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As praças do Exercito empregadas devem comparecer á in91
strucção de seus corpos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
Suspende-se provisoriamente o funccionamcnto do Sanatorio
Militar em Campos do Jordão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93- Declara quaes os dias em que é obrigatoria a illuminaçãci externa nas fachadas dos edificios no Ministerio da Guerra. . .
94- Aclara duvidas com relação ao abono do soldo aos officines
com licença para tratar-se durante mais de seis mezes....
95- O extravio de cadernetas de passes deverá ser participado,
logo que se der.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96- O batalhão ferro-viario constituirá o 6• regimento de engenharia e os officiaes nelle classificados usarão na gola o n. 6
de metal branco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97- Os officiaes em serviço nos corpos de policia estadual estão
comprehendidos na disposição do art. 104, § § 1• e 2•, da lei
n. 2.924, de 5 de janeuo de 1915.... ... .. . .. .. .. .. .. .
98- Mantem-se no Contestado um destacamento de forças do
Exercito e declara qua~s o corpos que o constituem......

164
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99- Declara que o 3• uniforme das praças deverá ser usado em
serviço sómente nos funeraes e formaturas especiacs c dá
outras providencias sobre armamento e equipamento......
N. 100- Aclara duvidas sobre a questão de saber se um capitão,
deputado estadual, mandado addir a um corpo, pôde assumir o commando de companhia ou o logar de ajudante do
corpo................................................
N. 101
Com relação ás praças que pretendem engajamento ou reengajamcnto manda-se cumprir a circular de 4 de abril de
1913, menos quanto ao prazo exigido no n. 3 desta......
N. 102
Aclara duvidas sobre a neutralidade de um paiz em face de
nações belligerantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 103- Os officiaes alumnos com exame de pratica fallada de francez
e inglez ou allemão prestado na extincta Escola de Guerra
são obrigados a frequentar as aulas dessas materias na Escola do Estado l\1 aior ............. : ................ '. .

N. 104 -

N. 105 N. 106 N. 107 N. 108 -

N. 109 -

O official general nomeàdo commandante de uma brigada de
cavallaria e ainda investido das funcções de inspector das
juntas de alistamento militar não póde continuar a fazer
parte da Commissão de Promoções. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aclara duvidas sobre o abono de soldo e gratificação a praças
respectivamente sujeitas a inquerito, conselho de investigação ou processadas no fôro civil...... . . . . . . . . . . . . . . . .
Os Estados do Paraná e Santa Catharina constituirão uma
circumscripção militar subordinada ao Commandante da 6•
Região Militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Após a remodelação do Exercito a situação dos capitães continuou a ser a mesma ................... ·•· . . . . . . . . . . . .
Mandam-se organizar instrucções relativas ás concurrencias
e contractos nos Departamentos do Ministerio da Guerra
e u!I' formulario contendo os modelos de frequente applicaçao................................................
Dá outras providencias, lilém das de que trata o aviso de 23
de abril de 1915 desta collecção, quanto a pecas do 3° uniforme das praças......................................
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A acqmstçao de material para instrucção da tropa é feita
pelos fundos das economias licitas dos conselhos administrativos dos corpos....................................
Estabelece regra sobre a apresentação de officiaes chegados
á guarnição do Rio de Janeiro e que não fazem parte das
tropas da mesma.....................................
Prohibe o pedido de cadernetas de passes e outras congeneres em desaccordo com as ordens do Ministerio da
Guerra...............................................
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175
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N. 116

