivo a ceder gratuitamente á Associação Aracajuana
de Beneficeneia as terras do ex tincto enca.pellado de Santo Antonio de
Aracajú, no Estado de Sergipe

ü Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Fica o Pr·esidente da Republica autorizado a ceder
gratuitamente á Associaoão Aracajuana de Beneficencia as
terras do extincto encapellado de Santo Antonio de Aracajú,
nos suburbios da capital do Estado de Sergipe, para augmento
do edifício em que funcciona o Hospital de Caridade e construcção de dependencias separadas para tuberculosos e alienados, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1915, 94° da Indepen~
dencia e 27• da Republica.
WENCESLAU

BRAZ P.

GkndES.

João Pandiá Calogeras.
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DECRETO N. 2.996,

DE

29

DE SETE~lBRO DE

19!5

Autoriza o P•·esidente da Republica a conseder ao serventuario vitalicio do ofllêio
de escrivão da f>a Vara Cível do Diatricto Federal, coronel Dario Teixoit·a da
Cunha, um anno de lkença J•&ra tratamento de saude

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a resolução seguinte :
Artigo unico. Fica o Presidente da. Republica autorizado a conceder ao serventuario vitalício do officio de escrivão da 5a Vara Civel
do Districto Federal, coronel Dario Teixeira da Cunha, um anno de
licença paea tratamento de sauàe; revogadas as disposições em conu·a.rio.
Hio de Janeiro, 29 do setembro de !9!5, 94° da Independencia e
27° da HepulJlica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos

DE.CRETO N. 2. !)97 -DE 29

DE SETEMBRO DE

1915

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao Dr. Abi!io Augusto do
Amaral, engenheiro de 1• classe da Inspectoria Geral das Estradas, um
anno de licença, com o ordenado, a contar de 11 de junho do corrente
anno, para tratamento de sua saudc, onde lhe convier

O Presidente da Herml.Jlica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. Fka o Presidente da Republica autorizado
a conceder ao Dr. Abilio Augusto do Amaral, engenheiro de
i • classe da Inspectoria Geral das Estradas, um anno de licença, com o ordenado, a contar de 11 de junho do corrente
nnno, para tratamento de sua saude, onde lhe convier; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1915, 94° da IndPpendencia c 21" da Hcpublica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 2. !WS- DE 2!)

DE SETEl\IBRO DE

1915

Autoriza o Poder Executivo a conceder ao nrchivista da Estrada de Ferro
Oeste de Minas, Henrique Eduardo Cussen, a contar de 7 do abril do
rorrente anno, unia. licen~a de 12 meze~, com douR tcr~os dos vencimentos,
11ara tratar de sua sandP, onde lhe convier

O Prrsidente da Rrpublica dos Estados Unidos do Brázil:
Far.o sabrr que o Congrrsso Nacional drrrrton o ru
sanr·eiono a seguinte resolução:
Art. 1." Fica o Poder Exrrutivo autorizado a conceder ao
archivista da 'Estrada de l<'crro Oeste de Minas, Henrique
Eduat·do Cusscn, a ·contat· de 7 de al.Jril do eorrente anno, uma
Iiermca de 12 mrzcs, c~om rlous LPt·ços dos vencimentos, 11ara
tmtar de sua saudc, onde lhe convier.
Art. ~." Revogam-se as disposições em contrario.
llio do Janeiro, 29 de sdembro de 1915, 91" da Indepen~
dcnria c 2i" da Rrrmblica.
\VENCESLAU BRAZ

P.

QoJ\·lES.

Auausto Tavnrcs de Lyra.

DECRETO N. 2. 999 -

DE

1

DE OUTUBRO DE

191 ~

~ub1ica a resolução do Congresso Nacional

que proroga, novamente, a actual
seRsão legislativa até ao dia 3 ele novembro do corrente anno

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Er.·azi!:
Faço saber ,que o Congresso Nacional, em conforn1idade
do disposto no § 1o do art. 17 da Constituição Federa!, rpsolve prot'ogar, novamente, a actual sessão legislativa até ao
dia 3 de novembro do corrente anno.
Rio de Janeiro, i de outubro de 1915, 94° da In.:lepe.ndencia c 27" da Republica.\VENCESLAU

BRAz P.

GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

OECRETO N. 3. 000 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

1915

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao 3° official da Secretaria
da Justiça e Negocio;; Interiores bachnrel Alfredo de Araujo Lopes da
Costa 11m anno de licença, ('Om ordeoatlo, para tratam-ento de saude

O Presidente dn Rcpublica dos Estados Unidos
Faço saber que o Congresso Nacional decretou
rciono a resolução seguinte:
Ar·tigJ unico Fica o Presidente da llepublica
a conreder ao 3 • official da Secretaria da Justiça
lnteriorcs bacharel Alfredo de Araujo Lopes qa

do B!'aztl:
e eu sanautorizado
e Negocio~
Co<>ta um
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anno de licença, com ordenado, para tratamento dé saude,
preenchidas as h•rmalidades legaes; revogadas as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1915, 94• da In,ypendeneia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAz

P.

GoMES.

CarlOs Maximiliano. Pereira dos Santos.

DECRETO N. 3.001 -

DE 6 DE

ouTUBRo

DE

1915

Autoriza o Presidente da Rerublica a conceder ao bacharel Mario de Barros
Braga, adjunto de promotor publico do 2° termo da comarca de Senna
Madureira, no Territorio do Acre, um anno de licença, com ord·enado,
para tmtramento de Rattde, preenchidas as forrnalidoades legaes.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber· que o Congresso Naciona.l decreta e eu sancciono a resolução seguinte:
Artigo uni co. Fica o Presid-;;nte da Republica autorizado
a conceder ao bacharel .Mario de Barros Braga, adjunto de
promotor publico do 2• termo da comarca de Senna Madureira,
no Territorio do Acre, um anuo de licença, com ordenado, para
tratamentto de saude, preenchidas as formalidades legaes; revogadas as disposições em contrario.
Rio de .Taneiro, 6 de outubro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES,

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos,·

DECRETO N. 3.002

-DE

6

DE

ouTUBRo

DE

1915

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras
Publica< o credi~o especial, na importancia de 8:652$752, para pagamento
de vencimentos, a Manoel Santerre Guimarães, administrador dos Correios
de Goyaz, addido á Directoria Geral dos Correios

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brazil:
Faço saber que o Congresso
Nacional decretou e eu
sanccion,o a t·esolução seguinte:
Artigo unico. E' o Poder. Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Viacão e Obras Publicas o credito especial
do 8 :652$75?,. para pagamento Ços vencimentos q-qe competem ao admm1strador dos Corretos de Goyaz, add1do á Directoria Geral dos Correios, Manoel Santerre Guimarães, no
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período de 8 de abril de 1914 a 31 de dezembr.o de 1.915; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1915, 94• da lndependencia e 27• da Republica.
WENCESLAU

DE

13

GOMES.

Tava~es tl~

Lyra.

DE OUTUBRO DE

1915

Augusto

DECRETO N. 3.003-

BRAZ P.

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial
de 142 :852$r6g, destinado ao pagame·nto de vencimentos a officiaes e praças
da 3' companhia regional de infantaria, de dezembro de 1913 a setembro
dte 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos da Brazíl:
Faço saber que o Congresso Nacional oecretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Guerra, o credito especial de 142:852$169, destinado ao pagamento de vencimentos a officiaes e praças da
3• companhia regional de infantaria, com séde em Cruzeiro
do Sul, 'l'erritorio do Acre, no período de dezembro de 1913
a setembro de 1914.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1915, 94• da Indepen•
dencia e 27• da Republica.

DECRETO N. 3.0011 -

\VENCESLAU BRAZ

P.

José Caetano

d~

DE

13

GOMES.

Faria.

DE OUTUBRO DE

1915

.A~·toriza o Presidente da Republica a abrir, pelo :Ministerio da Justiça e Nt•

gocios Interiores, um credito especial á verba n. r 5, «Reformados d•a Brl·
gada Policial»

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o CongreSISo Nacional decretou e 'eu
sancciono a segumte resoluç.ão:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica aut.orizado
a abrir, pelo Mini.Slerio da Justiça e Negocias Interiores. um
credito especial á verba 15", «Reformados da Brigada Policial», para occorrer ao pagamento da differença de soldo que
compete ao tenent{l reformado Antonjo Ro,mualdo dº Ap.dra..,
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de, ~a importancia de 800$; revogadas as disl)<lsicõ.es em contrari<>.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1915, 94• da Independencja e 27• da Republica.
·
WENCESLAU BRAZ P. GoMES,
Carlos Maarimiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 3. 005 -

DE

13

DE OUTUBRO DE

1915

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios In·
teriores, o credito especial de 3 :ooo$, afim de occorrer ao pagamento da
indoemnização devida ao bacharel Antonio Geraldo Teixeir n

O Presidento: da Republica d~ Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu sailC{'iono a resoluçào seguinte:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abr1r,
pelo Ministerio da Justica e Negocios Interiores. o credito especial de 3:000$, afim de occorrer ao pagamento devido ao
bacharel AntoniG Geraldo Teixeira, como indemnizacão de
damnos causados ao predio de sua propriedade, n. 28 á rua
das Portas do Carmo, na cidade de S. Salvador. capital da
Bahia; revogadas ::.s disposições em conla'ario.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1915, 94• da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Carlos Ma:ximiliano Pereira dos Santos.

DEf:RETU N. 3.006-

DE

20

DE OUTUBRO DE

1915

Autoriza o Presidente da Re,puhlica: a concecl.er a Francàsco Ferreira Pitança,
official de 2• classe da officina de composição dá Imprensa Nacional, um
anno de licença com dous terços da diaria, em prorogação

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
saancciono a seguinte resolucão:
Artigo unieo. E' o Presidente da Republica autorizado a
r.onceder il Fr,mcisco Ferreira Pitança, official de 2• classe
da officina de composição da Imprensa Nacional, um anno de
licença, com d011S terços da diaria, em prorogação; revogadas
as disposições en1 contrario.
fiio .1e Janeiro, 20 de outubro de 1915, 94" da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

João Pandiá Calogeras.

2ti0
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DECflE'l'O N. 3,007-

DE

20

1915

DE OUTUBRO DE

Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito
especial de 46:277$558, para occorrer ao pagamento devido ao Dr. Ma·
noel Pereira Reis, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou ·e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo L" E' o Poder Executivo autorizado a abrir pelo
Ministerio da Fazenda o credito especial de 46:277$558 para
occorrer ao pagamento devido ao Dr. Manoel Pereira Reis, em
virtude de sentença judiciaria.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1915, 94• da Independencia e :n• da Hepublica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 3.008-

DE

22

DE OUTUBRO DE

1915

Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito
especial de 13:976$340, para pagamento a Reis Oliveira & Comp., em
virtude de sentença indiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
!Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a segninte resolução:
!Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir
pelo 1Ministerio da Fazenda o credito especial de 13 :97S$340
para pagamento a Reis Oliveira & Comp., em virtude de sentença judir.iari:l: revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1915, 94• da Independencia e 27" da nepublica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES,
João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 3.009 -

DE

22

DE OUTUBRO DE

1915

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Viação e Obras Publicas
o credito especial de 12 :ooo$, para occorrer ao pagamento de vencimentos
que competem a<> chefe de secção addido da Repartição Geral dos Telegraphos, Dr. Jeronymo Baptista Pereira Sobrinho, durante o corrente
anno

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil ::
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo 1\linisterio da Viação e Obras Publicas, o credito espe-
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cial de 12:000$, para o fim de occorrer ao pagamento de ven·
cimentos que competem ao chefe de secção addido da subdirectoria technica da Repartição Geral dos Telegrapbos.
Dr. Jeronymo Baptista Pereira Sobrinho, durante o corrente
anno ( Hl15) ; revogadas as disposições em contrario.
fiio de ,Taneiro, 22 de outubro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 3.010- DE 22

DE OUTUBRO DE

1915

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras
Pll'l>licas, o credito especial de 32:.62$883, destinado ao pagamento de
vencimentos devidos a dous funccionarios aposentados dos Correios da
Republica

O Prcsidentfl da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faca sabec que o Congresso Nacional decretou c eu
sancciono a seguinte resolução:
Arti~~) unico. Fica o Presidente da Hepublica autorizado
a ahr·ir, pfl;oJ Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito
especial litJ :12: 162~883, para pagar os vencimentos devidos
aos f'uncc irmal'io!:! aposentados dos Correios da Republica, Antonio Rewl'l'a Cabral e Jo5é Berlarmino Ferreira da Silva,
sendo 23·:1:'5$ an primeiro e 8:837$883 ao ultimo; revogadas
as disposiçües em contrario.
Hio rl'l .Janc,ro, 22 de outubro de 1915, 94• da Independencia e Zi• da Hepublica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES,

Augusto Tavares de Ly1•a.

DECRETO N. 3.011

-DE

25

DE OUTUBRO

DE 1915

Autoriza o Presidente da Republioa a abrir ao Ministerio da Guerra o credito especial de 6:ooo$ para pagamento de vencimentos a Agripiniano
de Barros, professor do extincto Arsenal de Guerra da B-ahia, 1elativos
aos annos de 19II a 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de
6:000$, para occorrer ao pagamento de vencimentos d~vidos
a Agripiniano de Barros. professor do extincto Arsenal de
Guerra da Bahia, actualmenle addido ao Ho~pital Militar

2!i2
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daquelle Estado, relativos aos annos de 1911 a 1914; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Hepublica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
José Caetano de Faria.

DECRETO N. 3.012-DE 27 DE OUTUBRO DE 1915
Concede a José Izidoro Martins, col!ector da rendas federaes em O linda,
Estado de Pernambuco, licença por um anno para tratamento de
saude

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
l"aco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' concedida a José Izidoro Martins. collector das rendas federaes em Olinda. Estado de Pernambuco,
licença por um anno para tratamento de saude; revogadas
as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 27 de outubro de 1915, 94" da Independcncia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P, GOMES,
João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 3. 013 - DE 27 DE OUTUBR,Q DE 1915
Determina que continue suspenso até 31 de dezembro de 1916 o troco, por
ouTo, das notao da Caixa de Conversão e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1." Continuará suspenso até 31 de dezembro de 1916
o troco, por ouro, das notas da Caixa de Conversão, ficando
autorizado o Governo a prorogar esse prazo por mais um
anno.
Paragrapho unico. Exceptua-se da disop.osicão supra ü
troco das notas feito, por ordem do Governo, para attender,
apenas, aos encargos da divida externa da União.
Art. 2.• nevogam-se ás disposições em contrario.
fiio de Janeiro. 27 de outubro d·e 1915, 94" da Independcncia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES,
João Pqndi4 Caloue_ras.
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DECRETO N. 3. 014 -

DE 27 DE OUTUBRO DÉ i 915

Autoriza o PresicJ.ente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Guerra, um
credito especial á verba 3•, cSupremo Tribunal Militar e auditores Pessoal e ministros,.; na importancia de 6:635$416.

O Pr€sidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil;
Faço saber que o CQngresso Nacional decretou e
eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo unieo. Fic.a n Presidente da Republica autorizado a abrir, pelo l\finisterio da Guerra, um credito espeClial á verba 3" «Supremo Tribunal Militar e auditores, pessoal e minif;tros», na importancia de 6 :635$416; revogadas
as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1915, 94" da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMEs.
Jo.sé Caetano de Faria.

DECRETO N. 3. 015 -

DE 28 DE oUTUBRo DE 1915

:Autoriza o Poder Executivo a abrir, pela Ministerio da Marinha, o credito
de 7·59J:2og$8I8; supplementar ás verbas 7°; 8•; g•, 10•, 13•, 2o• e
is•, da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro do corrente anno.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil;
Faço saber que o CQngresso Nacional decretou - e
eu sanceiono, a seguinte resolução:
Art. 1 . • E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministario da Marinha, o credito de 7. 593:209$818,
supplementar ás verbas 7", fi•. 9". 10", 13", 20" e 25", da lei
n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915.
Art. 2. • Revogam-se as leis e disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1915, 94• da Indep:endencia e 27• da. Republica.
\VENCESLAU BRAz P. GoMES.
Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 3.016- DE 30 DE OUTUBRO DE 1915
Publica a resoluçlo do Congresso N acionai que proroga, novamente, a actual
sesslio legislativa até o dia 3 dle dezembro do corrente anno

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braztl:
Faco saber que o Congresso Nacional em conformidade
ào disposto n 0 § 1. 0 . do art. 17 da Constiluicão Federal, re.
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Sl!!vo prorogar, novamente, a actual sessão legislativa alé o

uia 3 de dezembro do corrente anno.

Hio de Janeiro 30 do outubro de i!H5, 9'•" da Indcpendoncia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 3.017-DE 3 NOVEMBno DE 1915
Autoriza o Presidente da Republica a adquirir q)larenta apolices da divida
publica, do valor nominal de um conto ite réis, que serlio averbadas em
nome do thesoureiro do papel-moedll da Cnixll de Amortização, Antonio
Barbosa dos Santos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. i. o Fica o Presidente da Republica autorizado a
adquirir quarenta apolices da divida publica, do valor nominal
de um conto de réis, que serão averbadas em nome do thesoureiro do papel-moeda da Caixa de Amortização, Antonio Barbosa dos Santos, como restituição da fiança que prestou, si usar
da autorização constante do decreto legislativo n. 2. 766, de 15
de janeiro de 1913, abrindo para esse fim credito especial.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 3 de novembro de 1915, 94• da Independencia ·e 27• da Republica.
BnAz P. GoMES.
João Pandiá Calou eras.

\VENCESLAU

-·-lJECRETO N.

3.018-IJE 10 DE NOVE11DHO DE

1Ul5

Approva o Tratado assignado em Washington, a 24 de julho de 1914, para o
arranjo a.migu,yel de qualquer difficuldade que, no futuro, }lOSsa suscitar-se
entre os Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos da Amcrica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
saneciono a Hesolução seguinte :
Art. 1." Fica approvado o Tratado assignado em \Vashingt.on a 24 de julho de 1!JH, pelo EmlJaixador Extraordinario
o Plcnipotcnciario Brasileiro e o Sccl'ctario de Estado do GGvel'llo dos :Estados Unidos da Amorica, devidamente autorizados, para· o arranjo ami1gavel de qualquer dif,ficuldade que,
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no futuro, possa suscitar-se entre o Brasil e aquella Republica.
Art. 2.• llevogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1915, 94" da Independencia e 2i" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Lauro Müller.

DECRETO N. 3.019-DE 10 DE NOVEMBRO DE 1915
Approva o Tratado assignado em Buenos Aires, a 25 de maio de 1915, entre
as Republicas dos Estados Unidos do Brasil, Argentina e do Chile, para
facilitar a solução pacifi"' das controversias internacionaes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional ct~()retou e cu
sancciono a Resolução seguinte:
Art. 1." Fica approvado o Tratado assignado em Buenos
Aires, a 25 de maio de 1915, pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores da Republica dos 'Estados Unidos do Brasil,
e os Ministros e Secretarias de Estado das Relações Exteriores das Republicas Argentina e do Chile, devidamente autorizados, para facilitar, nos casos em que os Tratados vigentes
exceptuam do arbitramento, a sol:u!Ção amigavel das questões
que, no futuro, possam surgir ente as. tres referidas Hepublicas ou entre duas quaesquer dellas.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1915, 94" da Indepcndencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BR.\Z p. GoMES.
LaUI'O Miillel'.

DECRETO N. 3. 020 -

DE 10 DE NOVEMBRO DE i 915

Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, cam o
ordenado a que tem direito, ao bacharel João Rodrigues do Lago, d ,sem·
barga:dor do Tribunal de Appellação de Senna Madureira, para irat.1mento
de sau'<le, onde lhe convier

O President-e da Rcpublica dos Estadüs Unidos do Brazil:
Faça saber que o Congres~o Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
conooder licença por um anno ao bacharel João Rodrigues do
Lago, desembargador do Tribunal de Appellaçãü de Senna
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1\Iadureira, com o ordenado a quo tem direito, pará tratamento de saude onde lhe convier; revogadas as disposições
em oontrario.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.
Carlos Maximiliano Pere·ira dos Santos.

DECRETO N. 3.021-

DE

10

DE NOVEMBRO DE

1915

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Viação c Obr·as Pu'>licad
o credito supplementar á rubrica 6•, n. II, «Estrada de Ferro Oeste <!o
Minas», de 105 :r8r$, para occorrer á despeza de custeio do trecho entre
Ar ante• e Barra Mansa, no período de r de junho a 3 r de d'ez ~mbro
de 1915.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinbe resolução:
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
l\Iinisterio da Viação e Obras Public:as, o credito supplementar
á rubrica 6", n. li, «Estrada da Ferro Oeste de Minas,, de
105:181$, para occorrer á despeza de custeio do trecho entre
Arantes e Barra Mansa, no período de 1 de junho a 31 de
dez,embro de 1915.
Art. 2.• Revogam-se as dispo!"ições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de novemb:'o de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
P. GOMES.
Augusto Tavares de Lyra.

\VENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 3.022-

DE

JO

DE NOVEMBRO DE

1915

Autoriza o Governo a abrir pelo Ministerio da GUlerra o credito especial de
3 :7oS$, para pagamento de vencimentos ao mestre de r • classe 1a Fabrica
de Polvora sem Fumaça Joviano Octaviano de Araujo.

O Presidente da Republica llos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que 1o Congresso Nacional decretou e oeu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1.• E' autorizado o P0dcr Executivo a abrir, pelo
l\Iinisterio da Guerra, o credito rspecial do 3 :708$, para
occorrcr ao pagamento dos vencimentos que competem ao
mestre de 1• classe da Fabrica de Polvora sem Fumaça, Jo-
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viano Octaviano de Araujo, no r;eriodo de 26 de fevereiro a
31 de dezembro do oorrente anno.
Art. 2. Revogam-se as disposiçções em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de nov.embro de 1915, 94" da Independencia e 27° da Republica.
0

:WENCESLAU BRAz P. GoMBs.
JtJsé Caetano de Faria.

DECRETO N. 3.0'23- DE 13 DE NOVEMBRO DE 1915
Concede a Antonio Cardoso de Amorim, 2° escripturario ua Delegacia Fiscal
do 'i'he::.ouro Nacional no Estado da Balüa, licernça por um anno em
proroga ;~o e sem, venoim•entos.

O Jl;·esidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil::
Faço saber que 0 Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni•co. E' concedida a Antonio Cardoso de Amorim,
<~-~ escripturario da Delegacia Fiscal do
Thesouro Nacional
n 0 Estado da Bahia, licença, por anno a contar de 9 de janeiro
de d916, em prorogação e sem vencimentos; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 13 de novembro de 1915, 94'' da Indé•
pendencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.
João Pandtá Calogeras.

-·--·DECRETO N. 3. 024 -

DE 17 DE NOVEMBRO DE 1915

Proroga até 25 de novem oco de I 9I 7, o prazo die um annc, estabeleci dó ho
decreto n. 2.887, de 25 dk: novem'bro de I9I4, que maneTa admittir a re•
gistro sem multa os nascimertos occorridos no Brazil rle I de ianeiro de
I88g a 25 de no~mbro de I9I4

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :·
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
Art. 1 . o Fica prorogado até 25 de novembro de 1917. o
prazo de um anno, estabelecido no decreLo n. 2.887, de 25 'de
novembro de 1.911!, sendo admittidos a registro sem multa os
nascimentos occorridos no Brazil de f de janeiro de 1889 a
25 de novembro de 191.4, e a respeito dos quaes não tenha sido
observada essa formalidade.
Art. 2. o Esses registros serão feitoe mediante simples declarações dos interessados e na conformidade do que dispõe
o titulo. 2", capitulo 1•, do decreto n. 9. 8S6, de 7 de marco
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tlc 1888, na parte que lhes fôr applicavel.
Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1915, 94• da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAu BRAZ P.

GoMES·

Carws Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 3. 025 -

DE

17

DE NOVEMTIRO DE

1915

Conoeéle a Sebastião Luiz Teixeira, feitor de r• classe do r• Deposito da
4" Divisão da ~strada de Ferro Central do Brazil, seis mezes de licença,
com dons terços da: diaria a que tiver diireito, para tratamento de saude

O Presidente da Republica dos Estados ULii.dos do Brazil:
Faço saber que o Congresoo Nacional clecretou e eu
sancciovo a seguinte resolução:
Artigo uni co. Ficam concedidos a Sebasti.áo Luiz Tt-ixeira, feitor de 1• classe do 1o Deposito da 4" Divisão da Estrada
de Ferro Central do Brazil, seis mezes de lh~{tnça, com dous
terços da diaria a que tiver direito, para tratamento de saude;
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1915, 94• da rnd~pen
dencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES,

Augusto T!lvares de Lyra.

DECRETO N. 3.026

-DE

17

DE NOVEMl3RO DE

1915

oncede um anno de licença ao praticante ck r a classe da Directoria Geral
dos Correios, Paulo I.,CV~Cl, com ordenado, para tratamento de :;aude

O Presidente da Republica dos Estados. Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresoo Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' concedido ao praticante de f• classe da
Directoria Geral dos Correios, Paulo Levei, !icenca por um
anno, com o ordenado do seu cargo, para tratamento de
saude; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1915, ':14" da Independencia e 21• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Auyusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 3.027-

DE

18

DE NOVEMBRO DE 1\110

Autoriza o Presidente da RepubÜca a conceder a Americo Portup1, auxiliar
da Repartição Geral dos Te~hos, um anno ~ licença, c<>m dons
terços dh diaria, para tratamento dle saude

o· Presidente

da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sailcciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Repuolica autorizado
a conoeder a Americo Portugal, auxiliar da Repartição Geral
dos Telegraphos, um anuo de lioença, com dons terços da.
diaria, para tratamento de saude; revogadas a.; disposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1915, 94" da Indepenuencia e 27" da Republica..
WBf'fCBsLAU BRAZ P. GoM:ss.
Augusto Tfl.vares i.le 14fra.

DECRETO N. 3.028-

DE

17

DE NOVEMBRO DE

1915

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Pu·
blicas, o credíto de 686 :86o$, supplementar á verba orçamentaria da Estrada
de Ferro Oeste de Minas, para o exercício de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacion:ll decretdu e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. i.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir. pelo Ministerio da Viação e Obras Publiclls. o credito de 686:860$.
supplementar ás diversas sub-consignações e consignações da
verba orçamentaria da: Estrada de Ferro Oeste de Minas. para
o exercício de 1915.
Art. 2.• Revogam-se as leis e disposições em contrario.
Rio de Janeiro,. 17 de novembro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
WENeEeLA.u BRAZ P •· GOMES.:
Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 3.02!9 -

DE

22

DE NOVEMBRO DE

'1915

Dispõe que, na publicaçlo official d<> Codigo Civil, a que se refere o art. J.735,
do pro;iecto respeCtivo, <> texto do art. r. 730 seja rediglicfo da mwcira
que estabeleoe

O Presidente da Republica do.s Estados Unidos âo Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
Art. i.o Na publicação offieial do Codi~o Civil o texto
ao artigo que prohibe a oneração ou substitUição da legitima';

:!60

.AC'I'OS DO PODER LEGISLATIVO

e tinha no projecto recebido o n. L 730. será redigido assim:
<<Â legitima dos herdeiros. fixada pelo art. 1. 728. não impede que o testador determine que sejam convertidos em
outras especies os bens qu,e constituem a legitima. lhes
pr.escreva a incommunicabilidade. attribúa á mulher herdei·ra a livre administração. estabeleça as condições de inalienabilidade temporaria ou vitalicia. a qual não prejudicará
a livre disposição testamentaria e. na falta desta. a transferencia dos bens aos herdeiros legítimos. desembaraçados de
qualquer onus.»
Art. 2.• Revogam-se as disposições em cnntrario.
Rio de Janeiro. 22 de novembro de 1915, 9~· da Independencia e 27" da Republica.
WENcEsLAu

BRAz P.

GoMEs.

Carlos Maximilia.no Pereira dos Santos.

DECRETO N. 3. 030 -

DE

22

DE NOVEMBRO DE

HH5

ReleYa a preseripção em que incorreu D. Ete!vina Gomes da Silva. para receber a penslio mensal correspondente ao sol'do de seu marido, 90ldado
José Gomes da Silva, morto no combate ferido em Canudos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
Art. 1.• Fica relevada a prescripção em que incorreU:
D. Etelvina Gomes da Silva para receber, a partir de 2 de
outubr.o de 1897. a pensão mensal de 10$800, correspondente
ao soldo do seu marido, soldado José Gomes da Silva. morto
no combate ferido em Canudos na data .supra citada.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em ciJntrario.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1915, 94• da Inde~
pendencia e 27• da Republica.
WENCESLAU

BRAz P.

GOMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 3. 031 -

DE

25

DE NOVEMBHO DE

1915

Autoriza a abertura ao Ministerio da Agricultura, Industcl::t c Commerdo do
credito supplementar de 750 :ooo$ para occorrer ás desp<.zas C:as coas1gna·
ções «Transporte no interior, etc.» e «0 necessario ao serviço das inspectorias, etc.», dos titulos III c IV da verba. 3", art. 78 da lei n. 2.924;
de 5 de janeiro de 1915

O Presidente da Republica dos Estad{)s Unidos do Rrazil:
l!'aço Raber que o Congresso Nacional decretou o eu
sancciono a resolução seguinte:
Art. 1." E' o Poder Executivo autorizad() a abrir, pelo
Minist:erio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito
.supplementar de 750:000$, para occorrer ás despezas das
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consignações «Transporte no interior, etc.:. e c.O necessario ao
serviço das inspectorias, etc.:.. dos títulos III e IV, da verba
3", art. 78, da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915.
Art. 2." Revogam-se as disposições em cvntrario.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1915, G4" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
José Ru{ino Bezerra Cavalcante.

DECRETO N. 3. 032 -

DE 26 DE NOVll!MDRO DE f9j 5

:Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito de
I6.653:6n$so8, supplementar á verba 31• - Exercícios findos - do orça·
mento vigente

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil ;:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1." E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito de 16.653:677$508, supt:~le
mentar á verba 31" - Exercícios findos - do orçameni.Q vigente, afim de occorrer aos pagamentos decurr:entes dos processos de exercícios findos.
Art. 2.• Revogam-se as leis e disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1915, 94• da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 3.033 -Dill 29 DE NOVEMBRO DE 1915
Publica a resolução do Congrsso N acionai que proroga, novamente, a actua!
sessão legisla ti vn "té 31 de tlezembro do corrente anno

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade
com o disposto no § 1" do art. 17 da Constituição Federal,
resolve prorogar, novamente, a actual sessão legislativa até
31 de dPzemhro do eonente anno.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 191:5, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
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DECRETO N. 3.034-

DE

30 DE NOVEMBRO DE i9t5

Declara sem effeito a inscripção indebitamente feita cro Palacio ArchiepiseO.
pal da Bahia e que o considerou proprio nacional

O P·residente da Republioo dos Estados Unidos do
Brazil:
Faoo. saber que o Congresso Nacional dec-retou e eu
san;cciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica sem effeito a inscripção rindebita..,
mente feita do Palacio Archiepiscopal da Bahia e que o con-.
siderou proprio na.ciona J, apezar do domínio e posse ininterruptos que sempre teve aquelle arcebispado sobre o mesmo
edifício, desde sua installação, como propriedade da Mitra;
revogadas as disposições rm contrario.
Rio de Janeiro. 30 de novembro rle 19'15, 94• da Inda.~
pendencia e 27• da Repubhca.
WENCESLAU BRAZ

P. GoMES.

João P~nài4 CaldueJ:JU.

DECRETO N. 3.035 -

DE

t DE DEZEMBRO DE t9t5

:Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, d
credito especial de 91:225$220, ouro, para pagamento de diversas contas
de fornecimento de notas feito á Caixa de :Amortizaçlio pela :American
Bank Note Company em 1913

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congres.so Nacional decretou e eu sanccion0 a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
abrir, pelo Ministerio da Fazenda. 0 credito especial de
91 :225$220. ouro, para pagamento de diversas contas de for-,
necimento de notas fMto á Caixa de Amortização pela American Bank Note Company no exercício de 1912; revogadas
a.s disposições em contrario.
·
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1915, 94• da Ind~en
dencia e 21• da Republica.
WENcESLAU

BRAz P. GOMES,

João ~andi4 Calo(/e~as.
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DE 1 DE DEZEMBRO DE 1915

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda; o· credito
extraordinario de 36z$6zo, para pkamento a Joaquim Pereira Ber.nardee
em virtud~ de sentença jud.iciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bràz.11:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccion0 a seguinte resolução :
·
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda. o credito extraordinario de
361$620 afim de pagar a Joaquim Pereira Bernardes, em virtude de sentença judiciaria; revogada.s as disposições em
cüntrario.
Rio de Janeiro, 1 d.e dezembro de 1915, 94. da Independencia c 27° da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.
0

-

DECRETO N. 3. 037 -

DE 1 DE DEZEMBRO DE 1915

!Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o
credito extraordinario de 163 :z6s$44s, para pagamento, em virtude de
sentença indiciaria, á Companhia Luz Stearica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos oo BrazH:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccion0 a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Pr<esidente da Republica autor.izado
a abrir, pelo Ministerio da Fazenda. o credito extraordi~
nario de 163:165$445, para occorrer ao pagamento, em virtude de sentença judieT.aria. á Companhia Luz Stearica; rc~
vogadas RS disposições em contrariO.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de f915, 94° da Inde'pendencia e 27'' da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES ..
João Pandiá Calogeras.

-

DECRETO N. 3. 038 -

DE 1 DE DEZEMBRO DE 1915

~ntoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, os credito&
especiaes de 472$910 ·e J6g$8oo, para pagamento a Francisco Meir<! e a

D. Berna:rdina do Couto Marques, em virtude de sentenças iudiciariaa.
e, pelo Ministerio da Justiça e Negocio& Interiores, o cn>dito espeCJel de
360$, para pagamento de v-encimentos ao redactor de debates ."n Camara
dos Deputados Sertorio Maximiano de Castro

O Presidente da Republica dos Estados Undios do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte reso.Lução:
Art. 1. o E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
1\finisterio da Fazenda. o credito especial de 642$710, para o
fi:m de ()CCOl're.r: aos pagam4:)ntos d!JVidos !' Fr~11cisco :M~ira,

2()4
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na importancia de 472$!H O, e a D. Bernardina do Couto Marques, na importancia de 169$ 800. ein virtude de sentencas
j udieiarins.
Art. 2." E' igualmente autorizado a abrir, pelo l\iinisterio
da Justie.a c Negocias Interiores, o credito especial de 360$.
dcst~nndo ao pagament,o de nddicionaes, na rp.roporQão de
15 •j• sobre os vencimentos a que tem direito pelo regulamento interno da scc:rctaria, correspondentes aos mezes de
outubro a dezembro de 1!H 5, o redactar de debates da Cama r a dos Deputados Sertorio Maximiano de Castro.
Art. 3. • Ilevogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1915, !H• da Indepcndencia c 27• da Republica.
1

\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João P.andiá Calogeras.
Carlos iJlllximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 3.039 -

DE 1 DE DEZEMBRO DE 1915

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Viação e Obras Publicas
o credito extraordinario de 25 :ooo$, para occorrer ao pagamento de
subvenções á Em preza de Navegação Rio-S. P-aulo t·elas viagens reali·
zadas no segundo semestre de 1913

O Presidente da Ilepublica dos ER!ados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Cúngrcsso Nacional decretou e eu
snncciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a nbwir. pelo Minis•lerio da Viaçoão e Obras Publicas. o credito
extraordinariú de 25:000$. para occorrcr ao pagamento das
-suiJ:Jvenções pelas viagens realizadas pela Empreza de Navegação Hio-S. Paulo, entre o Hio de Janeiro e lguape, durante 0 segundo semestre de 1913, de accôrdú com a clausula
do contwacto approvado pelo decrl3to n. 9. 966. de 26 de tlezcrmbr() de 1912. revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 1 de dezembro de 1915. 91• da Independencia c 27• da Hepublica.
\VENCESLAU BRAz P. GoMES. '
A·'.tausto T.ava1'es de Lym.
DECRETO N. 3. 040 -

DE 1 DE DEZEMBRO DE 1915

Autoriza o Presidente da R,epublica a conceder a D. Lybia de Mello e Souza
Guimarães, agente do Correio, com exercicio na agencia do 1\-leycr, nesta
Capital, seis mezes de li-cença, para tratamento de sande, com direito á
metade do orcknado que lhe compete

O Presidr,ntr, da Ilepublira do;; Estados Unidos dn Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c cu
sancciono a resolução seguinte:
Art. 1. • E' o Presidente da Republica autorizado a con.cedcr a D. Lyhia de Mello c Souza Guimarães. ag~nte do
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Correio, com exercício da agencia do Meyer, nesta Capital,
seis mezes de licença, para t·ratamento de saude, com direito 1i metade do ordenado que lhe compete.
A"t. 2." Hevogam-se as disposições em contrario.
llio de Janeiro, 1 de dezembro de J 915, 94" da Indepwdencia c 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

1\.

iGüMES.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 3.041

-DE

9 DE DEZEMBRO DE 1915

Alitoriza o Poder EJ<Ccutivo a abrir, pelos Ministerios da ]•tstiça e Negocios
Interiores, Viação e Obras Puoblicas, Agricultura, Indu&tria e Commercio
e F·azenda, os creditos extraordinarios aue forem ne:ess•rios, Mé a im·
portancia de so. ooo :ooo$ooo.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1.• E' o PodBr Executiv:o autorizado a abrir. pelos
l'rlinisterios da Justiça e Negocias Interiores. Viação e Obras
Publicas, Agricultura, Industria e Commercio e Fazenda. os
creditas extraordinarios que forem necessàrios, até á importancia de 50.000 :000$000:
a) para soccorro e assistencia á população fagellada pela
secca;
b) para transportes terrestres, marítimos e fluviaes;
c) para localização de trabalhadores nacionaes;
d) para obras de utilidade publica nas zonas assoladas
pela secca ou onde forem localizados os que das mesmas se r-etirarem em consequencia do flagello, incluindo-se nessas obras
a8 .estradas de rodagem e de ferro e o prolongamento de vias
ferreas já existentes nas mencionadas regiões e que mais urgmtes parecerem ao Governo, para efficacia da protecçã,o ás
victimas da catastrophe.
Art. 2." O Poder Executivo observará, quanto possível,
na designação das obras a .executar, o disp.osto no art. 1• da lei
n. 2.974, de 15 de julho de HH5.
Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1915. g·4• da Independencia e 27" da Republica.
BRAz P. GoMES.
João Pandid Calogeras.
Cm·los Maximiliano Perei1·a dos Santos.
Augusto Tavares de Lyra.
José Ru{inõ Bezerra Cavalcanti,
WENCESLAU
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DECRETO N. 3.042 -

DE

9

DE DEZEMBRO DE

1915

Concede a João Ferreira da Gama Junior, 4° escripturario (la l!lireetoria dA!
Estatística Commercial, um anno de Iicenoa; em prorog1.<;áo daquélla em
cujo goso se acha.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :;
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' .o Presidente da Republica autorizado a
conceder ao 4• escripturari 0 da Directoria de Estatística Commercial, João Ferreira da Gama Junior, um anno de licen~
para tratamento de saude, em prorogação daquella em cujo
goso se acha. com direito ao respectivo ordenado; revogadas
as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 9 de dezembro de 1915. 9'4° da Indepen....
<l'imcia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.
Joli.o Pandiá Ca1x:Jgertu..

DECRETO N. 3.043 -

DE

9

DE DEZEMBRo DE

1915

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio dia Fazen:la; o creditó
especial de 6o :s9o$7oo, p&l'lll occorrer ao pagamento ce difierf'I!Qa de
vencimentos a que teem direito Catão Bernardo de O'i>'eÍra e Oiltros; em
virtude de sentença judiciaría

O Presidente da Republica dos Estados Unido,s do
Brazil:
Faco saber que o Cüngr-esso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. • E• o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Fazenda, o credito especial de 60:590$700,
para occorrer ao pagamento de differença de vencimentos
a que teem direito os Srs. Gatão Bernardo de Oliveira. Caetano Pereira Reis, Clementino Gonçalves Dias, Octavio Gui,..
lherme de Moraes. Estanisláu Antonio Barbosa. Remigio
Camillo Stabile, Herculano Alvf~s de Mello, Sebastião Santa
Anna, Waldemir Corrêa de Toledo, Vicente Barbosa, Marcollino José Moreira Reis, Abel Augusto, Theodulo Augusto
da Rocha e Pelagio Nardy de Vasconcellos, carteiro e serV'entes das agencias postaes de Jundiahy, Jahú e outras cidadies do Estado de S. Paulo, em virtude de sentença judiciaria.
Ari. 2. Revogam-se a.s disposições em con!trario.·
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1915, 94• da IndeiJ:Cn....
dencia e 27° dia Republica ..
L\VENOESLAU BRAZ P ..J Qo:MES.]
0

João, :Pandiá Çaloge_r_as.
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DECRETO N. 3. OH -

DE

9

DE DEZEMBRO DE

1915

Concede ao capitão de mar e gu~erra Dr. Narciso do PradO Carvalho. lente Qli.
thedratico da ~scola Naval de Guerni; um anno dJe licença, em prorosaçlo>:
para tratamento & saude

O Presidente da Republica dos EstadOs Unidos do Brazil_~
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sane..
ciono a resolução seguinte:
Artigo unioo. Fica o Presidente da Republica autorizado
a conceder ao capitão de mar. e guerra Dr. Narciso do Prado
Carvalho, lente cathedratico da Escola Naval de Guerra, um
anno de licença, com ordenado, em prorogação . da em cujo
goso se achava, para tratamento de saude; revogadas as dls...
posições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de i9i5, 94• da Indepen..
dencia ~ 21• da Republica.
WliNCBSUU BRAz p •. GoMBS.]

Ale-..ntlrino

DECRETO N. 3. 045 -

DE

9

7.t.U'ia tle AleftcGr.•.

DE DEZEMBRO DE

i 915

Autoriza o .Presidente da Republica a conceder a Manoel Ferreira de Medeiros, marcador da s• divisão da ~stracla de Ferro Central do Brazil,
seis mezes de Iic.ença, para tratamento de saude, a con~ar dle 2 dJe lhlzembro
dle 1914, com abono de dous terços da diaria ']Ue lhe <<-rresponde

O Presidente da Hcpu!Jlica dos Estados Unidos do Brazil :~
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolur;}ío seguinte:
Art. I . E' o Presidente da llepublica autoriwdu a con ...
ceder a Mano(,] Ferre1ra de i\ledeiros. marcador da 5• divisão
da Estrada de !<'erro Central do Brazil. seis mezes de licença,
para tratamento de saude, a contar de 2 de dezembro df' i9f.l,
com abono de dous terços da diaria que lhe corrPsponde.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario ..
Rio de Janeiro. 9 de dezembro de 1915. 94• da Independencia o 27• da: Republica.
0

WENCESLAU

BRAz P.

GOMES.

'Augusto Tavares de_ Lyra.

-
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DECRETO N. 3.046-

11

DE

DE DEZEMBRo DE

1915

Autoriza a incorporação ao qu<tdro dos funccionarios extinctos uo Mim~teri~ da
Fazenda do ex-i·nspector de Fazenda, Dr- José Joaquim Baeta Neve3 Filho e
au1oriza a abertura do credito para pagamento dos seus •encimentos desde
a data da incorporação.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a incorp.orar ao quadro dos fu.nccionarios extinctos d.o Ministerio da Fazenda o
ex-insl)Bctor de Fazenda, Dr. José, Joaquim Baeta Neves Filho com os vencimentos que percebia no desempenho desse
caego.
Paragraph!J unico. O Governo abrirá credito para o pagamento desse funccionario desde a data da sua inc.orporação.
Art- 2. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1915. 94° da Independ.encia e 27° da Republica.
0

BRAz P. GoMEs.
João Pa"ndiá CaZOgeras.

WENCESLAU

DEORETO N.

3.on-

DE

15

DE DEzEMBRo DE

1915

Autoriza o Pod.,r Ex~cutivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o cre,dito
especial dte 76:251$430, parà pagamento á viuva e d~mais herdeiros do
bacharel Jgnacio de Loyola Gomes da Silvo1, em virtude de sentença judiciaria

O l'res·idente da Republica dos E·Etados Unido::. do Brazil:
Faço sa.ber que o Congresso Nacional decretou e eu
toancciollo a re::·olução seguinte:
Art. 1. o E' o Poder Executivo autorizado a abrir. pelo
Mini>terio da Hazenda, o credito especial de 76:251$430. para
o fim de occorrer ao pag>arnento devido a D. Francisca Augusta de Noronha e Silva, Dr. Alísio Noronha Gomes da Silva.
Dr. Alvaro Noronha Gomes da Silva e Abel Noronha Gome~
da Silva, a primeira viuva e os demais herdeiro;;. do bacharel
Ignacio de Loyola Gomc.s da Silva, em virtude de sentença
judiciaria_ ·.
Art _ 2 _o Revogam-se as di::posiçõel' em contrario.
nio de Janeiro. 15 de dezembro de 1915, 911o da Indcpendencia c 2io da Republica_
P _ GOMES.
João Pandiá Calogeras.

WENCESLAU BRAZ

269

ACTOS DO PODER LEGISLATIVIO.

DECRETO N. 3.0-iS -

15

DE

191.5

DE DEZEMBI\(j DE

Autoriza o Poder Executivo a pagar os vencimentos de
servente da Inspectoria Geral de Illuminação, no

llnt

fiscal e de um
anno

~orrente

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
:Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sanccion0 a segu.inte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a pagar, no corrente exercício, pela consignação c:Pessoal e
diarias~. da lnspectoria Geral de Illuminação, os vencimentos
de um fiscal á razão de 480$ por mez, e de um servente, á
3~500 por dia; revog!tdas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P. GoMEs.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 3.049

-DE

15 DE DEZEMBRO DE 1915

Autoriza o Presid'ente da Republica a conoeder ao cngenhei--o JoaquirH Pereira
Navarro de Andrade, inspector de 3" classe da RJepartiç'io Geral d'os Telegraphos, licença por um anuo; para tratamento da ~ande, com direito ao
'ordenado, em prorogação da ultima que lhe foi concedida pelo Ministerio
da Viação e Obras Publicas.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Fa.ço saber que o Congresso Nacional decretOu e eu
sancciono a resolução seguinte:
Art. 1.• E' 0 Presidente da Republica autorizado a conceder ao engenheiro Joaquim Pereira Navarro de Andrade.
in~p.ector de 3" classe da Repartição Geral dos Telegraphos,
licença por um anno, para tratamento da saude, com direito
ao ordenado, em prorogação da ultima que lhe foi concedida
pelo Ministeri 0 da Viação e Obras Publicas.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1915, 94" da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU

-

BRAz P.

GoMES.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECitETO N. 3.050-

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1915

Concede ao praticante de 1° classe da Directoria Geral dos Correios, Octavio
Neves da Rocha; um anno de licença; sem vencimenba e em ptorogação
da que está gosando.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra7.i.l :.
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
suncciono a resolução seguinte:
Artigo unico. E' concedido ao praticante de 1" classe da
Directoria Geral dos Correios, Octavio Neves da Rocha. um
anno de licença, sem vencimentos e em prorogacão da que
está gosando; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 15 de dezembro de 19'15, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Augusto Tavares de L'lfl'a.

DECRETO N. 3.051

-DE

15

DE DEZEMBRo DE

1915

Autoriza o Poder Executivo a considerar o telegraphis;:a ,\<: 4~ claasc da
Estrada de Ferro Central d<J Brazil; Alberto Lorena, como no goso de
licença, com o ordenado, a contar de 23 de agosto de 1913 a ~7 de janeiro dJe 1915, veilpera de seu fallecimento.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faç.o saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a considerar
o telegraphista de 4• classe da Estrada de FeJ.'Iro Central do
Brazil, Alberto Lorena, como no goso de licença. com o ordenado, a contar de 23 de agosto de 1913 a 27 de janeiro de
1915. vespera de seu fallecimento.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 15 de dezembro de 19'i5, 94° da Independcncia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.
Augusto Tavares de L'lfl'a.
0

DECRETO N. 3.052

-DE

22

DE DEZEMBRO DE

1915

Manda continuar em vigor o saldo do credito aberto pelo decreto n. 10.094,
de 26 de fevereiro de 1913

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que 0 CongrP.sso :'iacional decretou e eu
s::.nceiono a seguinte resolução:
Art. 1." Continúa em vigor o saldo do credito aberto pelo
decret.o n. 10.094, de 26 de fevereiro de 1913, sómente para

27t
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e:erem cumpridos os despachos expedidos até 30 de junlio de
~915.