N. 117
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de gucrm, deve logo conceder a menagem..............
-.Estão ieentos do imposto sobre vencimentos os enfermeiros
do Hospital Central do Exercito........................
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mesma região ....................................... .
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n. 2.949, de 31 de dezembro de 1914, os professores vitalicios em disponibilidade, membros do Congresso...........
Os officiaes a que as autoridades militares concederem passagem na Estrada de ferro Central do Brasil teem direito ao
despacho da respectiva bagagem por conta do Ministerio da
Guerra...............................................
Crea-se uma circumscripção militar, comprehendendo os Estados do Paraná e Santa Catharina....................
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Grande do Sul e Paraná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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a dtsctphna....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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só corpo .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aclara duvidas sobre o facto de se saber se estão sujeitas á
inspccção de saúde as praças que quizerem continuar a servir
como engajadas ou reengajadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1\.fanda-se continuar a ser feita nos corpos a escripturação dos
assentamentos dos sargentos intendentes. . . . . . . . . . . . . . . . .
Aclara duvidas sobre pontos do regulamento de continencias, signaes de respeito e honras militares. . . . . . . . . . . . . .
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N. 130 -

As passagens concedidas pelo Ministerio da Guerra para
· indemnização dos cofres publicas pelos interessados deverão ser descontadas integralmente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 131 -

O art. 105 da lei n. 2.924, dé 5 de janeiro de 1915, não
exclue as praças reformadas, as quaes não podem -receber
os vencimentos de reforma no exercício de cargos remunerados................................................
Aclara duvidas sobre a ~brigação do alumno da Escola de
Estado Maior de renovar o exame de equitação, prestado
quando tirou o curso de infantaria e cavallaria, para obter
o curso da mesma Escola. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
Um oflicial do Exercito, reformado, que exerce o logar de almoxarife do Arsenal de Guerra de Matto Grosso, não tem
direito a soldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferem-se corpos de uma divisão para outra e uma brigada para outra......................................

N. 132 -

N. 133 N. 134
N. 135
N. 136 N. 137 N. 138 -

N. 141 -

N. 142 -

N. 143 -

N. 144 -

N. 145 N. 146 -

186

186
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As dispensas concedidas aos ofliciaes dentro de suas guarni~
ções só não fazem perder a gratificação de exercício, quando
se referirem exclusivamente ao serviço de escala........ •. 188
Approva-se a tabella de preços para a venda das polvoras de
caça, preparadas na F.abrica de Polvora sem fumaça. . . . . .
188
A um oflicial do Exercito, dispensado do serviço pór 15 dias,
manda-se pagar a gratificação respectiva, por não se considerar licença essa dispensa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18Q
Na esc~la de promoção ao 1• posto deverão ser classificados
segundo a antiguidade de praça os ofliciaes que tiverem
media igual na Escola de Guerra, extincta, sendo, entretanto, um mais antigo de praça que outro. . . . . . . . . . . . . . .
189

N. 138 A- Os I•• sargentos musicos teem direito ao uso de fardamento e armamento iguaes aos dos demais 1•• sargentos...
N. 139 - Manda-se attender para a conservação do armamento, fardamento e equipamento antes de recolhidos ao Departamento de Administração ........................... : . . . .
N. Í40 -

185

Aos alumnos a quem falte a parte pratica do curso da Escola de Guerra e aos que tendo essa pratica, não fizerem o
curso de applicação, pcrmitte-se a conclusão de taes cursos
mediante as condições que se estabelecem................
O imposto e a taxa para a c~servação do predio occupado
pelo of!icial devem recair sobte a totalidade de seus vencimentos..............................................
Manda-se pagar ajuda de custo pela respectiva tabella aos
ofliciaes que pertencentes as diversas guarnições forem
n!>'?eados pa~a cçmmissões que importem mudança defimtiva de residenCJa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Os ofliciaes intendentes servindo nos regimentos de infantaria podem usar uniforme de algodão mescla. E' a do posto
a gratificação que compete ao 2• tenente intendente em serviço nos ditos regimentos..............................
Aclara duvidas quanto ao aviamento, por cópia, em pharmacia militar de for'Ilula de medico militar ou não e ao Pisto
do medico encarregado da enfermaria militar no caso indicado................................................
As praças graduadas, quando transferidas por motivo de extincção. das unidades a que pertenciam ou excesso do estado effectivo, deverão conservar suas graduações. . . . . . . . .
Os commandantes de unidades deverão entregar ás praças
excluídas ào serviço por conclusão de tempo ou incapacidade physica um documento que prove essa circumstancia
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A um aspirante a official mandam-se pagar vencimentos
integraes ernquanto estiver afastado do serviço por molestia
adquirida em aeção deste_............................