.

Art. 2,0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 22 de dezembro de i!ft5, 9-io da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

60ME8.

João Pandid Caloger_a1.1

DECRETO N. 3.053- DE 22 nE DEZEMBRo DE t9i5
:Autoriza o Governo a conceder um anno de licenoa, para tratamento de sáude,
ao escrivão da Collectoria Federal em Páo d>Alho, Estado de Pemam·
buoo, José Antonio Cezar de Vasconcellos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
san~ciono a seguinte resolução:
Art. 1." Fica o Poder Executiv.o autorizado a conceder ao
escrivão da Collectoria Federal do município de Páo d'Albo,
Estado de Pernambuco. José Antonio Cezar de Vasconcellos,
um ann 0 de licença. para tratamento de saude.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 22 de dezembro de t9•t5. 94° da Independencia e 27° da Republica.
WBNCBSLAU BRAz P,., GoMJ18,.
João Pandiá Caloge_rtU_.:

DECRETO N. 3. 054 -

DE

22 DE DEZEMBRO DE f 915

:Autoriza o Governo a abrir, pelo Ministerlo da Justiça e Negocios Interiores,
os creditas de 742:567$8g6, SU~Jplementares' ás verbas 15• e 17° do art. a~,
da lei n. 2.924, de s de janeiro de 1915; e espec:ial de 4o:so8$goo, para
pagamento do excesso de despems com diligencias policia.es nos exercidos
anteriores

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. f.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir. pelo
Ministerio da Justiça e Negócios Interiores. os seguintes ereditos: 1•, de 642 :·993$131. supplementar á verba: t5•, do
art. 2• da lei n. 2. 924, de 5 de jane.iro de 1915; 2•. de
!>9: 57 4$765. supplementar á verba 17" do mesmo art. 2•, da
mencionada lei; 3•, de 40:508$900, especial. para' pagamento
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do excesso de despezas com diligencias policiacs ncs exercicios anteriores.
Art. 2.• nevogam-se as leis e disposições em contrario.
Jtio de Janeiro, 22 de dezembt·o de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
\VENCESLAU BRAZ

p.

Go.MES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECHETO N. 3. 055 -

-

DE

22

DE DEZEMBRO DE

1915

Autoriza o Poder Executivo a ab~ir, pelo Ministerio da Guerra, o credito
especial de 4·98s:63r$752, para liquidação de despezas relativas a soldos,
gratifiaações e etapas de praças de pret, em 1914

O Presidente da: Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decret'Ou 1· eu
snncciono a seguinte resolução:
Art. t.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir. pelo
Ministcrio da Guerra·. o credito especial de 4. 985:631.$752,
para liq11illação das despezas referentes a soldos, gratificações c etapas de praças de pret, no exercício de 1914.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1915, 94• da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.

DECRETO N. 3.056

-DE

José Caetano de Faria.

21

DE DEZEMBHO DE

1915

Autoriza o Presidente da ' RepublictL a despendler até a som ma de 878 :ooo$,
além da; verba votada; para pagamento ao pessoal da Imprensa Nacàonál;
durant·e o ex.ercicio corrente

O Prc.oülente da Republica dos Estados Unidns: do Br.azil:

Faço saber que o Congl'Ci'SO Na:cioillai decretou c eu
sancciono 1a seguinte resolução:
Art. 1." Fica o PrClS.identi•} da llcpu'blica autorizado a
dcspenrtcr at(l ;a somma d!e 87'8':000$, alé1,1 da verba votada.
par.a pagamento aO' pesoQa\ da Imprensa Naciona:l' durante o
exercício corrente, 1abrinclo para e"-se fim os necessario& creditos.
Art. 2. • Revogam-se as di!':•posições em contrario.
Rio Ide .Tanciro, 24 de dc>zcmbro de 191G. ~H" da Independencia e 27" da Republioa.
:\VENCESLAU BRAz P. GoMEs.
João Pandiá Calou eras.
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DECRETO N. 3.057 -

29

DE

DE DEZEMBRo DE

i9f5

Autoriza a abertura, pelo Min.isterio da :Fazend:ll; do credito especial de
2:5o4$032, para oceorrer ao pagamento devido a Virgilio da Silva Pereira,.
em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dois Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Qo.ngresso Nacional decretou e eu
sanccionv a seguinte re..QOlucão:
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Fazenda, o credito esPecial de 2 :504$032. para
occorrer ao pagamento devido a Virgílio da Silva Pemira,
em virtude de sentença judiciaria.
Art. 2.• Revogam-se, as disposieões em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1915. P4• da Inde...
pcndencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 3.058 Determina

qtl<!

29

DE

DE DEZEMBRo DE

i915

as macl:tinas destinadas ao beneficiamento do côco da palmeira
conhecida por Babassú, paguem 8 •1• ad valortJm

O :Presidente da Republica dOs Estados Unidos do 13razil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a ·''"'guinte resolueão:
Art. 1:• Pagarão 8 •j• ad-valorem as machinas destinadas ao beneficiamento do côco da palmeira conhecida por
Babassú (Arbiguia Miartimana) e outras do mesmo gen.ero,
importadas quer pelos gQvernos dos Estados, quer por Pat:ticulares.
Art. 2. • ReYogam-se as di;;posieões em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1915. 94• da Independencia e 27• da Republica.
·
WENCESLAU

BnAz

P. GOMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 3.059 -

DE

29

DE DEZEMBRo DE

19i5

Autoriza o Poder Executivo a permuta• , por nominativas, uo apolices do
valor nominal de I :o oo$ cada uma, aJpresentadas á repartição competente
por Luiz de MendonQa Santos

O Presidente da Repubíica dos Estados Urudos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
{\.rt.. 1." E' o Poder E~em.1~ivo autorizado a permutar por
nommat1vas, nos termos do edital de iõ de junho de i9ú6, ·t.OO
apolices ao portador do valor nominal de 1:000$ cada uma,
do emprestimo de 1895, apresentadas á reparticão compePoder Legislativo- 1915 (Vol. I)

:18
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tenLe por Luiz de Mendonça Santos pagando a este ou a seus
legítimos representantes, os juros vencidos e as custas contadas na execução, tudo nos termos da sentença do juiz federal da 2• Vara, de 17 de abril de 1907 , confirmada por
accórdão do Supremo 'rribunal Federal de 4 de abril de 1908.
Paragrapho unico. Para esse fim abrirá o Governo,pelo
Ministerin da Fazenda-; o rie.cessario credito
Art. ;!,.• O Ministerío da Fazenda provJd8nciará para que
sejam enviados ao representante do Ministerio Publico todos
os OO(lUJnentos relativos ao resgate, extravio e apresentação
das apolices, de que trata o artigo anteced~nte, afim de que
l:';eja proposta a competentE accão reseitloria e promovida
n•,B:pomabilidade dos !func~ionarios que forem encontrados
em c.nlpa.

.

Art. ::l. • Revogam-se· as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de t915. 94" da Independeilcía e 27• da RepuLlica.
.WENCESLAU BRAz .P. GoMEs.
João Pandiá Calvgcras.

DECRETO No :L 060 --

DE

29

DE DEZEMB!lO DE

1915

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito de
4o:ooo$, supplementar á verba zz• «Ajudas de custo~ do orçamento vi·
gente

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Poder· Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, u credito de 40 :000$, supplementar á verba 22• «Ajudas de custo», do orçamento vigente
(lei n. 2.924. de 5 de janeiro de 1915, art. 101); revogadas
as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro. 29 de dezembro rlc 1915. 94• da: Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. Go.~ES.
João Pandiá Caloyeras.

DECRETO N.

:.J. 06! -

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1915

Autoriza a abertura, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio,
do credito especial de 7 :2oo$, para attender ao pagamento dos vencimentos
devidos a José Dionysio Meira, no período de r de janeiro de 1914 a. 31
de dezembro de 1915

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decremu e eu
sanccit•no a seguinte resolução:
Art. t•. E' o Poder Executivo autórizadl) a abrir; pelo
l'vlinisterio da Agricultura, Industria e CommerciO; o credito
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especial de 7 :200$-; para occorrer ao pagamento dõs vencimentos devidos a José Dionysiõ Meira-, na qualidade ' de
assisflente do antigo Observatorio dõ Rio de Janeiro; addido
á Directoria de Meteorologia e Astronomia, e relativos ao
período de 1 de janeiro de 1!H4 a 31 de dezembro de 1915.,
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.:
Rio da Janeiro; 29 de dezembro de 1915; 94• da IndepeiJdencia e 27• da Republica.
WBNCESLAU BRAZ

P. Gb'MBS •.

José Ru{ino Bezerra

DECRETO N. 3.062 -

DE

29

Cavalcante.~

DE DEZEMBRo DE

1915

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao bacharel Camões dos Santos
Lima Thomipson, serventmario vitalicio do 2° officio de eSfrivão da r• Vara
de Orphãos e Ausentes do Districto Federal; um anno .:e licença, em prorogação, para tratamento de saude

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional d'eCretuu e eu
sancciono a seguinte resoluçãó:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica- autorizado a conceder ao bachat·el Camões dos Santos Llmà
Thõmpson;- serv·entuario vitalício do 2• ófficio dJe escrivão
da t• Vara de Orphãos e Ausentes d(} District0 Federal-; um
anno de licença, em pro rogação-; para tratar de sua saudec,
onde lhe convie1·; revogadas as dispõsicõeR em (l0ntrario.,
Rio de Janeiro; 29 de dezembro de 1915; 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECJlETO N. 3. 063 -

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1915

Autoriza o Presidente da Republicn, a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, os creditos de 22:207$224 e de 26:195$594, supplementa.
res respectivamente ás verbas 27• e 8• do art. 2" da lei n. 2.924, de 5
de janeiro de 1915, e o de 14:6ro$ooo, especial, para pagament., de des.
pezas com a impressão de «Annaes e documentos parlamentareu

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :'
Faço saber que o Congr~so Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1.• E' o Pr.esidente da Republica autorizado a abrir,
pelõ .Ministerio da Justiça e Negocios Interi(}res; os creditas
dle 22 :207$22!1; supplementar á verba 27•, art. 2°· da lei
n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, sendo: 16:274$254:; para
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oceoner ás despezas da sub-consignação «Alimentak;ãó e
combustivel»; 2:332$970; pal'a as da sub-consignacão cMe.rlicamentos; drogas, etc.; e 3 :600$-; para as da sub-oonsignuçãõ «Calçado, roupa; etc., referentes ao Instituto Benjamin Cónstant; dte 26 :195$594-; suppLementar á verba --s•
(Secretaria da Camara dos Deputados); do mesmo ar. 2",
da lm n. 2.924-; de 5 de janeiro de 1915; para occorrer ao
pagamento de despczas; até o fim do corrente exercício, pôr
conta da consignação «Materiab> da mesma Secretaria; e especia I de 14:610$000, para pagamento de despezas-; no corrente .;xercicio·; com a impressão de «Annaes e documentos
:parlamentares.».
Art. 2. • I),evogam-se as disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 29 de dezembro de 1915, 94• da Inde•
pendcncia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Ca1·los Maximiliano Pe1·eim dos Santos.

DECRETO N. 3.064-

DE

29 DE DEZEMBRO DE 1915

C onredc ao servente de 3• classe da z• djyisão da Estrada de Ferro Central do
Brazil, Roberto Gomes de Jesus, um anno de licença, com dous terços da
respectiva diaria; para tratamento de sua saude

O Presidente da Republica dos Estado~ Unidos do Brazil:
Paço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
Art. 1." E' concedido ao servente de' 3" classe da 2" divisão
da Estrada de Ferro Centl'al do Brazil, Roberto Gomes de
Jesus, um anno de licença, com dons 1.\::rços da respectiva
diaria, para tratamento de sua saude.
Art. 2." Revogam-se as disposições ~m contrario.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1915, 9'•" da Independcncia e 27" da Republica.
P. GoMES.
Augusto Tavares de Lyra.
WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 3.065

-DE

29 DE DEZEMBRO DE 1915

:Autoriza o Poder F;xecutivo a abrir, pelo Ministerio da Viação o Obras Pu·
blicas; o credito especial de 4:569$, para pagamento aos herdeiros de Carlos
Paeira. Dias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i!:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo MinisLerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial
de 4 :5G9$, para occorrcr ao pagamento da indemniza~ão de-
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vida aos herdeiros de Carlos Pereira Dias, proveniente d~
fornecimento de pedras, no anno de 1908, para as obras do
novo abastecimento de , agua á Capital Federal, em Taqua...
russú, município de Iguassú, Estado do Rio de Janeiro, de
accôrdo com o termo lavrado na Repartição de Aguas e Obras
Publicas, em 2 de ,junho de 1915; regovadas as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1915, 94° da Indepen..;
dencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Augusto Tavares (ie 'L'IJf'a.

DECRETO N. 3.066- DE 29 DE DEZEMBRO DE 1915
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras :Pu·
blicas, o credito especial de 1.497:268$747, destinado á liauidaçlo de com•
promissos da C'ommissão de Linhas Telegraphicas EstrategiCI;ls de Matto
Grosso ao Amazonas

O Presidente tla Republica dos Estados Unidos do Brazil :'
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eU:
sancciono a resolução seguinte:
.
Art. f.O E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de
1. 497:268$7 47, destinado á liquidação de oompromissos assumidos pela Commissão de Linhas Telegraphicas Estrate...
gicas de Matto Grosso ao Amazonas.
Art. 2. Revogam-se as disposições em oontrario.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Augusto Tavares de Lyra.
0

DECRETO N. 3.067 -DE 30 DE DEzEMBRo DE 1915
Concede vantagens aos herdeiros do 2o tenente do Exercito" Francisco Marques
de Souza

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :·
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. Aos herdeiros do 2" tenente do Exercito Francisco Marques de Souza. morto pelos selvicolas. quando em
~ervico de exploraçãLl do rio Ananaz. na qualidade de auxiliar
da Commissão de . Linhas Telegraphicas e Estrategicas de
1\fatto Grossn ao Amaz.onas, ficam con~edidas as vantagens
correspondentes a duus terços dos vencimentos totaes a qu~
0
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teria direito na actividade e n.o posto de 1• tenente pela
actual tabella de vencimentos militares.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de dezêmbro de 1915, 94" da Independencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.
José Caetano de Faria.
DECRETO N. 3.068 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1915

AU'toriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Guerra varios cred.itoa
supplementares ás verbas 4•, 8 1 , 9' e 13• do art. 42 da lei n. "·9"4•
de 5 de janeiro de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresí:io Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte res.olucão:
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir pelo
1\linisterio da Guerra os credítos seguintes:
1•, de 153:356$342. supplArnentar á verba 4•;
2•, de 651 :523$771, supplementar á verba 8•;
a•, de 3. 632 :803$896. supplementar á verba 9";
4" de 2.150:000$. >mpplementar á verba 13•, todas do
orçamento vigente.
Paragrapho unico. O credit,;) de 2. 150:000$ será assim
distrihnid•) pelas diversas ,;ub-consignações da verba 13•:
21' Fardamento e calçado, etc.. . . . . . . . . . .
1. 500:000$000
24" Acquisição de .inst!'llmentos. l'tc. . . . . . . .
100:000$000
~ú· Luz para quarteis, etc.................
50:000$000
~o· •rransporte de tropas, etc. . . . . . . . . . . . .
500:000$000
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAz P. Gollms.
José Caetano de Faria.
DECRETO N. 3.069 -

DR

31

DE DEZEMBRO DE

1915

Autoriza a abertura ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio
dos creditas espedaes de 127:039$97"• auTo, e 388:s8o$740, papel, para
attender ás despezas com o Serviço de Povoamento em I9I3, conforme
relação orgauiz:tda pela Directoria Geral ele Contabilidade elo mesn1o mi~
nisterio, de ~ de dezembro de '9'4

O Prcsiclf•r!Le da Republiea dos Estados Unidos do Brazil:
Faço ~aber que o Congresso Nacional derrctou e eu
!:'anreiono a st•guinte re~olução:
Artigo unico. E' 0 Poder Executivo autorizado a abrir,
pdo Ministerio ela Agricultura, Indu,;tria e Comrnercio, os
e:·editos et->pcciacs de 12i :039$972. ouro, e 388: 580$7!10, pa-
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pel, para o fim de attender ás despezas do Serviço de Poviamento no anno de 1913, conforme a relação organizada
pela D1reetoria Ger.al de Contabillidade do mesmo minwterio,
de 2 de dezembro de 1914; revogadas as disposiç:ões em contrario.
Rio de Janeiro. 31 de dezembro de 1915. 94• da Indepen·
dencia e 27" da Rep,uiblica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
José Rufino Bezerra Cavalcanti •.

DECRETO N. 3.070-DE 31 DE DEZEMBRO

D)i:

1915

Regula a fabricação da ·manteiga e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unido,:-, do Bra:zil :!

Faço saber que o Congresso Nacional decr.etou e eu
E:ancciono a resolução seguinte:
Art. 1 . " Par.a os effeitos desta lei considera-se manteiga
o producto obtido pela batedura de leite ou de nata. doces
ou fermentados. por procesf'oQ~ convenientes. tão isentd
quanto possível de aguas de lavagem e de letelho. addicionado on não de chlorureto de sodio ·de pureza adequada.
§ 1. o A addição de materias corantes vegetaes. innocuas
E•erá permittida pelo prazo de dous annos, a eontar da data
da promulgação desta lei.
§ ~.o Para os effeitos desta lei. considera-se manteiga.
propriamente, o producto obtido pela batedura do leite de
v.am~a.

E' permittido o fabrico e a venda de manteiga confec~
cionada com leite de outros animaes domestioos. desde que
se,iam feitaE• nos envolucros respectivos as precisas declarações t3 sejam observadas as exigencias prescriptas no regulamento da presente lei.
Art. 2. o Será considerada fraudada toda e qualquer manteiga exposta ao conmmo publico contendo:
i• menos de oitenta por cento de manteiga gorda;
2°, qualquer substancia extranha á sua composição normal, sú se exceptuando o chlorureto de sodio e as materias
roranteJ vegetaes innocuas. nos termos do art. 1" e S•eu paragrapho;
3•. será tambem considerada falsificada a manteiga conRP.rva.-!a ou renovada quando exposta á venda ou ao consumo
]Jublico como manteiga fresc:a.
·
Art. 3. • E' prohibida a venda ao publico de manteiga
Cjue nãl) satisfir.er os requisitos desta lei ou apresentar acider. af'.ima de 15 gráos. sendo a mesma apprehendida e
1nuti!iz.ada.
§ 1 • • Entende-s.e por gráo de acidez cada centímetro
cubico de soluto alcalino normal necessario para a neutralização dos acidos graxos livres. encerrados em 100 grammas
de manteig.a gorda.
·
§ 2. • AEI manteigas que não attingirem 80 •1• de materia
gorda poderão ser vendidas u renovadores, os quaes sómente

280

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

poderão expol-.as á venda ao público depois de tel-as posto
de ac:}ôrdo com as dispoE·ições desta lei.
§ 3. o O Governo poderá diminuir o limite maximo de
acidez quando assim o permittir o aperfeiçoamento da industria da manteiga em nosso paiz.
Art. 4. o O fabricante, enlatador. vendedor é obrigado a
<.l+eclarar no envolucrd o nome, 'a marca da fabrica. a local'iGade e o peso da mercadoria.
Art. 5. • E' permittida a venda de manteiga conservada
nu renovada desde que no envolucro se façam todas as declar.açóes necessarias.
Paragrapho unioo. Considera-se renovada a manteiga
que depo'is do s·eu tlabrico tiver soffrido fuE·ão.
Art. 6. o As substancias alimentares butirosas de qualquer origem. proveniencia e composição. que apresentem o
aE·pecto de manteiga e sejam preparadas para o mesmo uso
que esta, não poderão ser expostas á venda sob a designação de manteiga.
§ 1. • Essas substancias ficam suJeitas ao estatuído no
nrt. 4° desta lei.
~ 2. o As margarinas e oleomargarinas deverão ser addícionadas de um rev.elador conveniente. de accôrdo edro o
que ficar eõ.tatuido no regulamento.
Art. 7. o O Governo poderá estatuir marcas officiaes de
garantia que protejam de modo efficaz a industria nacional
de manteiga.
§ 1 . o Essas marcas serão gratuitas para as manteigas
fremas.
§ 2. • As marcas de garantia destinadas a manteigas
C'<'nservadas ou renovadas serão cobradas no maximo á razão
de cinco réi~ por duzentaE, e cincoenta grammas.
Art. 8. o O Gov.erno, na execução desta lei. poderá entrar em accôrdo com os governos dds Estados e com o prefeito do Districto Federal para o fim de assegurar a completa fiscalização e defem commercial do prüducto. aproveitandn nesse serviço os funccionarios disponíveis do Ministerio da Agricultura, ficando autorir.ado a abrir os credites necesmrios até a quantia de 70:000$000.
& 1 . o Fica o Governo autorizado a aproveitar os funooionarios technicos especialistas em analyses de manteigas que
IPStejam em exercício ou que se achem addidos em qualquer
dos Iaooratorios de chimica da União.
~ 2. o As vagás que se abrirem em virtude desse aproveitamento só serão preenchidas si existirem funccionarios
addidos da União em condições.
Art. 9. o No regulamento que fôr expedido para a
r>xecução desta lei. poderá o GOV'erno comminar. sem prejuízo
da" penas do Codigo Penal, mu\t.as nté um conto de réis e o
(lobro na reincidencia.
Art. 10. A preõ·ente lei entrará em vigor no prazo improrogavel de quatro mezes depois de E·Ua promulgação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 31 de dezembro de 1!H 5. 94" da Independrncia e 27" da Rep,uiblica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

José Rufino Bezerra Cm.'alcanti.
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LEI N. 3.070 A -DE 3{

DB DEZEMBRO DB

i9i5

Orça a Receita Geral da Republica dos Estados Unidos do Bra~il para o exercicio de 1916

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a lei se~
guinte:
Art. i. o A Receita Geral da Repablica dos Estados Unidos do Brazil é or~
çada em 96.187:4-665656, ouro, e 334.9M:OOOSOOO papel, e a destinada a
applicaçaoespecial em u.495:000SOOO, ouro,e U.2ili:OOOSOOO, papel, pro~
vcnientes do que for arrecadado ao exercício de i 916, pelos seguintes utulos:

ORDINARIA

I
RENDA DE TRIBUTOS

Impostos de importação, entrada, sahlda e estadia de navios e addioionaes
Ouro

t. Direitos de importaçll.o para consumo, de accôr io com a tarifa
do de::reto n. 3.6!7, de f 9 de
março de 1900, e com as modificações nella feita~ pelas leis
ns !.144, do 30 de dezembro de
1903; L3f3, de 30 de dezembro
de f904;t.41>2. de 30 de dezembro
de t905; L6Í6, de 30 de •1ezem·
brode t906;t.837, de 3f de dezembro de t907; 2.32f, de ao
oe dezembro de f9t0;2.524, de 31
de dezembro de t9H; 2.7t9, de
3i de dezembro de f9t2 (f}, salvo
quanto á modificação relativa ás
chapas de ferro American lngotIron, que ~erá supprimida (2);

(t) As leis citadas orçam a Receita Geral da Republica para os exercícios
de !904 a t9t3, respectivamente.
(2) Lei n. 2. 7f9, de 3! de dezembro de 19!2, art. t•:
i .. As chapa.s de ferro « American lngot lron , e destinadas á fabricaçli.o
do boe1ros move1s para estradas de ferro, e, bem assim, os rebites o parafusos
d? mesmo ferro para montagem das chapas em- boeiro, pagarão 8020 por
kllo~ramma, na. ra.zli.o de 20 %, classe 258 , e art. 704 da Tarifa vigente.
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Ouro

Papel

2.8•L ,Jo 31 de dezembro de HH3,
e 2.9!9, de 3t de dezembro de
i 9f4 (3) (sendo que nesta ultima
fica l'evogada a modilicaçàtreita
na tarifa referente á taxa de importação das pilulas de Reuter,
restabelecida asssim a taxa adua •
neira anteriormente cobrada) (•)
- e mais as sel!'uintes alterações:
No art.1t7 da tarifa (classe 9") (5)
diga·se: catto, curtim, quebracho
ou qualquer outro extracto vegetal, '!ecco, molle ou liquido,
contendo tannino, destinados ao
cortume de pelles ou couro, k ilo
iOO réis, razão 25 %;
No art. t .009 (6), accrescente-se:
aeroplanos, hydroplano.s, dirigi·
veis e semelhante!' 3 seus accessorioSt, ad valorem 7 % ;
O ~lllorureto desodlo(sa1oommum)
grosso ou impuro passará a pa·
gar os di rei tos de importação, na
seguinte base: taxa 30 réts por
kilo - razão 25 % ;

(3) As leis citadas orçam a Receita Geral da Republica para os exercícios
de :1914 e :19:15, respectivamente.
(4-) Lei n. 2.9:19, de 31 de dezembro de t9f4, art. t•:
L As chamadas pilulas de Reuter (drageificadas) pagarão de ora em
diantn a taxa aduaneira a que estão sujeitas as drageas pela Tarifa em
vigor - classe 11, n. 204.
(5) Tarifa, classe 98 , n. 127: catto :ou terra japonica (cachou), kilo·
gramma, 8100 de direitos, razão 25 %.
(6) Art. 1.009 da Tarifa: «Macbin:ts para fazer saccos, cbapéos, caixas
de folha, picar ou cortar capim, canoa e raizes, aplainar e calcar a terra
com as respectivas guarnições de ferro ou madeira; preparar productos da
agl'icnltura, eomo prensas para espremer mandioca, descascadores e quebradores de milho; para mineração, como bl'itadores e tl'ituradores de pedrn,
com as suas respectivas armações de madeira e competentes pilões ; para
fabricas e officinas e para a navegação ; movidas a vapor, agua, gaz, ar on
vento, ou por electricidade ou por forças animadas, direitos ad-valorem,
razão f5 °/o ; machinas para limpar facas, com ou sem furos. de madeit·a on
fnrro e de qualquer feitio ou systema, kilogramma, direitos 8300, razão
50 % ; machinas para costura communs, proprias para familias e officinas
d,1 alfaiatA ou selleiro, kilogramma, direitos 8300, razão 25 °/o ; macbinas para
csercver (typo-writer) com teclado, uma 308, razão 2;; 0 / 0 ; sem teclado,
nma 58, razão 25 °/0 ; macbinas para cortar e engommar babados, picar
fumo, para gelar, de qualquer qualidarle, cortar pão, rolhas, engarrafar,
lavar e espremer roupa, picar carne e legumes, fazer gelo c outras para
nsos semelhantes, pequenas, de nso domestico, kilogramma, direitos 8300,
rar.ão 25 "lo ; machinas para criação artificial de gallinhas, kilogramma,
dit·eitos 8200, razão 25 °/o•
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Ouro

Papel

As peças soltas (para pianos) pa-

gãrll.o as seguinte.. taxas : ma·
chinismos para pianos, peças soltas ou avulsas, 5S; teclados simples, 20S; idem com mecanismo,
605000:
As tampadas electncas mcandes·
cantes de liJamento de metal
ou de carvão pagarll.o 2S por
ltilogramma (peso broto), razão
t!l •J. ;
Fio de ferro (arame) farpado e o
ovalado de 18 xt6 et9xi7, inclusive grampos e pregadores,
moirões de ferro ou de aço para
cercas, assim como os respectivos
esticadorcs (tarila- classe 25•art. 740) {7)- taxa S020 por
tdlo- razão f O•t 0 • • • •• • • • • • • •
2. 2 °/0 , ouro, .sob1·e os os. 93 e 95
(cevada em grão),96, 97, 98, 100
e tof da classe 7• da tarifa (cercaes), nos termos do art. {0 da
lei o. L452; de 30 de dezembro
0(' t 90!1 (8) . . • . . • . • • • • • • • • • • • •
3. Expediente c1e generu• livres de
direito; de consumo. . • . • . . . • . •
~. Dito de CapatazJa:,s, mantidas as
taxas em VIgor para os genero!'
de impor~o estrangeira e fixadas as taxa,; em urn real e meio

!12.300:0005000

71S.&OO:OOOSOOO

800. ú01);)0ll(

ãOO: OOOSOOO

800:0JOSOOO

(7) Tarifa, classe 25&, art. 740: Fio (arame) de qualq11er qualidade e
grossura, slmples ou galvanizado, liso ou farpado, comprehendendo os
grampos ou pregadores proprios para cercas, e o destinado á fabricação de
pontas de Pariz, kilogramma, direitos StoO, razão 50 •;. ; fio (arame) coberto
ae papel, seda ou algodão, kilogramma, direitos 18200, razão 50 •;.; fio
(arame) em obras: alfinetes simples ou com cabeça de vidro ou de louça,
envernizados ou galvanizados, kilogrammá, direitos, !8600, razão 50 "lo;
colchetes e prisões para botões, envernizados ou galvanizados, kilogramma,
direitos 1$, razão 50 '/o ; cordoalha, kilogramma, direitos S200, razão 50 "lo ;
gaiolas, kilogramma, direitos 2S, razão 50 o;. ; grampos envernizados ou galvanizados simples, ou com cabeça de vidro ou louça, kilogramma, direitos
$800, razão 50 •;.; grelhas, ratoeiras e outras obras semelhantes, kilogramma,
direitos fS, razào 50"{. ; mólas para assentos ou enxergões, kilogramma, direitos f$, razão 50 "lo ; tela metallica ou panno de arame de tecido liso ou
entrançado, em peça, kilogramma, direitos IS200, razão 50 o;. ; tola metallica ou panno de arame de tecido liso ou entrançado em retalhos ou esteiras para machinas de beneficiar productos da lavoura, kilogramma, direito~ 8150, razão f!i •;. ; tela metallica ou panno de arame de tecido de
malha propria para cercas, viveiros e usos semelhantes, kilog1·amma, direitós
S!íOO, razão ãO "lo ; fio (arame) em obras não especificadas, kilogramma,
·
direitos 2S, razão 50 "{..
(8) Lei n. f .452, de 30 de dezembro de 1905: Orça a receita geral da
Repnblica para o exercício de 1906.
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7.
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9.

por kilo de ~;eneros de prodocção
na c i o na 1, exportados para o
e straogeiro cu para portos nacionaes ou importados de portos naciooaes, em um real por ~dlo de
minerios de manganez e de ferro e
areias monazíticas exportadas
para o estrangeiro e em meio
real por kilo de sal, assucar e
carvão de pedra oa(}ionaes exportados ou importados de portos
nacionaes, taxas essas que serão
desde já obrigatoriamente extensivas tam bem aos portos em que
houver obras de melhoramentos,
de accôrdo com as disposi<;ões
constantes dos respectivos contractos •.• ......................
Armazenagem .•••..•••..••••••••
Taxa de estatística ••........•..••
tmposto de pharóes .•••••••••.••.
Oi. to de dócas•••••••••••.•••.••••
fO % sobre o expediente de generos livres de direitos .......... .

OOOliOOO
iOO:OOOSOOO

Papel

SOO:OOOSOOO
2.200:000SOOO
4.00:000SOOO

;~QO;

...... ..........
,

200:0008000

11
Imposto de consumo (registro e
taxa), de accôrdo com a lei
n. 641, de 14 de novembro de
1899 (9), com as modificações
do decreto n. 11.807, de 9 de
de~embro de 1915 {iO) ; ele~
vados ao dobro os emolumentos
do art. 9, do mesmo decreto (H)
e mais as seguintes alterações:

(9) Lei n. 64!, deU de novembro de !899: Estabelece o processo de arrecadação dos impostos de consumo.
(10) Decreto n. H.807, de 9 de dezembro de i9i5: Approva o regulamento para a arrecadação e fiscalização do imposto de consumo.
(H) Decreto n. :I.L807, de 9 de dezembro de !915:
Art. 9,0 Us emolumentos de registro obedecem á seguinte tabella:
a) fabricas:
I. Trabalhando com operarios até 6, por emolumento,
até 3....... . • • . • • . . • . • . • • . . . . . • . . . . . • • . . . • . • • • • . • •
20$000
Il. Idem com mais de 6 operariosaté :1.2,por emolumento,
até 3.............................................
50$000
lll. Idem com mais de 12 operarios ou com força motora
ou apparelhos da capacidade de producção superior
á. desse numero de operarias, um só emolumento.....
200$000
I•) depositas de fabricas, nos quacs sejam feitas vendas,
mercadores ambulantes por conta propria ou alheia
e casas commerciaes por grosso, por emolumento, até 2 1 00$000
r:) mcrcadore3 ambulantes por corol · pr0pria ou alheia e
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10. Sobre o fumo:
No art. 4", § fO, ns. 11, UI, IV, V e
VII (i2):
a) charutos de mais de 50S att· tOOS
o milheiro, cada charuto SOtO:
b) idem, de mais de tOOS até 200$
o milheiro, cada charuto 8020 ;
c) idem, de mais de 200$ ate 3008 o
milheiro, cada charuto 8030 ;
d) idem, de mais de 3008 até 600$ o
milheiro, cada charuto StOO;
c) idem, de mais de 6008 o milheiro, cada charuto Sf.50 ;

fJ cigarros e cigarrilhas cujo preço
· do milheiro não exceda de •s, por
carteira, maço, caixa, etc., de
20 ou fracção 80f O ;
g) idem, cujo preço não exceda de
88 o milheiro, por carteira,

casas commerciaes exclusivamente retalhistas de uma
só especje tributada ....•••.•.••.•....•••.•..••.•.••
(l) mercadores ambulantes por conta propria ou alheia ou
casas commerciaes retalhistas de mais de uma especie
tributada, por emolumento, até 3 •.......•.••..•.•..

308000
208000

*

3." Os mercadores ambulantes e casas commerciaes de duas especies
f.ributadas, sendo uma por grosso e outra a retalho, pagarão pela primeit'a
1 008 e pela segunda 208000.
§ 4.• Os lavradores que produzirem annualmente até 20.000 litros de
alcool, aguardente de canna ou cachaça, ou vinho natural de fructas ou
plantas, quando não empregarem exclusivamente, como mataria prima, produetos do sua lavou~a, pagarão 208000. Os que de qualquer modo produzirem mais de 20.000 até 40.000 litros pagarão 50SOOO, e os que excederem
esta producção pagarão ~00$000. Servirá de base para o calculo da producção a média dos tres annos anteriores ou, quando se tratar de indm;tria
nova, o confronto com 3 producçi!.o de e,jtabelecimeoto semelhante.
(12) Decreto n. H.807, de 9 de dezembro de t9t5, art. 4":
§ 1°- FUMO:

sobre:
a) os preparados- charutos, cigarros, rapé, fumo desfiado, migado ou
picado - e o fumo em corda ou em folha, de procedencia estrangeira,
a saber:

..........................................................................
1T. Idem de mais de 50S até :l50S o milheiro, cada charuto.

11!. Idem de mais de 150$ até JOOS o milheiro, cada charuto

IV. Idem de mais de 3008 o milheiro, cada churuto...... . •
V. Cigarros o cigarrilhas, por maço, carteira, caixa,etc., de
20 ou fracção.................... . . • .. • • • • • • . . . • .. . •

SOf.5
S025
$:l00
8030

........................................................................
VII. Fumo desfiado, migado ou picado, de producção nacional,
por 25 grammas ou fracção..........................

80i5

············••·••·····••···········•····················•·····•·•··•····
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maço, caixa, etc., de 20 ou fraC<<ão S020;
h) idem, cujo preço não exceda de
1.-!,S o milheiro, por carteira,
maço, caixa, etc., de 20 ou
fracção, soao ;
i) idem, idem, de mais de US até
24.S o milheiro, por carteira,
maço, caixa, etc., de 20 ou fracção, S050 ;
.
j) idem, idem, de mais de 248 até
3-1,$, o milheiro, por carteira,
maço, caixa, etc., de 20 ou fracção, SiOO;
1•) idem, idem, de mais de 3.\,S o
milheiro, por carteira, maço,
caixa, etc., de 20 ou fracção,
$!50.

'

No n. X, t•, do mesmo artigo c
paragrapho- supprima-se a palavra «resíduo,. (13).
A:;, taxas dos charutos, cigarros
e cigat-rilhas de producção nacional, serão baseadas n<:s preços
oe ··euda da fabrtca e as oos egtra ngeiros serão cobradas de
conlormidade com e regimen em
vigor.
O rurno em corda ou em tolha de
pi'Oeedencia estrangeira, quando
tor desfiado, picado ou llligado e:n
tabr1ca nacional, pagará mais
S020, além do imposto pago nas
altan-iega~, por 25 grawmas ou
fracça.o, ficando, outrosim, sujeito ao regimeo do de pi·oduc<.;ão nacional.
Fumo de~fiado, picado ou mie;ado,
de proce<iencia ucional, por t5
gram mas ou tracção, S020 .•.•••
H. Otto sobre bebidas, substtttuda a
dtspostçào da le1 n. 2. 919, de .:11
de de~embro de f 9h·, sobre <Vi-

i2.500:000SOOO

(13) Decreto n. 11.807, de 9 de dezembro de i9l5, art. 4°, § i 0 ;
X. São isentos :
1•, o fumo em cm·da ou em folha de producção nacional ;
2°, o tabaco em pó;
3°, o pó ou residuo de fumo quo não possa s<1r aproveitado em ciga.rro
ou cigarrilha .

.................................................. ............ .........
~
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nho nacional natural, etc ... (!4)
pela seguinte : «Vinho nacional,
uatural de uva ou qual1uer ou·
tra tructa ou planta (excluídos
~ roedicinaes, que continuarao
com as mesmas ta Ka~ estabelecidas para especialidades pllarmaceuticas): por htro,S020; por
garrata, SO:l!>; por meio litro,
SOiO; por meia garrata, S008.
No art. ~·, § 2°, do regntamento
publicado sob o. iL807, de 9
de dezembro de i9f.5, accrescente-se (i5) : m) capsulas de.
acido carbonico para o preparo
de agua~ pelo systema Sparklets
e outros: - de capacidade de

(H) Lei n. 2.919, de 31 de dezembro de f9i4, art. i•, n. H :

........................................................................
Vinho nacional natural, de uva ou qualquer outra. fructa. ou planta.·
(excluídos :·os medicinaes que continua-rão com as mesmas taxas estabelecidas
de especialidades pharmaceuticas) : por litro, 8040 ; por garrafa, $030 ; por
meio litro, 1$020 ; por meia garrafa., SOi5.
(i5} Decreto n. H.807, de 9 de dezembro de !9:1.5, a1•t. 4•: § 2•llEBIDAS:

sobre:
a) aguas mineraes naturaes, para mesa ;
b) aguas mineraes artifictaes ;
c) aguas denominadas syphao ou soda, hydro-mel, cidra, gingerale,
refrescos gazosos, suecos de fructii:. ou plantas nii.o fermentados e outras
bebidas semelhantes ;
d) xaropes de limão, groselha, gomma etc., proprios para refrescos;
e) cerveja ;
amargos e aperitivoô, taes como: amer-picon, bitter, fernet, vermoutb,
ferro-quina Bisleri, vinhos quinados, amaro-felsioa e outras bebidas semelhantes;
g) bebidas constantes do n. 130 da actual tarifa das alfandegas ;
h) bebidas constantes do n. :1.3i da actual tarifa das alfandegas, com·
prehendendo a aguardente, graspa e bebidas semelhantes de thictM e
plantas, de producção nac10nal e natural, exceptuada a aguardente de
canoa comprehendida noutra classe ;
i) vinhos artificiaes e demais bebidas fermentadas que possam ser assemelhadas e vendidas como vinho de uva, como vinhos e8pumosos o como
champagne;
j) bebidas denominadas vinhos de canoa, 'l e fructa~ e semelhantes,
Quando não forem preparadas exclusivamente pela fermentação do sueco de
fi·uctas ou plantas do paiz, consideradas como taes aqoellas a que se tenha
addietonado alguma outra substancia para conservar, adoçar ou colorir ;
k) vinho nacional natural, qe uva· ou qualquer outra fructa ou planta ;
l) alcool al.é ao• Cartier, correspondentes a 78•,04 de Gay Lussac,
aguardente de canoa ou cachaça, a saber:

n

........................................................................
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12.
13.
Ht.
f5.
16.

l7.

producção até meia garrafa de
agua por capsula, 8020; idem,
idem até meio litro por ca psula,
$030; idem, idem até uma gal"rafa por capsula, SO-íO; idem,
idem até um litro por capsula,
8060; nas capsulas de capacidade
de producção superior a um litro
a tracção será cobrada ua razão
acima •............•..•••••••.
Dito sobre phosphoro~ .•.•...•..•.
Dito sobre sal. ...........•.•. • · ·
Dito sobre calçado .•.••...•...• ·•
Dito sobre perfumarias •.....•..•.
Dito sobre espemalidade~ pharmaceuticas •••••••....•.•.•...• • ·
Dito sobre conservas, incltúndo-se
no art. 4•, § s•, do regulamento
approvado pelo decreto numero
H.807, de 9 de dezembro de
!915 (i6): h) chocolate commum
ou de refeição, em pó, ou em
massa, de qualquer procedencia; modificado o n. I do mesmo
artigo o paragrapho, na pal"to
relativa a «conservas de carne»,
da seguinte fórma : em vez de
250 grammas ou tracção 25 réis - diga-se - por kilo
- 20 réis, devendo as carnes
vir acondicionadas em la tas,
tinas, barricas ou caixas o sendo
as mesmas de procedencia nacional; e substituído o n. 4, li,
do art. 4°, § s• (16 ;, pelo seguinte:
4": o oeixe secco e o salgado, ou
em salmoura, acondicionados em
vasilhas de qualquer especie,
comtanto que contenham mais
de 1.0 kilogrammas ou a granel,
quando de producção nacional.
A graspa de que trata o n. VIII,
do § 2", do art. 4°, pagará a taxa

Pa.P'll

15.530:000$000
10.500;0008000
4.iôO:OOOSOOO

2.250:000$000
-.}30:0008000

9lO:OOOSOOO

(16) Decreto n. H.807, de 9 de dezembro de 1915, art. 4•, §

s•-

CONSERVAS:

sobre:
a) presuntos, conservas de carnes, paios, salsichas, linguiças, chouriços,
s:~lamos, mortadellas, extracto;o, caldos, geléas e outras preparações semelhantes, não medicinaes ;
b) camarões, ostras, sardinhas, peixe de qualquer especie em conserva
de vinagre, azeite ou de qualquer outro modo preparados ;
c) doces de qualquer especie e fructas preparados em calda, assucar
crystallizado, massa, geléas, etc. ;

~89
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consignada no n. XII do mesmo
paragrapho e artigo para a
aguardente de canna (i7) • .. • • • .............. .

2.280:000$000

d) legumes ou fructas em conserva simples ou misturados, em massa,
salmoura, ou de qualquer outro modo preparados ;
e) fructas seccas ou passadas;
f) massa de mostarda, molho inglez e outras preparações semelhantes ;
a) biscoutos, bolachas e semelhantes, acondicionados em latas, caixas,
caixinhas, vidros, pacotes, etc., a saber:
I. Por 250 grammai ou fracção, peso bruto................
$025
Nota - No peso bruto se comprehende tão sómente o da mercadoria no
seu primeiro envoHorio, externo ou interno.
li. São isentos:
i•, o xarque, o bacalháo e o toucinho de qualquer procedencia ;
2•, a carne de porco acondicionada em tinas, barricas, latas e outros
volumes de peso superior a fO kilogrammas ou a granel ;
a•, as salsichas, linguiças e chouriços não acondicionados em latas,
caixas, saccos, papel, etc.;
4•, o peixe secco o o salgado ou e n salmoura, acondicionados em tinas,
caixões ou barricas e a granel, quando de producção nacional ;
5•, os doces de fructas do paiz acondicionados em folhas do bananeira o
semelhantes, em papel ou a granel, pesando menos de 250 grammas ;
6•, os biscoutos e bolachas a granel.
IH. O imposto só incidirá sobre os productos de que tratam o~ ns. 3•,
ã• e 6•, quando acondicionados em outros envoltorios que não os exclusivamente necessarios ao transporte ou exportação.
(17) Decreto n. 11.807, de 9 de dezembro de f!H5, art. 4•, § 2•:
• e • o • e e e • • • o e

• • •

O

o.