N. 147 A- Um reservista do Exercito póde acceitara patente de capitão
da Guarda Nacional................... . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 149 - A reforma compulsoria deve ser considerada corno não existente em 1915 e os officiaes que seriam por clla attingidos
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N. 150 - Permitte-se o funccionamPnto da "Liga Militar de Football" e faculta-se ao pessoal dos corpos do Exercito inscrever-se nelb.........................................
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N. 152 - Os commandantes das regiões militares deverão enviar annualmente ao Departamento da Guerra dous mappas de
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N. 153 - Os auditores de guerra devem usar béca, quando funccionarem nos conselhos de guerra e podem usar fóra desse
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alguns d 'elles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
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Resolve duvidas sobre a isenção do imposto de 5% sobre os
salarios, diarias, etc. percebidos por operarios, diaristas,
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20$, 25$, etc., até 99$999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 205 (*) -A disposição do art. 1'3 da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, extensivo ás praças de pret pelo art. 27 da
citada lei, só é applicavel aos que se reformarem. . . . . . . . .
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o nome da autoridade que os concede. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 208 - Mantem-se a observação do modelo n. 46, annexo aos approvados por portaria de 12 de agosto de 1910............
N . 209 - Os ajustes para alugueis de campos destinados a invernadas e pastagens no Exercito independem de approvação
do Governo, e as despezas com os alugueis correm por
conta da massa para forragem e ferragem...............
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Villa Militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Não é disposição permanente a do aviso de 11 de junho de
1915, o qual abrange as praças graduadas, transferidas por
terem sido extinctas as unidades a que pertenciam ou por
excederem do estado effectivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
O soldo de reforma com os respectivos addicionaes cabe aos
officiaes reformados conjunctamente com as vantagens do
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ou não aproveitados. A um professor em commissão militar
fóra do Instituto respectivo competem os vencimentos militares e o ordenado e gratificação addicional do dito Jogar.
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As praças de pret não estão isentas das penas imhostas pelo
regulamento para a cobrança do imposto do sello. . . . . . . . .
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ignorancia da lei, incorre em prescripção a importancia respectiva ............................................. .
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Manda-se adoptar nos corpos de tropa o estojo contendo
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DECISÕES DO GOVERNO
DE

1915

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores

N. I - EM 19 DE JANEIRO DE 1915
Sobre mesas eleitoraes que devem 8ervir em municipio desmembrado de outro

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Gabinete.
-Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1915 (Telegramma).
Sr. Dr. Delphim Moreira, presidente do Estado de Minas
Geraes, Bello Horizonte - Respondendo vossa consulta, informo que em município creado depois de janeiro de novescentos e quatorze devem se:rvir mesas eleitoraes eleitas pela
commissão que procedeu revisão alistamento em mil novecentos
e quartoze no município de que o novo fazia parte : assim parece deduzir-se do texto legal.
Saudações cordiaes.- Carlos Maximiliano ministro do Interior.
·

N. 2- EM 20 DE JANEIRO DE 1915
Não é possivel realizar-se eleição ein municipios onde não hajam sido organizadas em devido tempo as respectivas mesas

Ministerio da Justiça e Negocios Interi,ores - Gabinete.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1915.
Sr. Dr. Hodolpho Paixão- Desde que não houve organização, em devido tempo, das mesas para a proximu. eleição de
30 do corrente, não é possível realizar-se a alludida eleição nos
municípios em que isto haja acontecido, visto não ser licito aos
eleitores votarem perante as mesas que serviram no triennio que
está findo. Assim têm sido respondidas consultas identicas á que
me dirigis em telegramma do 16 de corrente mez.
Saudações.- Carlos Maximiliano, ministro do Interior.