O

e o. o o • • • • • • • • e • e . • • • • . e e . • • • • e . •

I

•

e e • e e. • • e • e

# •

e e ••

Vlll. Bebidas constantes do n. 131 da classe 9" da actual tarifa das alfan-

dega~,

a sai:Jer : absinttlo, agúardente de França, da Jaimaca, do Reino ou do
Hlleno, cognac, brandy, euealypsinto, genebra, kirsch, rhum, wisky, oldtongim e outras semelhantes ou que lhes possam ser assemelhadas; aguardente,
graspa e bebidas semelhantes de fructas e plantas de producção nacional e
natural, exceptuada a aguardente de canna, que tem taxa especial :
por litro.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • • • . . • • . • • . . • • . • . . . •
$300
por garrafa.......................................
8200
por meio litro.....................................
8150
por meia garrafa..................................
8100
Nota - EntendQ-se por geaspa a aguaeclonte fabricada de bagaço ou resf..
duos da uva •

....xii:

'Ái~~~l; ·a·g~~~(l~~t~ ·d~ ·c·;~~~. ~l; -~~~~i~Ç~;

.......................••

1•, até 25":

por litro ••............•............•...•.........•
por garrafa ........•...........•.•..•••....•.•.. , •
por meio litro ........................•••.•.•..••••
por meia garrafa ....•......•.......•.•.......•..••
2•, de mais de 25° até 30' Cartier:
por litro ......................................... .
por ga~ra~a ...................•.••..•.•..•••...•••
por meiO Irtro .................................... .
por meia gart·afa ........• , •••.••••••••••••••••••••
I

I

8060
8040

8030
8020
Sf20
8080

8060
SOiO

e I •. e e e e •• e e e • I. e e • e. e e e •. e •. e. • e • e e ••• e e. I. 1 1 ••• 1 1 1 1 1. I 1 I e I e e. I. e., ••
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!8. Dito sobre vinagre ............. ..
i9. Dito sobre velas................. .
20. Dlto sobre bengalas, cobrand<He
sobre as taxa~ do docroto numero 5.890, 50 •t, e sobre as
bengala~ de preço maior de 508,

2ôiJ: OOOSt !00

53 (18) ••••••••••.•.•••.••..•.•
2f. Dito sobre tecidos, com as ,;eguin •

2'J:OOO'i000

l'ln:ooosonu

tes modiftcaçõe~. estabelecidas
em relaça.l) ao art. 4-0 , § 12, do
regula Tlcnto n. H .807, de 9 de

dezembl'O de i9f5 (19): tecidos
(18) Decreto n. 5.890, de 10 de fevereiro do 1906, art. 2":
§ 13: BENGALAS:
a) llcngalas cu~o preço não exceda de 5$000 •.••••••.•.
8200
b) Idem de ma1s de 5$ até 10$000 .................... .
$500
c) Idem de mais de i OS até 508000 .................. ..
1$000
d) Idem cujo preço exceda de 508000 .•.•.•..• , .•..••••
2$000
(19) Decreto n. 11.807, de 9 de dezembro de 1915, art. 4",§ !2TECIDOS:

sobre :
a) os de algodão lisos e entrançados, não especificados, crús, brancos,
tintos e estampados, em peças ou já reduzidos a saccos, constantes do n. 4-72
da classe 15a da actual tarifa das alfandegas ;
b) os de algodão adamascados, riscados, lavrados, de listras, salpicos,
xadl'ez, imprensados (gaufrés), de phantasia, abertos ou tapados, e oull·os,
taes como: cambraias, cassas, fustões, setinetas, musselinas, panninhos,
atoalhados e outros semelhantes, crús, brancos, tintos, e~tampados ou bol'dados, constantes do n. 473 da classe 15a da actual t.arifa das alfandegas ;
c) os constantes do n. 474 da mesma tarifa, taes como : brim, cassi·
neta, casto1· e semelhantes, lisos, entrançados, lavrados ou imitando a lona,
brancos, tintos ou estampados; cassas grossas, lisas ou entrançadas, de listra
ou de xadrez, para qualquer fim; belbutes, belbutinas, bombasinas e velludos
lisos ou entrançados, brancos, tintos ou estampados; felpudos proprios pll'a
toalhas e lençoes ; os listrados proprio3 para ponches ; lonas e meias lonas proprias para velas, cadeiras, toldos e usos semelhantes; talagarça e os de ponto
de meia, bem co:no : fil6s, gazes e demais tecidos semelhantes e os proprios
para tapetes e alcatifas ;
d) volantes, lhamas, vidrilhos e outros semelhantes, urdidos com ouro ou
prata falsos ;
e) os de lã ou de lã. e algodão, taes como : alpacas, cassas, lilás, durantes,
damascos, merinós, cachemiras, princetas, serafinas, gorgorõ3s, riscados,
royal, setim da China ; os de ponto de meia, touquim, risso ou velludo e
semelhantes, lisos ou entrançados, lavrados ou adamascados; baêtas, baetões,
baetilhas e flanellas brancos, tintos ou estampados e os proprios para tapetes
c alcatifas ;
1) casimit•as, cassinetas, cheviots, flanellas americanas, sarjas, diagonaes
c outros semelhantes, de lã pura c de lã. e algodão ;
g) os de canhamaço, juta ou aniagem e semelhantes, proprios para
saccos e para enfardar, simples ou mixtos, lisos e entrançados, crús, tintos
ou estampados ;
h) os de linho, taes como : bareges e outros abertos, lonas e meias

2'Jl
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de linho crús, com qualquer ou·
tra mataria, axcaptuada a seda,
por metro ou.fra.cção SOU; idem,
idem, brancos e tinto~ 1 por metro
ou tracç!l.o, 80211 ; iaem, idem,
lonas proprias para velas, toldos, cadeiras e usos semelhantes, brim, bretanha, cambraia, cassa, creguela, irlanda, platilha e outros semelhantes,
lisos ou entrançados, crús, brancos, tintos, trigueiros, riscados, lavrados ou
adamascados, felpudos e estampados ;
i) os de seda, como sejam : bareges, filó, garça, fumo, escomilha e semelhantes, li~os, lavrados, com flores e outros ornatos imitando o bordado ;
brocados, lhamas, telas e outros proprios para vestes sacerdotaes e ornamentos de egreja ; gazes, pellucias, escomilhas, vellndos lisos, lavrados ou
com flores e outros ornatos imitando o l.Jordado ; os de ponto de meia com ou
sem vidrilhos ; setim, gorgorõcs, nobrezas e outros. semelhantes, liso'!, bordados, adamascados 011 com flores e outros ornatos avelludados imitando o
bordado ; os de bôrra de seda e semelhantes, crús, brancos, tintos, estampados, lavrados e brochés ;
.
j) cobertores e mantas ou colchas para cama, chales, ponches, palas,
pannos de mesa, e cobertas acolchoadas ou cheias de algodão em pasta 011
de qualquer outra materia, de algodão, de lã, de juta 011 materias semelhantes, simples ou mixtos ; alcatifas e tapetes de qualquer qualidade ;
k) baixeiros, cochinilhos, mantas para montaria, e xergas de qualquer
qualidade ;
l) chales, mantas, colchas, ponches, palas, pannos de mesa, cobertas
acolchoadas ou cheias tle algodão em pasta ou de qualquer ontra materia,
de linho ou de seda ;
m) meias de algodão não especificadas, de fio de escossia, rle lã, de linho
o de seda ;
n) camisas e ceroulas de meia de algodão, de lã, de linho e de sedao) rendas e fitas de algodão, do lã, de linho e de seda, produzidas por
machina, a saber :
I. Tecidos de algodão, crús, em peças ou já reduzidos
a saccos, por metro ou fracção...........................
8010
11. Idem idem, brancos ou tintos, em peças ou já re·
duzidos a saccos, por metro ou fracção....................
$020
lll. Idem idem, estampados, em peças ou já reduzidos a
saccos, por metro ou fracção.............................
$030
IV. Idem de lft ou de lã e algodão,constantes da letra c
do art. 4•, § 12, por metro ou fracção....................
$100
V. Idem de lã e algodão, constantes da lettra f do
art. 4•, § 12, por metro ou fracçfw.......................
8100
VI. Idem de lã pura, constantes da mesma lettra f do
art. 4•, § 12, por metro ou fracção.......................
8200
VII. Idem de linho, crús, por metro ou fracção........
8020
VIU. Idem idem, brancos e tintos, por metro ou fracção.
8030
IX. Idem idem, bordados ou estampados, por metro ou
fracção.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . .
8040
X. Idem de bôrra de seda e semelhantes, por metro ou
fracção..................................................
8300
'\L Idem de seda vegetal ou animal, por metro ou
fracção................................. •. • • • • • • • • • • . • • • •
$400
XII. Brocados, lhamas, telas e outros proprios para vestes
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bordados ou estampados, por metro ou fra cção, 8035; substituam·
se os ns. X e XI pelo seguinte :
idem de borra de soda e seme.
lhantes, crús, por kilo, 38000 ;
idem idem, tintos, estampados,
sacerdotaes e ornamentos de egreja, de qualquer matcria,
por metro ou fracção .•••.•••••••••••.•.••..••••...••.•..•
8300
XIII. Tecidos de canhamaço, juta e semelhantes, crús e
~into~ em peças ou já reduzidos a saccos, por metro ou
íracçao ................................................. .
S020
XIV. Idem idem, estampados, em poças ou já reduzidos
a saccos, por metro ou fracção ..••..•..•.•.••...•••......•
8030
XV. Idem constantes da lettra j do art. 4", § 12, por
unidade ................................................ ..
8300
XVI. Idem constantes da lettra '' do art. 4•, § :1.2, por
unidade ••.••••••.••••••••..••••....•........•...........
$200
XVII. Idem constantes da lettra l do art. 4•, § :12 :
8400
:1.•, de linho, por unidade ............................ .
2$000
2•, de seda, por unidade .•...............•............
XVIII. Rendas e fitas de a!goi.Jão :
até 3 centímetros de largura, pm· metr·o ou fracçfío .•...
SO!J:I
de mais de 3 centímetros até :1.0, por metro o11 fl·acção ..
SOlO
de mais de :1.0 centímetros, por metro ou fracr,fto ...... .
so:w
XIX. Idem idem de lã e de linho :
até 3 centímetros de largura., por metro ou fracçfw ....
soo~
de mais de 3 até iO centímetros, por metro 011 fracção ..•..
8015
de mais de :!0 até :!5 centímetros, por metro ou fraeção .....
so:lo
de mais de :!5 centimet1·os, por· metro ou frac•;ão ........•.•
so~;o
XX. Idem idem de seda:
até 3 centímetros de la!'gura, poe metr·o ou fracção ....... .
8008
de mais de 3 até 10 centímetros, por metro ou f!'acção ..... .
8030
de mais de :lO até :!5 centimetros, por metro ou fracç:LO ..••
8060
de mais de :1.5 contimetros, por metro ou fl'acção .......... .
S!OO
XXI. !\feias de algodão não especificadas:
até om,22 de comprimento no pé, lisas, cada par...........
S020
idem idem, bordadas ou rendadas, cada par .............. ,
8040
de mais de om,22 de comprimento no pé, lisas, cada par....
Sü40
idem idem, bordadas ou rendadas, cada par. . . . . . . . . . . . . . .
8080
Nota - Não se consideram bordadas as meias não especificadas de
algodão, que tiverem simples frisos de seda ou uma lettra ou monogramma
bordado com linha de algodão.
XXIf. Meias do fio de escossia :
até om,22 de comprimento no pé, lisas, cada pai' .........•.
1;050
idem idem, bordadas ou rendadas, cada par ..............•
8100
de mais de om,22 de comprimento 110 pé, lisas, cada par ....
SfOO
idem idem, bordadas ou rendadas, cada par ..............•
S200
XXIII. 1\loias de lã ou de linho :
até om,22 de comprimento no pé, lisas, cad<t par ..... ,.....
$050
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lavrados e brochés, por ki1o
4$500; idem de seda vegetal ou
animal nor kilo 8$; substitua-se
o n •. XII pelo seguinte : broca~
dos, lhamas, tellas e outros tecidos proprios para vestes sacerdotaes, lavrados, ou bordados,
com assento ou fundo de ouro ou
prata ( art. 577 da tarifa ), por
k.ilo, i2S; idem, idem, de ouro
ou prata entrefina ou falsa, por
kilo, 68 ; idem · com ramos soltos
ou ligados, de ouro ou prata, com
ou sem matizes, por kilo 7$600;
idem, idem, de ouro ou prata entrefina ou falsa, com ou sem matizes, por kilo 4$; no n. XV,
depois das palavras: << do art. 4:0 ,
§ t2>~, ajunte-se «de lã pura" e
depois da palavra $300, cddem,
idem, de lã com qualquer outra
materia, exceptuada a seda ; de
algodão, de juta ou de materias
semelhantes, simples ou mixtos,
por unidade, 8150 >~; no n. XVII,
depois da~ palavras "de linho ''•
accresccnLe-sc : ·<~irnple~ •)U composto•>. e dcpoio das palavra> z<de
seda>~, ajunt&-se: «simples ou composta» : aos os. XVIII, XJ.X e XX,
accrescent&-se «tiras c entreidem idem, bordadas ou rendada'>, cada par...............
$100
de mais de om,22 de comprimento no pé, lisas, cada par.....
$100
idem idem, bordadas ou rendadas, cada par...............
$200
XXIV. Meias do seda :
até om,22 de comprimento 110 pé, lisas, cada par...........
SiDO
idem idem, bordadas ou rendadas, cada par...............
$200
de mais de om,22 de comprimento no pé, lisas, cada par....
8200
idem idem, bordadas ou rendadas, cada par...............
$400
XXV. Camisas e ceroulas de meia :
1•, de algodão, por unidade..............................
SiDO
2°, de lã ou de linho, por unidade.........................
8200
3°, da sada, por unidade.................................
$500
XXVI. Os tecidos de juta, de liuho ou de seda, quando misturados com
outras materias, pagarão, por metro ou fracção, as taxas correspondentes da
materia predominante, e quando se compuzere.m da partes eguaes, pagarão
pela especie menos tt·ibutada, com 50 % da augmento. Os chales, mantas,
colchas, ponches, palas, pannos para mesa e cobertas acolchoadas ou cheias
de algodfto em pasta ou de qualquer outra materia, de linho ou de seda, a
as meias, camisas c ceroulas de meia, compostos de mais de uma materia,
pagariío, por unidarlo, a taxa d<L materht mais tributada •
•
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23.

!!4,
2!).
26.

meios bordados» e depois da especie dos productos, accrescentese ainda : •simples ou mixto de
producçào nacionah>, e ajunte-se
onde convier : " rendas de procadencia estrangeira, de algodão
~imples ou com outras materias,
por 250 grammas ou fracção,
1)250 ; idem, idem, de lã ou de
linh(l, simples ou compostos, por
250 grammas ou fracção, S500;
Jdem, Uem, de seda, simples ou
composta, por 250 grammas ou
fracção, t$500; fitas, tiras e en·
tromeios bordados, de proce·
dencia estrangei !'a, de algodãO
simple.• ou com outras matarias,
por 250 grammas ou fracçào,
$100; idem, idem, do lã ou de
linho, ·,;imples ou com outras ma•
terias, por 250 grammas ou fracção, $250; idem, idem, de seda,
simples ou com outra materia,
por 2tí0 gramma~ ou fracção,
fS; no~ :~s. XXI a XXIV, onde
&'tiver " até O"', 22 "• diga-se
(( até om' 20 "• e onde estiver «de
mah je om,22», diga-se «de mais
de om,20»; aos oumeros XXI a
XXV, depois das especies do: produetos, accrescente-~e «Simples
ou com outra materia» ; substi·
tua-se o n. XXVI pelo seguinte :
,,o~ tecidos de seda, quando misturados com outras ma terias, pagarão as taxas correspondentes
da matel'ia predominante, e
quando se eompuzerem de partes
iguaes, isto é, tiverem a. trama
ou urclidura toda de outra materia pagarão as respectivas
taxas com o abatimento de
50 "lo», e accrescente-se onde
convier: «Volantes, lhamas, vidrilhos e outros tecidos semelhantes (art. i80 da tarifa), por
kilo, f 8600 ; e os tecidos em peça
para tapetes pagarilo, por metro,
metade das taxas dos tapetes» ••
Dito sobre e>partilhos •••......•••
Dito sobre vinho estrangeiro •••••
Dito sobre papel de torrar casas .••
Dito sobre cartas de jogar ••.•••••
Dito sobre chapéos, incluindo-seno
art. ·1-", § t7, do regulamento
approvado pelo decreto numero

..••.....••••...

P~tpel

U..340:000SOOO
iO"-:OOOSOOO
3.l:IOO:OOOSO:JO
203:000i)OOO
t55:000SO,i0
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H .80'1, de 9 de dezembro de
!9Hi (20) :.

chapéos de pellica, camurça ou
qualquer pelle, para homens e
menbt•> por unidade, 500 réis;
6) oonet~ c gorros de pellica, camurça ou outra qualquer pelle,
por unidade, 300 réis ••••••••••
2'7~ 01to sobre discos para gramor,hone.. ..•.•••.••••••
28. D1to 130bre louças e viiros ...... .
2\J. 1J11o sobre terragens :
a) p.uatusos, pregos, taxas, arestas
e ar'!'ebltei' de terro ou de aço,
sim 1les. constantes dos arts. 749
e 75t da Tarifa, por 250 grammas
ou fracçào, 80f0 ;
a)

f

••••••••

2.HO:OOOSOOO
25:0005000
l4U:0001.1000

{20) Decreto n. H.807, de 9 de dezembro de i9f5, art. 4°: § !7
-

CHAPÉOS:

sobre:

........................................................................
b) os de cabeça para homens, senhoras, e creanças, -de crina, madeira,
palha, castor, seda, tecidos de algodão, lã, linho ou seda ou outra qualquer
qualidade semelhante;
c) bonets e gorros de feltro, madeira, palha, castor, lebre, ou qualquer
tecido de algodão, lã, linho, seda ou simplesmente com mescla de seda e semelhantes, a saber:

.........................................................................
Chapéos de cabeça%(para homens e meninos)

VI. De erina, madeira ou palha de arroz, trigo e semelhantes, um .....•••.......•..•...••....••......•
VIl. De feltro eastor, lebre e semelhantes, um ........ .
VIII. Do palha do Chile, Perú, Manilha e semelhantes, até
o preço de 208, um ................. , ••...•......
I X. Idem idem, de preço acima de 208 um .•..•.......
X. Do pello de seda de qualquer qualidade, de mola
e elaques, um .......•....•.........•••..•....•..
XI. De lã e de tecidos de algodão, lã ou linho, simples ou
mixtos, um ... , .....•..•........••..............
XII. De qualquer tecido de seda ou simplesmente eom
mescla de seda, um .............•••.•...••....•.

~300

8500
8300
2800()
28000

8300

8500

.........................................................................
Bonets e gorros

XY!. De feltro, madeira, p/!,lha ou de tecido de algodão,
lã ou linho, simples ou mixto, um..................
XVIr. De castor, lebre e semelhantes ou de qualquer tecido
de soda ou simplesmente com mescla <.le seda, um..

$100
8300

•••••l·•••••••••••••••••••••••••••••..o••••••••••••••••••••••••••••••w••••
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b) idem, idem, com cabeças de
outra qualquer ma teria, constantes dos arts. 74:9 e 751 da Tarifa,
por 250 grammas ou fl•acçllo,
$0!5;
c) idem, idem, de cobre e suas ligas,
simple.:!, por 250 grammas ou
fracçllo, 80!5 ;
d) idem, idem, com cabeças de
outra qualquer mataria, por 250

grammas ou fracção,

~025.

!íOO;VOOSOOO

lU
UlPOSTO SODRI: CIRCULAÇÃO, DI! ACCÔRDO
COM A LEJN, 2. 919, DE 3{ DE DEZEMllRO
DE f9H (2!), E RESPECTIVJ, REGUL.4MEN•
TAÇÀC {22) (23)

25:000$000
30. Imposto de sello •••.• , •..•.••....
~f. D1tc d12 transporte ................ , ............... .

28,000:0005000
4:,0uo;OOOSOOO

(2t) Lei n. 2.919, de 3f de dezembro de t9t5, art. {0 , n. 29- Imposto
do sello (com as seguintes modificações):
Restabelecido integralmente o dispositivo do n. 3, § 3°, da tabella B do
decreto n. 3. 56i-, de 22 de janeiro de f 900, e revogado assim o do art. () 0
da lei n. 74:!, de 26 de dezembro de i 900 ;
Mantida a isenção de -sello para os saques ou cambiaes emittidos pelo
Banco do Brazil, já concedida no art. 23 da lei n. 2.8H, de 3i de dezembro
de t9f3;
Pagarão o sello todas as vias de recibo e as facturas ou notas de mcr·ca·
d01•ias vendidas a dinheiro e todos os recibos, vales, bilhetes ou qualquer outro
documento com os característicos de recibo, de valor total ou parcial, de
clubs ou sociedades para a venda de mercadorias a presta(:õcs, patenteados ou
privilegiados ou não pelo Governo;
Sujeitas ao sello proporcional do n. 26 do § i o da tabella A do decreto
n. 3. 564: as apolices de seguro de vida e as das companhias de seguros mutuos,
dispensando o sello sobre o premio daquella.s referidas no § 6° da mesma
tabella A. ·
Alteradas as taxas do n. 26 desse § i o da tabella A do decreto n. 3. 564
do seguinte modo : até 2008,- $4:00 ; de mais de 20üS até 400$,- $800 ; de
mais de 4008 até 6008, -i8200; de mais de 600$ até 8008,- !8600 ; de mais
de 8008 até i :0008, - 28, cobrando-se sempre mais 28 por conta ou fracção
(lesta quantia ;
Alterada a taxa dos ns. 2, 3, 4 e 5 do ~ ! 0 e 2 e 3 do § tO da tabella B do
mesmo decreto para $600, excepto quanto as petições, requerimentos, artigos,
allegações, etc., dirigidos a autoridades judiciarias para serem autoados ou
juntos aos autos ;
A dos ns. 6 e 7 do§ 4° da mesma tabella para 28, assim como a do n, 8
elo§ 4° da mesma tabella ;
Modificado do seguinte modo o n. f do § 7° da mesma tabella: Pelo G~
verno Federal ou outros funccionarios da. União, 28200 ; teita a mesma alte~
ração no n. 2 do mesmo § 7° ;
Revogados do art. 14 os ns. 5 e 8, do art. :1.5 os ns. H c i3, c bem
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IV
IMPOSTO SOBRE A JIENDA

32. Imposto sobre subsidios a vencimentos- nos termos do art. t",
n. 3f., da lei n. 2.919, de 3i de
dezembro de i9U (Si), exceptuados os vencimentos dos magxstrados federaes, e dos desembargadores, juizes e pretores da justiça
local do Districto Federal, bem
como os dos juizes do Territorio
do Acre- ao qual ficam tambem
sujeitas as pensões de meio soldo,
os vencimentos dos empregados
das Caixas Economicas e Montes
de Soccorro e as ajudas de custo,
pela tabella da citada lei numero 2.919, assim como as pensões
de montepio civil e militar que
pagarão 2 "/o, qualquer que seja
a sua importancia, desde que esta
seja superior a !00$ mensaes .•.

!50:0008000

16.000:000$000

assim os ns. i 5 e 20 da parte relativa aos recebimentos de quantias que
ficam sujeitos ao rt!gitL en com mum ; revogados da tabella A os ns. 2. 3 e 4.
do § s• e ns. i c 2 do§ to, que ficam ~ujeitos ao sello 110 n. i do citado§ s•;
ElevarJo ao duplo o sello da tabella D, § 5", n. i; a $080 o do§ 2•,
ns. i, 2, 3 e 4-; ao duplo o do§ 4°, ns. 17, 23, 24., :!5, 33, 34, 36 (sendo a elovaçllo •lO § 5", n. i, sótr.ente quanoio a mudança fôr para o exterior);
ao duplo o dos r,s. 2 e 5 do mesmo§ 5° o i, 2, 3, 9, iO e H do§ 6"; ao duplo
o dos ns. i a 7, inclusive, do § &0 ; 2, 3 e 4 do §H; 5, iO, H, 13, U e i5
do § i2, sendo elevado a iOO$ o n. 6 deste ultimo paragrapho, pagando f!SOS
a licença par a al·ertur<t de cinematographos;
Modificando-se do seguinte modo o sello a que se referem os ns. 3 e 4 do
§ 7° da tabella A: quanto ás acções ao portador Si50 para cada 100$ ou fracção, o quanto a debentures- 8030 para cada 100$ ou fracção, pagos sempre
por verba, nos termos do art. 39 do mesmo decreto :
Substituído, quanto ás patentes de officiaes da activa da Guarda Nacional,
o sello no n. 3 do § 7° da tabella B, do regulamento, pelo seguinte:
Coronel. • . . . • . . . . . • . • • • . • • • . • . • . • • • • . • • . • . . . . . . . . . 600$000
Tenente-coronel..... . • . • . . .. . . . . • . • • • • • • • .. . . • • . • . . . 500$000
Major............................................. 400$000
Ca pitllo. • • • • • . . . . • . • • • • • . . • . . • . . . • . • • • • . • • • • . • • • • • 200$000
Primeiro tenente...................................
i50$000
Segundo tenente................................... 100$000
(22) A regulamentação do imposto do sello acompanha o decreto n. 3.564,
de 22 de janeiro cte i 900.
(23) A regulamentação do imposto de transporte acompanha o decreto
n. 11.4-93, de 17 de fevereiro de i9i5.
{24) Lei n. 2.919, rle 31 de dezembro de 19H, art. t•-Impostos sobre a
renda:
31. Sobre as quantias que forem effectivamente recebidas em cada mez
p::>r quaesquer pessoas (civis ou militares) que percebam vencimentos, orde-
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33. Dito sobre o consumo da agua
34. Dito de 5 o;. sobre dividendos e
outros productos de acções e
sobre juros das obrigações e debentures das companhias, sociedades anonymas e commanditas.
35. Dito de 2% {dons por cento) sobre
C'S premios das companhias do
seguros marittmos e ter1·estres e
rto ~ 0 /00 (cinco por mil) sobre os
premias das companhias de seguros do vida, pensões, peculios, etc.
36. Dito de 5°/, sobre premias de clubs
de mercadorias ......•.........
37. Dito de 10% sobre os premias
em dinheiro, em bens moveis ou
immoveh ou em outros valores..sorteados pelas companhias
ou emprezas de seguros de vida,
pensões, peculio~. rendas, dotes,
recreativas e quaesquer outras.

Papel

5.000:000$000

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

5.000:000$000

500:000$000
20:000$000

200:000$000

v
IMPOSYI S SOBRE WTERUS

38. Imposto de 3 t;2 •;. (tre1 e mci<

por cento) sobre o capital das
loterias tederaes e 5 % (cinco
por cento) sobre as ostaduae~ ..

." ....... .' .....
'

~

VI
OUTRAS RBNDAS

39. Premio!! de deposito!! publico.", •••
40. Taxa judiciaria ................ ..

50:000SOOO
t50:000SOOO

nados, soldo, diaria, representação, gratificação de qualquer natureza, porcentagens, quotas, pensões graciosas on de inactividade provenientes do
rrfol·ma, jubilação, aposentadoria, disponibilidade, addição ou qualquer outr:
titulo pela prestac,:ão de servi<;os pessoaes, será eobrado o seguinte imposto o
Tabella

De 1008 até 3008 mensaes, exclusiva............................
8°/0
De 3008 até f :OOOS mensaes, exclusive..........................
tO%
De 1:0008 mcnsaes ou mais....................................
Hi"fo
O Pre;;idente da Republica, Senadores, Deputados e Ministros de
Estado pagarão.. . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . • • • • • . . . . • . • • .
20°/0
O Vi<:e-Presidento da Hepnblica pagará.........................
8"/o
Rú são exeluidos deste imposto as praças de pret.
U miuimo dos vencimentos líquidos do· funccionario de uma classe melhor
rnnHllll~rada será igual ao maximo dos vencimentos líquidos do fnnccionario
da <·l~v;f:c inferior, menos remunerada, devrndo para tal fim ser redmida a
impot·taucia de R, 10 ou 15"/u que houver sido cobrada sobre os vencimentos
Sllll('.l'iol'eS,
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4<t. Dita de ateriçlo de hydrometros
e

concerto~

dos m88'mos.. . . . . • • .. ••..•••••• • ••.•

&2. Rendas federaes no Terrtt01 io do

ao:OOOSOOO

Acre .•. ,... . . . • . . .• . • . . . . . . . . . • ••••••••.•••.•.
"/o sobre a 3Xporta-

ao:ooosooo

do Acre .•.•••••...••....•..••• •••••·•••••••••·

5,000:000S000

43. Imposto de {2

c;ao de borracha no Territorio
Il

Rendas

patrímoniae~

I
()t)S

PROPRlOS NAGlONA»

44. Renda da Villa Militar Deodoro ••
Dita de proprtos uaciouaas.... .
ljô, Dita das villas prolatarias .... ..

I

I. t

<I

I t tI I I

I

I

I

41'>.

~O:OOOSOOO

tao:ooosooo
1'*0:0005000

li
DAS FAZEl'iDA" DA UNIA<.

1:7. Renda da Fazenda de Santa Cruz

e outras .... ................... .

I

I

I I

I~

•

t

~

"

I

I

I

30;000$000

lll
OU IUQUEUISNATURAEil E l"ÓROt

48. Producto do arrendamentt das
aroias monaziticas•••.•••••.••••
49. Fóros de terrenos de marinbá •••

.............
.
t.
tI

I

I

tI I

I

I

I

I

I

s

25 :000$000 '

IV
DOIS LAU'DEIIIOt

!. O. l.audemios . •.•.••..••.••.. , . , ...•

70:0008000

ni
R~ndas

lndustriaes, d~ accôrdo
com a lei n. 2.919, de 31 de
dezembro de 1914:

tjt.

Henda do Correio Geral, <X>m a
seguinte modifiMção ao disposto
na Jettra k do art. i 0 , n, 50, df!
citada lei n. 2. 9f9 (25). Os vales
telegraphicos estão iujeitos, além
do reiSpectivo premio, á taxa de
om telegramma de 20 palavras,
pertencendc assa taxa á Repartic;ao Geral dos Telegraphos e
sendo expedido gratuitamente
(25) Lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1915, art. t•, n. 50:

·o;

····i i ~~i~~ t~i~gt:~pl~i·c·o~·~s·tã~·;~j~ii~~,' ~ié~· ci~ ·;~~i>~~ti;~ p~·~~i;,·ã~ i~~~~
de 2$500 dentro do mesmo Estado e de 4$500, no caso contrario, para pagamento do respectivo telegramma, incluindo aviso ao destinatario.
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pela repartição po3Lal de destino
o aviso ao destinatario. As publicaçõe!;!, impresso~. rnappas o
questionarias da directoria de
meteorologia, observat.orios regionaes e estações meceorologicas
gosarão da franquia postal nas
condições da concedida ás publi·
cações, etc., dos serviços a cargo
do '-'lioi8terio da Agricultura. As
publicações com caracter de
Joruaes ou revistas destinadas á
propaganda commercial pagarão
a mesma taxa que qualquer jornal ou revist<>. (iOO réis o kilo).
52. Dita dos Telegraphos, de accõrdo
com a tarüa da citada lei n. "2 .IH 9
(26), ficando, porém, a taxa
costeit·a exten~iva á correspon •

.............•

Papel

tO.ISOO:OOOSOOO

(26) Lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914, art. t•, n. 51- Renda
uos Telégraphos :
Restabelecida a tarifa constante da alínea i 7 do art. i• da lei n. 2.2!0,
do 28 de dezembro de !909 (26-A), exceptuada a taxa inter-urbana, mantida a
taxa urbana para Petropolis o addicionando-se as seguintes taxas :
Taxa radio-telegraphica interior - Nos Estados do Pará e Amazonas e no
Territorio do Acre, além d1t taxa de SGOO por telegramma, serão cobradas pot•
palavra as seguintes: $600 entre Santarem e Belém ou Maná.os; $900 entre
l\Ianáos o qualquer estação do territorio do Acre; J$500 entre Belém ou Santarem e qualquer estação daquelle territorio.
0.5 telegrammas estadoacs gosarão do abatimento de 75 "lo sobt·e essa,;
taxas, sendo o pagamento daquellos feito á bocea do cofre, quer sejam radlotolegrammas, quer tclegrammas.
Taxa exterior - São extensivas aos radio-telegrammas internacionaes as
taxas terminal e de tmnsito, sendo a. taxa por palavra de frs. 2,GO entre Belém
(26-A) Lei n. 2.2!0, rlc 28 cln rlezembro do 1909, art. 1°, n. 17- Henda
dos Telegraphos:
Fixada a tarifa se""uin te:
Taxa fixa. -600 réis por grupo ou ft·aeção de fOO palavra~, fixado o limif.c
lll<tximo ele 200 palavras por teleg!'amma;
Taxa de percurso- 100 réis por palavra dentro de um Estado, bem
corno para a correspondencia trocada ent1·e estações lirnitl'aphes situadas pro·
xirno d1t fronteira dos Estados, excluindo-se o Districto Federal do pot·curso
taxado em geral, bem como o Triangulo Mineiro do pcrcur•so taxado dos telogrammas· de e para. os Estados de Goyaz e Matto Grosso ; 200 réis por palavra
dentro de dons e tres Estados c 300 réis poe palavra dentro de quatro e mais
Estados; mantido o abatimento de 75 "lo de que .~osarn os governos estadnaes
o <t imprensa ;
Taxa int~r-u!'hana- 1\Ia.ntida a. ceearla pelo deet·cto n. 4.GU, de 5 do
novembro de 1902 ;
Taxa urbana- 500 réis por telegramma até 20 palavras e 200 réis por grupo
ou fra.cção de 10 palavras excedentes, incluidos na categoria dos telegt•amma.s
urbanos os trocados entre a Capital Federal e as localidades seguintes:
Niethel'oy, Fortaleza de Santa Ceuz o ilhas situaclas na bahia do nio de Ja-
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dencla radio-telegraphica directa,
entre estações terrestres nacionaes e estrangeiras; dxadas para
a_ correspondenc1a telegraphica
com a!! republicas sul-america-.
nas, quando encaminhada pelas
respectivas linhas nacionacs, as
taxas já em vigor para as republicas platinas; ccbrando-se
por palavra elos telegram mas
preterido~ locaes, das cornpa •
nhias de cabo~ e dos em tratego
mutuc entre as mesmas, cont.ri
buh;;ilo identica á dm telograrnmas internacioaaes ordinarios;
redllZHa a taxa de conversação
entre a Capital Federal, Nicthcroy, Pctropolii' e l'herezopoli• a
iS pelos primeiros cinco mmutos
C $500 pelo
JXCesso de
cada cinco minutos, o estabcleo qualquer estação radio-telegraphica interior c frs. f,50 entre 1\fanáos o a
estações elo territorio elo Acre.
Gosarão do abatimento de !.íO "lo sobre a taxa costeira os tclegl'ammas do
imprensa destinados á publicação em jornaes impressos a bordo dos navios.
Taxas telephonicas- Assignatura telephonica, 508 por seme,;tre, pagos
adcantadamente ; conversação telephonica 8500 por cinco minutos na Capital
Federal, entre esta e Nicthcroy, Pctropolis e Therezopolis, 2$ por cinco minutos
e mais f$ pelo excesso de cinco minutos ou frar~ão; phonogrammas, S5QO por
grupo de 20 palavras e 8200 por grupo ele f O palavras ou feacção excedente.
Taxa pneumatica, 8500 por carta.

· · · ·ô~ ·t~i~g;~~~~~~- d~ ·i~r;~~;~~ ·r~i~;;[~ ·sosõ r~·.: P'~1~~~~·. ·<i~~~ici~~; ·<i~~ ~~j~

o percurso.

neiro ; 600 réis por telegramma até 20 palavras e 600 réis por grupo ou fracção
de 20 palavras excedentes, trocado na mesma localidade entre estações da
Hepartição Geral dos Telegraphos e outras administrações em trafego mutuo;
Taxa scmaphorica - Mantida de um franco por telegramma, além da
taxa do percurso clectrico, quando houver, e a de 58 mensaes para a assi~
gnatura. de avisos maritimos dentro da zona urbana;
Taxa radio-tclegi'aphica - 6 francos por telegramma até 10 palavras, e
60 centimos por palavra excedente, comprehendida nes~a taxa a da transmissão
entre a estação costeira e a estação telegraphica á qual se achar aquella
directamente ligada, cobrando-se taml.Jem a taxa do percurso electrico ulterior,
quando houver ;
Taxa exterior - Mantidas: a taxa terminal de feanco 1,25, a de transito
de f feanco, a do 25 centimos pa1·a os telegrammas da imprensa, a do
art. 20 da lei n. 2.035, de 29 de dezembro de 1908, e as estabelecidas nos
convcnios com 11.s republicas limitrophes, todas por palavra;
Taxas diversas- Mantidas: a de 258 annuaes por endereço registrado, a
de 500 réis por cópia de telegramma interior até 30 ou fracção de 30 palavras
e a de 50 centimos por cópia de telegamma exterior até 100 ou f1·acção de 100
palavras.
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cidas as seg11intes condições para
quo p)ssam os telegramma~
ser con~iderados ofllciaes:
1." Trazer o autographo 'lllalquer
cat•actorií'tico official e estar o
signatario autorizado a fazer uso
official do toleu;ra pho;
2.• Ver'Sar o texto sobre assumpto
de serviço publico urgente, devendo a redacçao ser a mai~ concis 1 possível ;
a) A assignatura do expedidor pcdará eonsis!.ir no nome e designação ..lo cargo ou em uma ;;ó dessus tndicações, caso em que a
outra omtttida dAverá ser lançada no Jogar do autographo
destinado ao endereço do expe·
didor;
b) Apenas se exigu á exhibição do
tolegramma j.lergunta, sobre o
flUa! se lançara a nota -responllido - (não mai~ podendo ser
utilizadr•) wando se tratar deresposta a telegramma official. Nos
radio-t.elegrammas trocados entre e•tações brazileiras e vapores nacionaes, a taxa costeira
será de 45 até dez palavras e do
<i-00 réis por palavra excedente;
a taxa por percurso electrico,
quandf· houver, será do 200 réis
por palavra.
§ t •~) Fica mantida a taxa de 25
réis por palavra para ostelegrammas chamados de imprensa, dispensada a taxa fixa ;
§ 2.•1 O pagamento das tax.as dos
telegrammas estadoaes poderá
ser efle~tuado no destino, desdo
que na estaç1l.o telegraphica respectiva exista deposito que garanta esse pagamento á bocca do
cofre;
§ 3.•) Os telegrammas d.o~ membros do Congresso NaciOnal, sobre assumpto de administração
e politica, são equiparados aos
tclogrammas officiaes;
§ 4. 0 ) Entr<l localidades servidas
simultaneamente pela H.epartit;ão Geral dos Telegraphos e por
estradas de ferro da União ou
por esta ~ubvencionadas, a taxa
a cobrar pela transmissi\o de te·
legramma.s nao poderá ser infe-

l'apel

303

ACTOS DO PODER LEGISLA'flVO

Papel

rior á que vigorar naquella repartição (27) ••••••••••.•••..•••
53. Dita da Imprensa Naciottal e Diario
Official ••• ..••••••••.•.•••.••••
til-. Dita da Estrada de Ferro ~entrai
do Br~l •••••.................
55. Oita da Estrada de Ferro Oeste de
l\finas.•••••••• •.••••••••••••• • •

56. Dita da Estrada de Ferro ltapura
a Corumbá .••.•••.....•...••..
57. Dita da Estrada de Ferro do Rio
do Ouro •••••••.....•.........
58. Dita do ramal ferrao de Lorena
a Piqoete .••••.••.•.....•.•...
69. Dita da Casa da Moeda .......... .
60. Dita dos arsenaes .............. ..
61. Ditadoslnstitutos dos Surdos-Mu •
dos e dos Meninos Cégos .•••••.••
62. Dita dos collegios militara;; •••••..•
63. Dita da Casa de Correcção ••••.•.•
M. Dita arrecadada nos consulados .•
65. Dita da Assistencia a Alíettados .•.
61}. Dita do Laboratorio Nacional de
Analyses . .• ,. .•.•...•••.•......
&7. Dita da Rêdo do Viação Cearense.
68. Contribuição das oompatthias ou
emprezas de estradas de ferro o
outras ••.•••••.••..•••..•••.••
R9nda extraord.inarta
6 ~. lllootepto da ~larmha •• , •.•••••• ,
70. Dito militar .................... .
'll. Dlto dO!! empregados puolicos, incluído o fundo dos novos contribuinteg {iO:OOOSOOO ou r o c
1.000:0008000 papel) ••••• , •.•••
72. lndom~ ••••.•••.•.••.•••.•
73. Juros dos capitaes nacionaes, inclusive os devidos pelo Banco do
BraJil, em consequencia do em·
prestimo autorizado pela lei de
2!:1 de agosto de t9i5, e calculados em !JOO:OOOS (papel) ••••••••
n. Remanescentes dos prem10s de bilhetes de loterias ............. .
75. Imposto de industrias e profissoes
no Districto Federal, de accórdo
com a lei n. 2.919 de 3i de dezembro de f.9U (28) ••••...•••.

600: ooosooo

9.000:0008000

i.!íOO:OOOSOOO

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

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

4.3.000:0008000
5.000:0008000
900:0008000
200:000$000

...

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

25:000$000

U:OOOSOOO

t0:0008000

IS:OOOSOOO

200: ooosooo~·

5:0008000.

t,-1.00:0003001>

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

f20:0UOSOJO

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

2.500:0003000

•.••......•.....

1.500:0008000

iO:OOOSOOO

iOO:OOOSOOO

:5:0008000

:.!OO:OOOSOOO

700:0008000

23:0008000
20:0008000

2.200:000$000
f. .5oo:ooosooo

50:0008000

850:ooosoop

··•••······•····

ao:ooosooo

• • • • • lt • • • • • • • • • '

4.500:000$000

(27) Vide decreto n. 3.f03, de 19dcjaneiro de 1916, no fim deste livro.
(28) Lei n. 2,919, de 31 de dezembro de 1914, art. 2°:

..•. §'7o: Fi~~~ ·~~ctifi~~ct~~. p~i~ ·s~g-~i~-t~· ró;.~·~ ~~. ·~~t~: 'i1 ·~'i i,·~~ '§j '10:. ~
2° do art. 41, o art. 44, os §§ 2° e 6° do art. 18 do jdecrilt 1 jn. a. W~, d) <11

30Í:

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO
Ouro

76. Contribuição do Estado de S. Paulo
para pagamento dos juros, amor·
tização e commissões do emprestimo de i: 3.000.000 •.........•
77. Roceita proveniente da venda de
generos e de proprios nacionaos
durante o exercicio, inclusive os

Pnpe\

2. 560: 320SüOO

do fevereiro de f904. (28-A), (imposto de industrias e profissões), juutawlo-sc
ainda ao mesmo regulamento um novo artigo.
(28-A) Decreto n. 5.f42, do 27 de fevereiro do f904:
Art. f 7. Ninguem poderá exercer qualquer profissão, nenhum esta bolo~
cimento ou escriptorio para o exercicio de profissão, industria, ou commoreio,
sujeitos ao imposto a que se refere este decreto, poderá ser aberto ou iuiciar
suas operações, sem que pague, préviamente, o imposto a que estiver sujeito.
§ 1. o Para a inscripçM no lançamento os interessados apresentarão,
antes da abertura das casas de negocio ou eseriptorios, uma declaração de
quo constem o nome ou firma do contribuinte, a natureza da industria ou
peofissão e o valor locativa do predio, mencionando as sublocações que houve e,
a moradia de familia ou empregados, para que seja lançada unicamente a parte
oecupada com o negocio ou escriptorio, sendo immediatamento incluido~ no
iaJJt;<l mcm to, independon te do qualquer verificação, ficando, porém, rcsalvado r~ Repartição o direito de peocedcr a exames posteriores, afim de constatar a veracidade de taos declarações, cuja incxactidão será punida, na
ft'lrma do art. 44, paragrapho uuico.
~ 2. o Para a inscripção no lançamou to os interessados dos estabelecimentos novos n1io serão admittidos com cffcit·) suspensivo do pagamontn do
imposto lançado, ainda que por cffeito de arbitramento.
§ 3. 0 Incorrerão na multa de 200S a ;;oos os quo infl'ingircm o disposto no
art. 17. Essa multa será recolhida aos (~ofeos publicas dentro do prazo de cinco
dias, contado da publkaçrro dos dospacho'l, quo irnpm:er, cxtrahindo-se logo as
respectivas cc!'tidõos de divida, quo, si não forem pagas nesse prazo, serão
immediatamentc cnviada.s á Procnr;Jdoria Geral da Fazenda Publica, qnc,
dentro do mesmo lapso de tempo, as remetter;'~ para a cobrança executiva.
§ 4, 0 Esgotado o prazo do ciiwo dias, nenhum recurso será admittido,
administrativamente, referente á multa ou ao imposto, e dentro do prazo, só
será acceito, mediante deposito das importancias correspondentes a uma ou
oul1·o, ou a ambos, si ver;;arem sobre os dous.
§ 5. 0 Do imposto lançado, relativo a estabelecimentos ou escriptorios
novos, quer em \'irtude de clcclaraçõc;; dos interessados, quer na ausencia
dc~tas, em virtude de representações dos empregados da repartição, por falta
do observancia, pelos contl'ilmintes, do disposto no art. 17, § 1°, será extrahida
logo a necessal'ia cm·tidão de divida, procedendo-se, com referencia a esta, do
mesmo modo estabelecido para a cobrança e pagamento da multa, respeitados
os mmmos prazos.
§ 6. 0 Os conectados ficam obl"igados a pa!"ticipar á Recebedoria do Districto
Federal todas as alterações que se derem, dueantc o a.uno, com relação á
industl'ia ou pi·ofissã.o quo oxm·ccm, como mudança de profissão ou de industria
o lle lo<;al, teausferóncia de mtabelecimento, alteração de firmas ou cessação
do ncgocios ou profissões e todas as que possam occorrer, fixado o peazo de 15
dias para a apresentação das competentes eommunicações.
Art. 23. As transferencias de firmas só terão Jogar por despachos do Di·
roctor da Recebedoria, a requerimento dos interessados, que as deverão soli~

:ACTOS DO PODÉR

Oura

terrenos do antigo morro do Senado, do cães do Porto do Rio de Janeiro, da fazenda do Saycan, etc.
78. lmportancia a receber de diversos
bancos pelo 3aldo do que devem
ao Thesouro, restante dos emprestimos autoriZados e reaHZados por força da lei o. !.863,
de 24 de agosto de i9U (29)....
Recursos:
79. Emissão de títulos da dirida externa, de accôrdo com o contracto
de i 9 de outubro de i 9U.......
80. Dita de títulos da divida interna..
8!. Dita de titulos da divida interna
para estradas de ferro. • • • • . • • •
82. Dita idem para a baixada tlomi-

nense ..•••...••.•..•...••••...
Som ma • • • • • • • • .. • .. • • • • • • • . . • • .
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20.000:000JC)OO

• .............. .

t2.000:000IOOO

i3. 789: U6S666
• •••••••••••••••

• .............. .

··••····•···•·••
f02.632;i66S666

s
s

s
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(29) Lei n. 2.863, de 24, de agosto de f.9U- Autoriza o Governo a faze
emprestimos aos Bancos.

citar no prazo de 15 dias, ou e:c•ofticio quando em processo ficar provado quo
tiveram logar.
Art. 4l. § 1o. Os recursos, excepto os que se referirem ás disposições do
art. f7, § 4°, serão interpostos dentro do praso de 30 dias, contado da publicação dos despachos, vigorando para os casos do mencionado artigo e paragrapho o prazo de cinco dias, a que o mesmo se refere.
§ 2°. Nenhum recurso sobre multa ou imposto será acceito sem prévio
deposito da importancia sobre que versar a questão.
Art. 44.. Os que infringirem os arts. f7, § 6°, e 23, deixando de fazer as
communicações a que estão obrigados, e os que não requererem as transfe·
rencias e não participarem as alterações dentro dos prazos marcados, ficam
sujeitos ás multas de 50S a 2008000.
Paragrapho unico. Os que apresentarem declarações inexactas ticam
sujeitos ás multas de fOOS a 500$000.
Art. (novo) As infracções do presente decreto podem ser verificadas
o trazidas ao conhecimento do Director da Recebedoria, por escripto, pelos
funccionarios da mesma repartição, pelos agentes fiscaes dos impostos de consumo, por quaesquer funccionarios de fazenda e por particulares, sendo assegurado aos que houverem verificado as infracções por diligencia, devidamente
apreciada pelo Director da Recebedoria, o direito á percepcção de 50 %,
quota parte das multas que houverem sido etfectivamente arrecadadas.
Art. !8, § 2. o Quando deixar de exercei-a antes de julho, será exonerado do pagamento da segunda prestação, si, dentro do prazo do§ 6" do
art. t7, tiver communicado o facto a Recebedoria. Esta disposição não- comprehende o caso de fechamento do deposito, uma vez que continue a casa matriz.
Art. !8, § 6. No caso de transferencia do estabelecim·ento, deverá o
comprador requerer, dentro do prazo do § 6° do art. f7, a averbação para
o seu nome, cuja falta não o eximirá de responsabilidade pelos impostos e
multa em divida, salvo:
'
a) si tiver adquirido o estabelecimento em hasta publica ;
b) si o houver de espolio ou massa fallida.
0

Poder Legisl"tivo- 1915 (Voi. I)
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A deduzir:
Para a renda com applicação
especial:
Quota de 5 % ouro da totalidade
dos direitos de importação para

consumo ..........•..•..•....•

rotal da receita geral............

6.4.4.5:0005000
9~.i87:i66S666

331o.95hOOOSOOO

RENDA COM APPLICAÇÃO
ESPECIAL
i . Fundo de resgate do papel-moeda,

cujo producto poderá ser, no
axercicio do i 9i6, applicado de
preterencia ao pagamento -de
juros das apolices internas ou
outro~ r.ítulos papel, emittidos
para liquidar o deficit do exercicio de i9U. e os dos exercicios
anteriores (loi n. 2.9f9, artigo
4.0 (30}, e lei de 28 de agosto
de i9i5) (3i):
i. o llenda em papel proveniente
do arrendamento das estradas
de ferro '.ia União••••••••••••
2. • Producto da cobrança da diVida
aetiva da Uniào, em papel. •••••
3." Todas e quaesqoer rendas
eventuae3 percebidas em papel.
"· ~ Dividendo das acçOes do Banco
do Brazil pertencentes ao The-

souro •..........••••...•..•...

5. a os saldos que forem apurados
no orçamento•••••••••••.•••••
2. Fundo de garantia do papel·
moeda, c~jo producto poderá
ser, no exercício de i9i6, applicado de preferencia ao resgate
das letras ouro, emittidas para
liquidar o de{icit do exercicio de
i 914 e dos annos anteriores, bem

700:000SOOO

·····•······•···
···~···········~

····•···•··•·•·•·

i.OOO:OOOSOOO
2.500:000SOOO
2.000:000SOOO

s

{30) Lei n. 2.9i9, de 31 de dezembro de 19H.:
Art. 4°. Para liquidar o de{icit do exercício de i 914 e os dos exercxcws
anteriores, fica o Governo autorizado, de accôrdo com a lei n. 2. 857, de i 7
de junho de 19!4., a fazer operações de credito no interior ou no exterior do
paiz, podendo emittir títulos ordinarios ou de natureza especial, com juros em
papel ou em ouro, resgataveis como fôr mais conveniente em curto prazo,
assim como empregai-os na liquidação dos compromissos do Thesouro, agindo
de accôrdo com as necessidades financeiras do paiz e devendo assegurar de
modo efficiente o ulterior resgate dos titulos que forem emittidos.
(3i) Lei n. 2.986, de 28 de agosto de 19i5 - Autoriza o Presidente da
Republica a realizar operações de credito no paiz e dá outras providencias.

~CTOS

Ouro

como ao servi~ dos juros respectivos (leis citadas, de i9U. e
i9tã):
f • o Quota de 5 %, ouro, sobre todos
os direitos de importação para
consumo ••••••••••••...••••• ••
2 ... Cobrança da divida activa, em

,{>apel

6 ,4.U:OOOSOOO

ouro .•.•...•••..•..............

50:0008000

em ouro• ...•......•....

20:0008000

3.o Todas e quaesquer renda9 even·
tuaes~,
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3. Fundo para a caixa do resgate das

apolices das estradas de ferro
encampadas, que poderá ser, no
exercicio de !9!6, applicado ao
ilervi~ dos juros das apolices
internas e de outros titalos emittidos para liquidação do áeficit
de t9H. e dos annos aatertores,
ou a outras necessidades do
Thesouro, visto que o serviço dos
respectivos titulos de divida extema está sendo feito em tituJos
do novo tunding, de accôrdo
com o contracto em vigor:
t\.rrendamento das mesmas estradas de ferro ••••••••••••••••

4,

a.soo:ooosooo

I'Ol'fDO DE .AHORTIZAçlO DOS ElllPRESoo
TIMOS INTERNOS :

Deposito: Saldo on excesso entre
o recebimento e as restituiçOes..

5o

......•.........

..•..•....••..

s

I'Ul'I'DO DESTINADO ÁS OBRAS DR HELBQ-

lLUIEI'ITOS DOS PORTOS, EltBCUTADAS
Á CUSTA DA U!U!O:

Rio de Janeiro ................. .
Bahia........................... .

H.ecüe ••••••••••••••.•.•. .••••••

Rio Grande do Sol. ••••...••••••.
Parahyba.,.,, •••••••.••••••••••
Ceará ......................... .
Paraná ........................ .
Rio Grande do Norte........... ..
Maranhão...................... .
Santa Gatharina•••.•••••••••••••
Espírito Santo.................. .
AtattoGrosso ••••••.••••.•••••.••
Alagõas ••••••••••••••.••..••••••

Pamahyba •• ••••••••••.•••••.•••
Araoa:jú ••••••••••••••••.•••••• • ;

ParA ••••••••••••••••••••••••••••

4.000:0008000
600:0008000
800:0008000
{ .000:0008000
50:0005000
t50:000SOOO
fã0:000$000
30:0008000

4r.ooo:ooosooo

60:0008000
350:000SOOO
~S:OOOSOOO

100~0008000

!00:0008000
50:0008000
60:0008900
{20:0008000
30:000$000
40:000SOOO
700:0005000

60:000SOOO

14.495:000$000

H.2i5:000SOOO
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Art. 2. • E' o Presidente da. Republica autorizado:
I. A emittir, como antecipação de receita no exercicio de i9i6 bilhetes
do Thesooro até a somma de 30.000:000S, que serão resgatados dentro do
exercício financeiro.
ll. A receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 4:f
da lei n. 628, de f7 de setembro do f85f (32}, os dinheiros provenientes
dos cofres de orphl!.os, de bens de defuntos e ausentes e do evenr.o, dos premios de loterias, dos depositas das caixas economtcas e montes de soccorro e
de depositas de outras origens; os saldos resultantes do encontro das entradas com as sabidas poderão ser applicados á amortizaç!o dos emprestJmos
internos. sendo os excesso~> das restituições levados ao balanço do exercício.
III. A cobrar do imposto de importaçao para consumo 4:0 % em ouro, e
60 % em papel, sobre quaesquer mercadot'ias, abolidas as distiocc;ões do art. 2°,
c:t ~ 3, lettras a e b, da lei o. !.4:5~, de 30 de dezembro de i905 (33).

(32) Lei n. 628, de f7 de setembro de i85!:
Art. 41. Não obstante a disposição do artigo antecedente, serão compre•
hendidas nos ot'çamentos as referidas rubricas com a avaliação da renda flUe
puderem produzir, mas em capitulo especial, debaixo do titulo- Depositos
diversos. Da mesma fórma serão contemplados nos balanços com sua despcza.
propria ; e o saldo que houver sido empregado na Despesa geral do Estado
sera representado entre as mais rendas debaixo do titulo unico e especial Heceita. de depositas. Si os pagamentos reclamados durante um exercício exco~
derem as entradas, o excesso será pago com a renda ordinaria, e contemplado
na. respectiva rubrica. do Balanço.
(33) Lei n. L452, de 30 de dezembro de 1905- Orça. a Receita. Geral da.
Hcpublica para o exet'cicio de :1906:
Art. 2. 0 - E' o Presidente da R~publica autorizado:

.

....

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

. .

Ill- A cobrar o imposto de importação para. consumo, de accõrdo com
as leis vigentes, da seguinte fórma:
a) 50 "lo em papel e 50"/o em ouro, sobre as mercadorias constantes dos
ns. :1, 9, 23, 2~ (excepto arminho, castor, lontra c semelhantes, marroquins,
camurças e pellicas), 3 0,~1, 52, 53 (excepto presuntos, paios, chouriços, salalames e mortadellas), 60 ,63, 69, 91, 93, 08, 99, 100; 102, f0-1-, i06, :109, H5,
!23 (excepto azeite ou oleo de oliveira ou doce), :l2~ (que pagarão as taxas da
Tari(a), 137, 159, 172, !78 (com relação aos acidos muriatico, nítrico e sulfLt·
rico impuros), f79 (excepto as aguas natura.es de uso therapeutico), :196, 20·í,
213 (sómente quanto ao chlorureto de sodio), 227, 228, 259, 279, 280, 326, 330,
4.10 (excepto palhas do Chile, da Italia e semelhantes, proprias para chapéos e
tecidos semelhantes), 437, 465, 468, 460 (ceroula>', csmisas. collarinllos e
punhos de algodão), 470, 472, 473, 474: (excepto belbutes, belbutinas bombazinas e velludos), 488 (excepto alpacas, damascos, merinós, cachemiras, gorgorões, riscados royal, setim da China, Tonquin, risso ou velludo de lã e tecidos
omelhantes não classificados), 517, 534:, 538 (sómente quanto ao brim e á
regoella), 54:7, 562 (ceroulas, camisas, collarinhos e punhos de linho), 563,
612 (excepto papel para escrever ou para desenho de qualquer qualidade,
branco ou de cores; papel para impressão ou typographia; papel de seda,
branco ou de cores, para copiar cartas e sem colla, e o oleado, carbonizado,
oriental, de arroz, da China, vegetal e semelhantes; papel com lhama de
ouro ou prata falsos para. flores; massa de qualquer qualidade para. a. fa.bri~
cação de papel), 613, 6.20, 625, 6H, 642, 703, 732, 749, 75t, 757, 805 (carros
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IV. A quota de !S % ouro da totalidade dos direitos de importa~ para o
consumo será deduzida da Receita Geral e destinada ao fundo de garanti& ;
o imposto pago em ouro é destinado ás despezas da mesma natureza, convertendo-lle em papel o excedente para attender As despezas desta especle.
V. A. cobrar, de accOrdo com a legislação vigente e com o disposto nos
respectivos contractos, para o fundo destinado As obras de melhoramentos d"'
portos (executadas á custa da Unillo ou pelo regimen de concessllo):
t) a taxa até 2 "I<~ ouro sobre o valor offictal da ltnportaçào áo porto do
Rio de Janeiro e das a1fandegas do Recife, Bahia, l:tlo Grande do Sal, Maranhlo,
CearA, Rio Grande do Norte. Parahyba, EspiritoSanto, Param~, Santa Cathà""
rina, Matto Grosso, 1\lagoas; Parnahyba, AracaJú e Pari, exceptuadas as mercadorias de que trata o n. 2 do art. i" desta lei e devendo a impOttancl&
arrecadada nos portos cuja8 obras não tiverem sido iniciadas ser escript111'adà.
no Tbesouro separadamente ;
2) a taxa de um a cinco réis por kilogramma de mercadorias qne (oréiJl
carregadas ou descarregada!', segundo o seu valor, destino ou prócedêt1«ilii.
dos outros portos.
Para accelerar a execução daquellas obras, podarA o Governo accêttat'.
donativos ou ainda auxtlio~ a titulo oneroso offerecidos pelos Estados, Dinnicipios ou associações interessadas no melhoramento, comtanto que os etlMtw
gos ponentura resultantes de tae~ auxtlios nllo éxcedam o produeto da tatll.
indicada.
VI. A isentar de qualquer imposto federal o gado vaccum, importado para
o consumo da população do Territorio Federal do Acre.
VII. A decretar, emquanto durar a actual crise financeira, o impOsto de
5 % sobre os salarlos, jornaes, diarias, vencimentos ou quaesquer va.ntagéns
pecuniarias percebidas pelos operarios, jornaleiros, diaristas e trabalhadõres
da União, inclusive o pessoal subalterno da Sà.Ude Publica ; Cóntbínando el:ii
vigor o art. 9i da lei n. 2.842, de 3 de janeiro de !9U (M), ficando deMIJ
já autorizado a abrir os necessariós creditos.
de estradas de ferro e pertences) e L060 das tarifas das Alfandegas, a que se
refere o decreto n. 3.617, de !9 de março de i900.
.
b) 65 o;.., papel, e 35 % ouro, sobre as demais mercadorias nllo meneio•
nadas na lettra antecedente.
A quota de 5 "/o, cobrada em ouro, da totalidade dos direitos de importação para consumo, será destinada ao fundo de garantia ; a de 20 °/0 ás des•
pezas em ouro e o excedente será convertido em papel para attender ás despezas
dessa especie.
Os 50 o;.., ouro, serão cobrados emquanto o cambio se mantiver acima de
i 5 d. por f S, por 30 dias consecutivos, e, do mesmo modo, só deixarllo de ser
cobrados depois que, pelo mesmo prazo, elle se mant.iver abaixo de !5 d. Para
o effeito desta disposição tomar-se-ha a média dá taxa cambial durante ao.dtas.
Si o cambio baixar de !5 d. ou menos, cobra.r-se-hão do imposto dé importação sobre as mercadorias de que trata a lettra a 65 "lo em papel e :!~ 0 / 0
om ouro.
·
(3i-) Lei n. 2.842, de 3 de janeiro de t9f4:
Art. 9f. Os operarias, jornaleiros, diaristas e trabalhadores da Unillo, que
comparecerem ao trabalho durante todos os dias ateis da semana, serão pagos
dos salarios relativos aos dominP.os e dias feriados. Nos casos de enfermidade
comprovada com attestado meaico, serão abonadas: até 3 mezes, duas terça~
partes, e nos tres mezes subsequentes, metade da diaria dos operarias, dias
ristas e trabalhadores. Quando se verificar qualquer accidente em serviço que
os inhabilite para o trabalho, o abono será integral pelo prazo improrogavel
de um anno.
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Vlll. A promover a cobrança amiga veJ da diVida activa, adaptando as
medidas convenientes, inclusive a de conceder prazos ruoaveis o relevaçao
de multas aos que solverem seus debitos dentro desses prazos.
IX. A modificar a taxa dos impostos de tmportaça.o, ináo mesmo at.é permittir a entrada livre de direitos, durante certo prazo, para os artigos de procedencia estrangeira que possam competir com os simllares naCJonaes, desde
que estes sejam produzidos ou negociados por trusts.
X. A estabelecer nas alfandegas e onae ror convemente os serviços de
entrepostos para as mercadorias em transito, regulamentando a execuçao
desse serviço.
§ i. o Gontinúa em vigor a autoruaça.o concedida ao üoverno par· a adt pta r
uma tarifa differencial para um ou mais generos de produccão e.<;trangeu·a,
podendo a roducção ll' até o limite de 20 %, limite que para a farinha de trigo
poderá ir até 30 %, desde que taes reducções sejam com pensadoras de con ·
cessOes feitas a generos de producção brazile1ra, especialmente a bonacha e o
fumo.
§ 2. o Continúa revogado o art. i 9 da lei n. f. 3! 3, d"' 30 de de·
zembro do anoo de i\104 {35) ; todos os navios que entrarem pela barra do
porto do Rio de .Janeiro pagarão, a titulo de comervação do mesmo porto,
a taxa de um real por kilogramma, de mercadoria embarcada eu dcsembarcada, exceptuadas as de producçào namona1, o carvão de pedra e o uleo do
petroleo, que ficam lsentos desta taxa.
§ 3. 0 O imposto ae pharol, bem como o de dóca, iJerá ·~obrado em ouro
ao cambio de 27 d. por mil réis.
XI. A receber durante o exercício, e de accôrdo com a actuaJ tabella,
o sello das patentes da Guarda Nacional, de nomeações que mcorreram em perempção pela falta de pagamento do sello em tempo babil, desde que os
decretos respectivos ol!.o tenham s1do expressamente revogados pelo Poder
Executivo.
XII. A organizar um projecto de revisão geral das taxas do~ tmpostos
de consumo no sentido de estendel·as a outros productos e de modificar as
existentes, apresentando-o opportunamente ao estudo e deliberação do Con·
grosso.
Xlll. A organizar novo projecto de revisa.o da tarifa aduaneira, no qual
procurará, quanto possível, consubstanciar as suas modificações actualmente
vigentes e que submetterá opportunamente ao exame e deliberação do Poder
Legislativo.
XIV. A vender ao município de Floriano, Estado do Piauby, a tacha de
terreno á margem do rio Parnabyba, onde esteve o nucleo colonial S. Pedro
de Alcantara, já extincto, á razl!.o de tres réis o metro quadrado.
{35) Lei n. L313, de 30 de dezembro de 1904 -Orça a receita geral da
Republica para o exercido de 1905:
Art. 19. Nos portos em que ha ou venha a haver obras de cáes, dragagem
ou outras, concedidas ou executadas por contracto ou administração, nos
termos dos decret.os ns. L 746, de 13 de outubro de 1869, e 4. 859, de 8 de
junho de 1903, nenhuma mercadoria, seja qual fôr a sua natureza ou destino,
que entre pela barra, poderá ser desembarcada sem transitar por aquelles
cáes ou obras, sujeita sempre ao pagamento das taxas respectivas. Esta disposição applica-se, nos mesmos termos e em todos os casos, ás mercadorias a
embarcar.
Paragrapho unico. Nos portos servidos por transito fóra da barra, canal
ou rio, olferecendo accesso ao porto, compete ao Presidente da Hepul>lica
providenciar para que se faça elfectiva esta disposição, a qual, por sua V()z,só
t()rá applicação naquelles portos em que as obras, a juizo do mesmo Presidente
j:'L propor,cionem prompto embarque e desembarque ás mercadorias.

.<I.C'l'OS DO PODER LEGISLA'fiVO

3H

XV. A conceder isenç!lo de direitos aduaneiros, cobrando apenas 5 Ofo de
expediente, para os materiaes destinados á constrncçll.o da Faculdade de Medi·
cina do Rio de Janeiro, com as clausulas necessarias á fiscalização dessa isenção.
XVI. A adoptar o papel sellado na arrecadação do imposto do sello do
papel.
.
XVU. A reorganizar a Procuradoria Geral da Fazenda Publica, no sentido
de atteoder ao crescente desenvolvimento do serviço e especialmente para o
ftm de melhorar o serviço de cobrança da divida activa.
Para esse fim nil.o ·augmentará as despezas, aproveitando pessoal de outras
repartições e supprimindo os logares dos funccionarios assim aproveitados.
XVIll. A arrecadar, em quanto não Côr deliberado sobre o destino do acervo
do antigo Lloyd Brazileiro, as rendas provenientes dos serviços executados por
essa empreza de navegação, autorizado igualmente a eflectuar as des~as
necessarias á manutenção dos mesmos serviços, podendo abrir os necessanos
creditos.
Fica fixado como limite maximo para esses creditas a importancia da renda
que fôr al'l'ecadada e a da COI'I'espondente á subvenção de 2.000:000S, ouro,
de que já gosa o mesmo Lloyd.
XIX. A prorogar por cinco annos o contracto, ora em vigor, de arrendamento
das fazendas nacionaes do Piauhy, podendo reduzir de 50 °/ 0 , durante quatro
annos, as prestaçoes semestraes de fO:OOOSOOO a que está sujeito o respectivo
arrendatario, inclusive a ultima vencida.
- XX. A promover a reducçii.O de taxas de capatazias para generos nacionaes de exportação para o estrangeiro ou por cabotagem, sem concess!o de
quaesquer vantagens ou favores.
XXI. A dar quitação ao ex-collector de Barbacena, Deodoro Gomes de
Araujo, recebendo do mesmo a importancia da sua fiança e respectivos juros. ,
Art. 3.° Continuam em vigor as disposu;Oes do art. 8", do at't. u,,
do art. 15 e dos arts. 28, 29, 30, 60 e 70 da lei n. 2.8U, de 31 de dezembro
de i9i3 {36), corrigida pelo decreto n. 2.845, de 7 de janeiro de i9U. (37).
(36) Lei n. 2.841, de 31 de dezembro de 1913.- Orça a receita gera
para o exercício de 1914:
Art. 8. As isenções de direitos aduaneiros, de que trata o regulamento
que baixou com o decreto n. 8.592, de 8 de março de 19ft, ficam restrictas
aos seguintes casos:
I. Aos mencionados uo art. 2° das disposições preliminares da Tarifa
das Alfandegas, §§ 1° a 21, 23 a 28, 3i a 33 e 36;
11. Ao carvão de pedra e ao oleo de petroleo bruto ou impuro, escuro,
proprio para combustivel e destinado para este fim, tão sómente, quando
importado por ou para empre2as de navegação, estradas de 1erro e industrias
que consomem vapor, para uso exclusivo das mesmas, as quaes pagarão
apenas a taxa de 2 "lo de expediente, sendo a entrada e applicação fiscalizadas
pelo Governo c ficando, nos demais casos, ambos os combustíveis isentos de
d~reitos de importação, mas sujeitos ao pagamento da taxa de 10 "lo de expediente;
lU. A's ~mprezas que gosam da clausula de isenção em virtude de contracto anteriOr, ficando o Governo autorizado a conceder nas novações ou
modificações de contractos que contenham isenção de direHos e de taxa de
expediente uma taxa variando de 5 a 8 "lo ad valorem e nas modificações ou
renovações de contractos que estipulam só a isenção de direitos uma taxa variando de H a 15 "/o, eliminada, em todo o caso, a clausula da isenção;
.IV. _Aos adubos uaturaes ou artificiaes que não possam ter outro uso ou
apphca9ao : sulfato de potassio, chlorureto de potassio, kaiuit, sulfato de
ammomo, supeephosphato de calcio, escorias de Thomar, guano animal e

312

:ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

§ !.0 Pagarão 5 % ad valorem (que será o da factura) o material
escolar para escolas publicas primarias e gratuitas, importado pelos governos dos Estados, do Districto l.<'ederal e dos municipios e os artigos directamente importados pela Associação Brasileira dos Escoteiros de S. Paulo e
outras congeneres, uma vez que esses artigos tenham marcas indestructiveis
que os tornem absolutamente inadequados a qualquer outro emprego.
artificial, salitre impuro do Chile e as misturas de adubos contendo pota<>sa,
acido phosphorico e azoto, os quaes gosarão tambem de isenção da taxa de
expediente, e, bem assim, os machinismos o apparelhos destinados ás emprezas de adubos de origem animal;
V. Ao gado vaccum que fôr introduzido, destinado á criação, considerando-se destinado á criação o gado que contiver 42 % de vaccas de tres
annos para cima, inclusive dous touros, 30 % de novilbas de dous annos a
tres, 28 % de novilhas de dous annos para baixo ;
VI. Aos apparelhos e instrumentos importados pelos institutos de agronomia e veterinaria destinados aos seus laboratorios e gabinetes;
V.II. Aos materiaes de construcção e ás installações importados pelo lnsti·
tuto Geographico Historico da Bahia e pelo Lyceu de Artes e Officios da Bahia
para seus respectivos edificios, em construcção na capital do Estado da Bahia,
que pagarão a taxa de expediente, de conformidade com a legislação em vigor;
VIII. Não será permittido consignar nos contractos que forem celebrados
elausulas de isenção de direitos, sendo considerada nulla a que porventura
fôr estipulada.
Art. 14. Continuam em vigor as reducções mencionadas no art. 2•, alínea 11,
da lei n. 2.!>24, de 31 de dezembro de 1911 (36-A),exceptuados os artigos compre(36-A) Lei n. 2.!>24 de 3:1. de dezembro de i9H- Orça a receita geral da
Republica para o exercício de :!912:
Art. 2•, alínea 11. - Os seguintes artigos, quando importados pelos
agricultores, syndicatos agrícolas, companhias de navegação e estradas de
ferro e por emprezas ou fabricas que tenham por fim a manufactura de
productos de faianças, grés finos e porcellana ou de tijolos vitrificados para
calçamento, nos termos e com as cautelas estabelecidas no decreto n. 8.!>92,
de 8 de março de 1911, pagarão as taxas em seguida mencionadas
Art. H. Cordoalha de qualquer qualidade em peça ou em obras,
como lagariços, ou guardanapo e panno malfil simples
ou guarnecido de ferro ou
cobre, e obras semelhantes.. Taxa $:1.86 kilogramma
Art. 1:2. Mangueiras, correias para machinas e quaesquer objectcs
de couro para bombas e para
serviço de navios .......... .
S!>OO
Art. 51. (:la parte) Azeite e oleos de
egua., potro, baleia, lobo, ou
de qualquer outro animal e
preparados para lubrificação
de machinas ....••. , ....... .
$048
»
Art. 121. Alcatrão e pixe de alcatrão ... .
»
$010
Art. 160. Oleo de linhaça impuro ou
))
corado •.•.••..•...••..•..••
»
8032
Art. iGL Oleos de petroleo escuro, negro ou corado, puro ou mis))

))

])
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§ 2. 0 Pagarão 8% aà valorsm os segaintes artigos:

e vasilhame de vidro e
de barro, assim como os envolucros e recipientes de aluminium, destinados
aos mesmos lacticinios de producção nacional, as folhas estampadas e aecessorios para os mesmos e pl;!.ra a fabricação de latas para manteiga., banha,
toucinho, doces e conservas, sempre que taes a.rtigos forem importados para
I. Apparelhos destinados ao fabrico de lacticinios

hendidos entre os materiaes de custeio e sobresalentes, de que trata o § 36,
art. 2°, das disposições preliminares das tarifas das alfandegas, por estarem
isentos de direitos aduaneiros.
Art. Hi. A's casas e institutos de caridade e assistencia publica gratuita
será concedido o abatimento de 90% sobre as taxas da tarifa vigente para. as
drogas e medicamentos em geral, folhas, sementes, plantas, flores, fructas e
raizes medicinaes, para instrumentos e apparelhos cirurgicos, apparelhos e
instrumentos pbysicos, espiciaes ao tratamento medico e disinfecções, aos
curativos de Lister, aos artefactos e fazendas que não tiverem similar na
producçtto nacional, de algodão, lã e liub.o, para uso dos doentes e assistidos •

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

Art. 28. Fica supprimida a exigencia. do despacho, nas alfandega.s e mezas
de rendas da Republica, das bagagens dos paSsageiros que se destinam ao
exterior.

Art. t73.

turado com oleos vegetaes
de animaes para Iubrificaçllo
de machinas •••.••••••••••• Taxa. 8007 kilogramma.
Tintas a agua e a. oleo proprias para pintura de casas
soao
,
e navios .......•......••...
Vernizes de alcatrão e outros
proprios para pintura. de
8080
))
navios e edificações ••••.••••
Arcos de madeira para mastros ..•.••...••.•••.•••.••••
$290 duzia
Barcos e embarcações miudas.
20 % do valor
Moitões, cadernaes c outras
~b~as semelhantes de pohmro ..••••••••.••••.••••••
$080 kilogramma
Remos ...................... .
SOiS metro.
Cordoalha. em peças e obras ••.
$088 kilogramma.
Cordoalha •••..•••..• : •.•••••.
$160
))
Mangueiras .................. .
Si6o
,
Lonas e meias lonas proprias
para velas e toldos •••••••••
St60
»
Trapos, ourelas e aparas •.•••
JOiO
»
Feltro para calafetar navios •.•
$027
))
Trapos, ourelas e aparas .•.•••
$010
))
Amarras, cabos, estaes e outras cordas simples ou alcatroadas, em peças, retalhos
e obras •.••.•.....••..•.•..
8075
))
Lonas e meias lonas ••..•.•...
8t92
,
Mangueiras .................. .
))
8192
Trapos, onrelas e aparas •.•.••
$010
))
Amiantbo ou asbestos em panuos, fitas, gacbetas e ar))

Art. f75.

))

Art.

33~.

))

Art. 340.
Art. 373.

))

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

382.
i24.
~53.

462.
474.

))
))

))

))

))

Art. 478.
Art. 508.
Art. 527.

Art. 547.

))

))
))

))

Art. 553.
Art. 555.

Art. 566.
Art. 617.

))

))

))
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si pelos fabricantes desses prodoctos, finalmente as folhas simples quando importadas por litbo~raphias nacionaes e destinadas a supprir as fabricas de
banha, manteiga, etc., mas somente na medida do eflectivo suppriruento às
mesmas fabricas.
H. O material importado para a construcçào de qualquer templo, qualquer
que seja o -:ulto a que se destine, exceptuado apenas o material que for con·
siderado -obra de arte-que será despachado livre de quaesquer direitos.

Art. 29. As embarcações ·entradas em domingo ou feriado, ou depois de
fechado o expediente nas alfandegas, poderão ser despachados na guardamoria, assignando os agentes ou consignatarios termos de responsabilidade
pelos impostos, despezas ou multas em que incorrerem os referid(>S navios.
Esta disposição aproveita aos navios que entrarem e sahir"em no mesmo dia.
Paragrapho unico. O termo a que se refere este artigo deverá ser
liquidado dentro de 48 horas uteis, sob pena de ser cassada essa faculdade
aos relapsos.
Art. 30. Os navios que entrarem nos portos da Republica para refrescar,
receber mantimentos, deixar naufragas, doentes e arribados,pagarão i: 2, como
unico imposto.

········································································

Art. 60. Não será permittido nas alfandegas e mesas de rendas o despacho
de mercadorias importadas para o consumo do Brasil sem que os seus donos
ruellas com ou sem arame e
com ou sem composição de
borracha ou talco ........•• Taxa St 50 kilogramma
Com ou sem composição de borracha e com ou sem arame
e em pasta com mistura de
StOO
))
outra ma teria .•.....••....•
Em pó com mistura ou composição para fabricar massa,
para cobrir caldeiras, tubos
e usos semelhantes .....••.•.
SOlO
>>
Em massa para lubrificações
8080
))
de machinas ......•.•......
Em tinta de qualquer modo
$025
))
preparada ....•.....•......
Art. 620. Peças de barro para construcção de casas e armazens ....
8007
))
Peças de barro refractario,
não classificadas, de qualquer modo ou feitio, proprias para construcção de
estufas e fornos de grande
rcvcrbéro, destinadas a· fundir metaes, areia e outros
mmeraes .................. .
8 % do valor
TAlhas de bano de qualquer
fórma ou feitio, inclusive os
ventiladores e capotas de
barro simples ..•.......•....
1$070 cmlto
TdPm de ba1·ro vidrado ....... .
12$040
))
Tijolos de alvenaria compactos.
48000 milheii·o
Idem com furos .•..•....•....•
8$000
"
))

))

))

))

))

))

))

))

))
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III. Os apparelhos e accessorios destinado3 exclusivamente á.s applicações
industriaes do alcool , como torça, luz e aquecimento.
IV. O material destinado á primeira installaçllo publica de luz, torça,
vi~ào urbana (excluído o material destinado ás installações particulares), abastecimento de agua, rêde de esgotos, calçamento, inclusive britadores, e sanea•
manto, embellezamento, motores respectivos e rolos e compressores para maca··
ou consignatarios apresentem a primeira via de factura consular, salvo si
requererem assignatura de um termo de responsabilidade pela apresentaçlo
desse documento, dentro do prazo de 90 dias; ficando, assim, derogadoo n. i
do art. 23 do decreto n. Lf03, de 2:1. de novembro de :1.903.
:1.. • Haverá um livro especial devidamente numerado e rubricado plra
lavratura de termos de responsabilidade, que serão numerados, e dos quaes
constarão, á vista da primeira via da nota de despacho, depois de paga, a
importancia total, em ouro e paper, dos direitos e taxas, bem como o
numero e da ta da referida nota.
2. o No verso da primeira via da nota, a que deverá ficar pregado ou
collado o requerimento, o empregado incumbido de lavrar o termo é obrigado
a declarar, a tinta vermelha: «Assignou termo de responsabilidade, nesta
data, sob n ... para apresentação da primeira via da factura consular». Essa
declaração poderá ser feita por meio de carimbo e será assignada pelo
respectivo empregado.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Idem de ladrilhos de barro
simples .......••......•.....
Idem vidrado (azulejo) ........
Idem calcinado de gré impermeavel ..............•.....
ldfm de fornalhas ou refractarios ......•.................
6ft :L Talco em gacheta coberto de
algodão, Jã ou linho .........
698. Tubos de cobre de qualquer
qualidade .................•
700. Chumbo em canos para aqueduetos, gaz e semelhantes ...
701. Estanho em canos para alambique ......................
7:1.1. Amarras e amarretes de ferro
728. Chapas de ferro para cobrir
casas e ruberolde ......•..••
731. Correntes de ferro fundido de
élos desligaveis, com ou sem
azas ..........•............
749. Parafusos de qualquer outra
qualidade ...•......••.••....
755. Trilhos até iO kilogrammas,
por metro corrente .........
Idem de mais de :1.0 kilogrammas..•.......•......... ~ ....

Grampos ou pregos, talas de
juncçã.o e parafusos correspon<lentes a qualquer trilho,
quando importados separadamente (observada a nota 99•
da Tarir.-1. vigente) ....•.....•

Taxa $:1.36 m. quadrado
))

SftOO ))

))

))

$800 ))

))

))

2SOOO milheiro

))

8080 kilogramma

))

$:1.00

))

))

8026

))

))
))

SO!t8
S032

))

S030

))

$032

))

$096

))

8002

))

$002

))

S002

))
))

"
))

))

"
))

•
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damizaçã.o, lncineraçllo do lixo, melhoramento e conservação d3 barras. de
portos, pontes, estradas de ferro e viação electrica, o destinado a laboratorios
de analyses, a colonias correccionaes, prisões com traballlo, os destinados á
praticagem de portos e desobstrucçao de baixios e canacs, os tubos de ferro
galvanizado e corrugado para boeiros de estradas de rodagem, quando
importado para ser applicado pelo governo dos Estados e municipios, inclusive
o Districto Federal, á requisição delles para suas obras feitas por admi3. o Sob pena de responsabilidade pessoal do empregado de sabida, apurada
em qualquer tempo e punida com a suspensão por tres dias e perda dos respectivos vencimentos, nenhuma mercadoria será desembaraçada sem que da
nota de despacho conste o cumprimento do § 2°.
4. ° Findo o prazo de 90 dias, que poderá ser prorogado por mais 45 dias
improrogaveis, o empregado encaregado do livro de termos de responsabilidade
ú obrigado a fazer communicação desse facto ao inspector da Alfandega, que
imporá aos donos ou consignatar.ios das mercadorias a multa de 50 % sobl'O
a importancia total dos direitos e taxas, constantes do termo respectivo.
Essa multa deverá ser paga dentro de 48 horas, procedendo-se á sua
cobrança executivamente si nitO for effectuado o pagamento dentro daqelle
pr·azo.
5.• Effectuada a cobrança da multa, amigavel ou executivamente, será
n respectiva importancia cscripturada em - receita eventual - dan(lo-se

Art. 756. Tubos galvanizados ou simples
para agua, gaz, caldeira e
semelhantes, rectos ou curvos, com ou sem luvas.... Taxa $004 kilogramma
$040
))
Idem esmaltados........ ... . •
»
Ar L. 757. Em peças de ferro para edificação de casas e armazens,
ou para construcção de
barcos, vasos meudos, pontes, cercas, postes telegraphicos ou telcphonicos o
outras obras semelhantes,
"
R% do valor
armados ou desarmados....
Art. 80ti. C:arros e outros vehiculos de
condncção de pessoas ou generos e seus pertences, pro10% ))
))
prios para estradas de ferro
»
Art.. 821. Barquinhas de metal para
1$000 uma
navios.....................
"
Art. 849. Manometros.................
,
1$000 um
Art. 875. Objectos c apparelhos physicos e apropriados a installações electricas de trans8 o;, do valor
''
missão de força e luz.......
At•f.. !l8~. Balanças automaticas para pesagem de café, cerea(]s, ga·
do, etc....................
"
8"
A l't. \l95. Correias para machiuas, de algodão, linho, lã ou borracha.
"
$200 kilogramma
Art. L033. Gacheta para machinas....
"
:\!160
A1·t. 1 . O!i6. Laternas para navios e locomotivas, de metal hram·o ou
$320
))
amarollo., .•..•...•...•. ,.
"

..

))

l)
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nistraçlo ou eontracto, entendendo-se que o valor, quando se tratar de.
material para saneamento, será .o commercial ou da. factura e as ma•
chinas agrícolas importadas pelos governo" estaduaes.
V. O material tluctuante para o serviço de navegaçlo dos rios e lagôas
da Republica e as peças metalliea.s importadas para. a. construcçllo de navios
e vapores em estaleiros nacionaes.
VI. Õ material importado pela Associação Commercial de Pernambuco
para installaçll.o do seu novo predio á avenida Central da cidade de Recife.
VII. Os machinismos e pertences de primeira installaçllo importado3 por
individuas ou em prezas que se proponham a desenvolver as applicaçõas do
a.Jgoda.o e de fibras animaes e vegetaes no fabrico de linha de carretel e re·
trozes ou a utilizar os mesmos productos e os do cõco baba.ssú em industtias
ainda na.o exploradas ou sem congenere no paiz.
Vlll. As macbinas e accessorios indispensa.veis para installação de esta•
belecimentos frigoríficos de qualquer natureza, para fins industriaes, sendo
os prQjectos de taes installaçõe:~ prévia mente submettidos ao exame do Ministro
da Fazenda, afim de evitar a fraude da importação desses materiaes para
outros fins.
IX. Os silos metallicos, quando directamente importados por agricultores.
§ 3.° Ficam isentos de direitos de importação:
a) os materiaes que importar a cathedral de S. Paulo, para as suas obras;
b) as machinas e seus accessorios destinados aos estabelecimentos frigoríficos que se fundarem desta data em diante, para a exploração da industria.
de carnes congeladas ;
c) as mercadorias importadas pela Associação Brasileira de Escoteiros;
d) o salitre do Chile destinado a adubo.
§ 4.° Continúa autorizado o Governo a. tratar com os Estados Interes-sados no sentido de acudir á crise da. borracha, podendo, entre outras
medidas, decretar a diminmção da. taxa de exportaçll.o cobrada peJa União.
§ 5. 0 Nenhuma mercadoria poderâ. ser despachada nas altandegas,
mesas de rendas ou outras repartições fiscaes, sem que seja feito â bocca

immediatamente baixa no termo de responsabilidade, com declaração do.
haver sido cobrada a multa.
6. Apresentada a factura consular, dentro do prazo de 90 dias, será. logo
dada baixa no termo respectivo, independente de petição, mas por meio de
despacho do inspector da Alfandega, na propria factara, dizendo: c< Dê-se
baixa no termo de responsabilidade».
Na factura o empregado respectivo declarará: «Dei baixa no termo de
responsabilidade n ••.•• ·"• datando e assignando .
0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 70. O material para o abastecimento de agua, rêde de esgotos e
illuminação electrica dos municipios será despachado nas estradas de ferro
da União, pela tarifa mais baixa, mediante requerimento dos presidentes
das municipalidades aos directores dessas estradas de ferro e copia. das
facturas dos objectos a serem despachados.
(37) Decreto n. 2.845, de 7 de janeiro de HH4:

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

No § Ili do art. 8°, onde está: «nas novações ou modificações de contracto;;», corrija-se: «nas modificaçOes ou renovações de contractos,..
No mesmo paragrapho, do mesmo artigo, onde se lê: «que contenham
isençlio de direitos aduaneiros», corrija-se: ccque contenham isençllo de; direitos
e de taxa de expediente,..
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do cofre o pagamento em dinheiro dos respectivos direitos e taxas adua..
neiras, cobrados de accôrdo com as disposie<ões da Tarifa das Alfandegas.
A todos aquelles que, por disposições posteriores á Tarifa, tenham direito
á isençfto ou á diminuição de direitos e taxas aduaneiras nella consignadas,
será restituída a quantia paga, ou a dilferença paga a mais, desde que
esse direito seja por elles provado pera.nte o Ministerio da Fazenda por si ou
por seus delegados, que poderá fazer ouvir préviamente o Tribunal de Contas.
As quantias assim provisonameote recebidas daquelles que gosam
de isençli.o, ou das difterenças pagas pelos que gosam de favores aduaneiros,
serão escripturadas a titulo de deposito destinado a ser restituído.
O Governo regulamentará esta disposição, devendo prescrevet> as maiores
facilidades e garantias para a prompta e exacta restituição, podendo detet·mioar que seja descontada uma quota para retribuiçli.o do servil;o fuoccional
dos empregados aduaneiros.
Nesse regulamento serão exceptuados da exigencia do prévio pagamento
integral os materiaes importados pelo Governo Federal, pelos· dos estados
e municípios, pelas companhias ou emprezas que teem contractos com o
Governo Federal em que se acha expressamente consignada a clausula da
concessão de isenção de direitos ; pelas casas de caridade e assistencia gratuita;
o carvão de pedra e o oleo de petroleo bruto, proprio e destinado exclusivamente para combustível, o sal, quando destinado ás xarqueadas (cujos direitos
serão depositados apenas na proporção de 50 %), assim como qualquer
outra mercadoria ou artigo que nli.o pareça ao Governo poder supporta:r o
onus aqui imposto e cuja importação elle julgue conveniente favorecer por
esse modo.
§ 6.° Fica revogado o art. 6~ da lei n. 2.81.1, de 31 de dezembro
de i 913 (38).
§ 1.~ us beneficios resultantes de quotas lotericas entendem-se prescriptos !?ara terem o destino determinado na lei n. 2.321, de 30 de dezembro
de t9i0 (39), e no decreto o. 8.597, de 8 de março de t9tl (~O), desde que as
iostituiçOes beneficiadas nl!.o os reclamem dentro do pr-azo de cinco annos
a contar da data em que foram recolhidos ao Thesouro. Exceptua-se porém a
quota destinada á Escola Agrícola da Capella, em Sergipe, quota que passará, de ora em diante, a pertencer á Sociedade Beneficente da Mendicidade
- Asylo Rio-Branco-de Aracajú. A' mesma sociedade será entregue a quantia
depositada na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional naquelle Estado, proveniente da accumulação do beneficio, que tocou á citada e imaginaria
escola.
§ 8.• Organizada pela Dire;toria do Patrimomo a relação de todos cs
proprios nli.o aproveitados exclusivamente em serviço publtco e que sirvam
ou possam vir a serv1r de habitação, qualquer que seja o mioisterio a que
estejam sujeitos e exceptuados apenas os palaCios occupados pela Presidencia
da He]Jublica, ~erá pela mesma Directoria arbitrado o aluguel a cvbrar pelos

(38) Lei n. 2.8H, de 31 de dezembro de i 913:
Art. M. Quaesquer alterações da tarifa, feitas em lei de orçamento, só
entrarão em vigor quatro mezes depois da publicação das leis que as decretarem, ficando sujeitas ás taxas da Tarifa então em vigor as mercadorias cujo
conhecimento de embarque tenha data anterior áquella em quo terminar a
vigencia das referidas taxas.
(39} Lei n. 2.321, de 30 de dezembro de 1910- Orça a receita geral da.
Hepublica para o exercício de t9i:l.
(40) Decreto n. 8.597, de 8 de março de 1911 -;Dá. novo regulamento
para o serviço das loterias e respectiva fiscalização.

:AC'l'OS DO PODER LEGISLATIVO

3f.9

mesmos, tendo em vista a situaçao, valor e estado de cada um delles e observadas as seguintes regras:
L" O aluguel annual nunca será inferior a 7 % do valor venal do predto,
quando este for voluntariamente habitado por particulares ou funcciooarios
publicas;
2." Será fixado em 5 % no minimo e iO o/o DO maximo dos venci·
mentos totaes mensaes do tuoccionario publico que ahi habitar em raza.o
do cargo, por determinaçílo do Governo ou disposição legal ;
3." Desse arbitramento o ministro da Fazenda darâ. conhecimento aos
demais mioisterios, quando for caso disso, afim de que os alugueis sejam descontados na folha de pagamento dos funccionarios ou operarios que habitarem
os predios e por sua vez os directores das diversas repartições remetterll.o,
dentro dos primeiros 1.5 dias de cada mez, o balancete dos alugueis aB.'!im descontados á Directoria do Patrimonio, para que essa faça devida communicaçll.o á. Directoria Geral de Contabilidade do Thesouro;
4". Tratando-se de predios s~eitos ao Mioisterio da Fazenda, o aluguel
será arrecadado pela Directoria do Patrimonio, que exigirá da de Despeza
Publica o desconto em tolha do aluguel dos predios occupados por. funccionarios do ministerio ;
'
5". O ministro da Fazenda poderá autorizar as despezas indispensaveis
para a conservação dos mesmos proprios nacionaes, por iotermedio da
Dircctoria do Patrimonio, pela verba de obras.
.
§ 9.• Poderá fazer-se por outras cedulas de qualquer valor-, e nll.o
apenas por moeda de prata, o troco ou substituiçílo das cedulas de U e
2S estragadas ou dilaceradas que devam ser recolhidas; o Governo fica
autorizado a retormar o actual regulamento da Caixa de Amortização.
§ fO. Ficam concedidos aos mostruarios importados por vtajantes com•
merciaes os favores constantes do art. 2•, § 27, das disposições preliminares
da tarifa (4i), desde que venham acompanhadas de cel"tificado coosular do
paiz de procedencia e sejam relacionadas em nota especificada convenien•
temente todas as amostras contidas nos respectivos volumes, reduzida a 5 "lo
a taxa de expediente; os catalogas, prospectos, cartazes e cartões de qualquer
qualidade ficam sujeitos, no caso de tl'llzerem estampas, á metade das taxas
do art. 60i-, segunda parte e respectiva nota da tarita (q,2), desde que taes
(41.) Disposições preliminares da Tal"ifa:
Art. 2", § 27. Aos objectos pel"tencentes ás companhias lyricas, dramaticas, equestres ou outras ambulantes, que se destinarem a dar representações
publicas ; ás collecções scientificas de historia natural, numismatica e de antiguidade.'!; ás estatuas e bustos de quaesquer matarias, que forem destinados
á exposição ou representaçílo publica ; e ás mercadorias estrangeiras que se
destinarem a figut"al" nas exposições industriaes que se fizerem no paiz.
Este despacho não poderá ser concedido sem que as partes caucionem os
direitos de consumo dos objectos mencionados neste paragt·apho, ou prestem
fiança idonea ; sendo cobrados os direitos si dentro do prazo concedido pelo
chefe da re~artição, que poderá set" por elle razoavelmente prorogado, nílo
forem os obJectos assim despachados reembarcados integralmente, ou não se
provar terem desapparecido por uso ou mot"te, segundo a natureza do objecto.
{4:2) As taxas do art. 604 da Tarifa são as seguintes :

··· ··E~i~·riii>~·8; :-:iêse~h"~~ ·ê· r;li~iüi~ã:i>h"ú{~ ·P"~~;; ·~ái-"t"ãiês: ·;;~;;;~~a.;;;;· b"~{t;q-~êd"õs
c semelhantes, kilogramma, direitos 38, razão 50 •;•.
•··•·"N;;t·a: ·1·i.~ ·::_·A.;;· e"siá~r;á;,· q~;; ·a~oriip~~hãr;;ffi· õ8. j;;~;;~és. ·úi~si~ãd:õs ·a· ~ê~:
tencentes a estes pagarão os mesmos direitos a que estilo sujeitos os referidos
jornaes. As colladas em papelão para cartazes e annuncios terão o abatimtmto
de 30 "lo nas taxas respectivas.
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objectos não tenham outra applicação que não seja a de tomar conhecidos os
prodoctos indostriaes; os objectos proprios para reclame ou propaganda de
taes productos, como sejam canivetes, estojos para lapis, cigarreiras, etc.,
etc., pagarão as respectivas taxas com abatimento de 50%, desde que c;e nlio
destinem a ser expostos á venda, o que se verificará pelos dizeres gravados
nos alludidos objectos.
.
§ i i. Os tabricantes de mercadorias sujeitas ao imposto de consumo,
comprehendidos nos os. l e ll da lettra a do art. 9" do regulamento numero H.807, de 9 de dezembro de i9t5 (43}, bem como os commerciantes
obrigados pelo mesmo regulamento á escripta especial ("}, deverlio
authenticar na respectiva reparttçllo arrecadadora, independentemente de
qualquer cootribuiçlio, todos os livros auxiliares da escripta geral de seus
estabelee1meotos, taes como: contas correntes, borradores, razao, costaoeira,
talOes de vendas a dinheiro ou a pra:zo, etc.
Os intractores desta disposição serão punidos com a multa de 50S a tOOS,
e aquelles em cujo estabelecimento for verificada a duplicata de qualquer livro
cujo fim nlio seja convenientemente justificado, serll.o punidos com a multa de
3:0005 a 5:0008, independente da acção criminal que no caso couber. Em case
de reincidencia, as multas serão impostas no dobro; quando por motivo do
suspeita da veracidade da escripta especial, for exigida pela fiscalização a
extiibição da escripta geral, ou quando essa exigencia haja logar por circum•
stancias ospeciaes, deverão ser exhibidos, além do diario e dos copiadores de
cartas e de tacturas, todos os livros de que trata este artigo.
Nenhum livro será authenticado sinão mediante prova de inicio do
negocio, encerramento de igual livro anterior, ou outro qualquer motivo
plenamente justificado.
Art. 4:.° Fica approvada a permuta do terreno·na Praia da Saudade,
aforado ao Centro Hippico Brazileiro, por area equivalente, destinado aquelle
á construcção da Faculdade de Medicina, nos termos da autorização dada pelo
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, sob solicitaçlio do director dessa
faculdade.
Art. 5.o As encommendas postaes vindas de Portugal, l\ similhança do que
succede com as de outros paizes da Europa, terão o limite maximo de cinco
kilos por volume.
(43) Decreto n. H.807, de9dedezembrodei9f5!
Art. 9•. Os emolumentos de registro obedecem á seguinte tabella:
a) fabricas :
I. Trabalhando com operados até 6, por emolumento,
até 3 . . . . • . . . . • • • • • . • . . . • . . . • • . . • . . • . . . . . • • • • . • • .
20$000
li. Idem com mais de 6 operarios até !2, por emolumento,
até 3 • . . . • . . • . • . . . • • • . . • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • . . • • •
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(44) Art. 7! do decreto n. H.807, de 9 de dezembro de !915:
~~ · ;{ego"ci~rii~~--~~ 'iab'ri~~~t~~ ~ju·~ ~~rid~-r~~-d~~fi~; ~ · pi~~; -~~ ·~ig~; ··r~~~;
os negociantes por grosso de fumo ; os depositos de fabricas de tecidos ; os
negociantes por atacado de sal grosso que receberem o sal directamente do
estrangeiro, das salinas ou dos depositas do porto de embarque, c os negociantes
por grosso de alcool, aguardente de canna ou cachaça ou de vinho nacional
natural, que receberem o producto do lavrador sem pagamento do imposto,
serão obrigados a ter nos respectivos estabelecimentos, devidamente sellados,
rubricados c authenticados, nas estações fiscaes correspondentes, os livros
exigidos por este regulamento, escripturados com clareza, asseio e exactidão,
de modo a não deixar duvidas, devendo os lançamentos ser feitos diariamente
e encerrados mensalmente até o terceiro dia util de cada mez.