-
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N. 3 - EM 23 DE JANEIRO DE HH5
Sobre os effdtos dos recurso;; eleito raes

Ministerio da Justiça e Neg;ocios Interiores-- Gabinete.
-Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1915 (Telegramms).
Sr. 1o supplentc do substituto do juiz federal no município
de Santa Maria Mmhg;l<ma, Estado do Rio de Janeiro- Não
tendo cffeito suspensivo recursos eleitoraes, cidadão, uma vez incluído no alistmnrnto, póde rxerecr direito de voto primeira
eleição que se rffpctuítr, aincb que apenas munido titulo provisorio. Esta interpretação foi acceita Congresso Nacional, occasião rcconhccinwnto Presidente da Hepublica eleito cm 1910.
Fica, assim, respondido officio em 17 do corrente.
·Saudações. - Carlos JH a:cim?11.·ano, ministro do Interior.

N. 4 - E.l\1 26 DE JANEIRO DE 1915
Sohr<' os dfeitos dos rPcursos p\eitoracs

Ministcrio da Justiça c Nc~~:ocios Interiores -Gabinete.
- Hio de .Janeiro, 2tj de janeiro de 1915 (Telegramma).
Hr. Dr. Alvaro Senna Valle, procurador da Republica em
BeiJo Horizonte - Respondendo vossa consulta, opino que, não
tendo effeito suspensivo o recurso contra alistamento indevido,
todo cidadão, nma vez alistado, é investido plenos direitos
ekitor; logo votará na primeira eleição.
Como titulos definitivos serão remcttidos sómente após julgamrnto reeursos, o dispositivo legal seria burlado desde que se
não expedisse titulo provisorio para o novo eleitor exercer seu
dir0ito perante qualquer mesa do seu munieipio. tomado o voto
em separado e rdido o titulo pela mesa eleitoral, conforme SP
_ prntie:t nos casos previstos pelos arts. 50 c 79 ela lei n. 1.269,
de 15 de novPmbro de 1!"!04.
. O podPr :qmrador deeidir(t, afinal sem prcjuizo dirPitos
nlll gucm.
A interpretação aeima foi sustentada em 1910, na Capital
Federal, por Pminente jnristn e chefe de grande eorrente politica, r p<'los adversarios clellc, no Hio Grande elo Sul, tendo sido
aceeita ('homologada twlo Congresso, no rceonheeimento de podNPH do PrebidcntP da HPpublica.
Saudnçõf's eordiaes. -Carlos 111 axim iliano, ministro do Interior.
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N. 5- EM 28 DE JANEIRO DE 1915
Certidões não podem ser a ceei tas como diplomas eleitoracs no caso de extravio

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Gabinete.
-Rio de .Janeiro, 28 de janeiro de 1915 (Telcf.!;ramma).
Sr. presidente da commissão de revisão do alistamento eleitoral na capital do Estado qa Bahia - Respondo vosso telegramma 25 corrente mez. Em face lei, não podem ser acceitas,
como diplomas. certidões a que alludis. pois art. 5~. decreto
5.391, 12 dezembro 1!)04, preeeitúa que, no caso extravio titulo
eleitor, será expedido outro, com declaração 2" via.
Saudações.- Cm·los ~Maximiliano, ministro do Interior.

N. G- El\1 8 DE FEVEREIRO DE 1915
Sobre a pref'idC'neia

da~

juntaR apuradora;-; das clciçõps fedpraes no~ Ef'tados

Ministerio da .Justiça c Negocios Interiores- Directoria do
Interior- 1" Secção.- Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1915.
Sr. ministro de Estado da Viação e Obras Publicas - Em
resposta ao vosso aviso de 5 do corrente, declaro-vos que, comparados os ns. I e li do art. 91 da lei eleitoral e alineas respectivas,
resalta a conclusão de que na sédes de districtos o chefe do Executivo Municipal sómentc presidirá os trabalhos. na falta do 1o
supplente do substituto do juiz seccional e de seus immediatos ;
porém nas capitaes dos Estados não se cogita de immediatos
nem de substitutos; na falta do substituto do juiz seccional, a
presidencia competirá logo ao chefe do Executivo Municipal,
visto que a lei, que antes fallára em presidentes de conselhos, camaras, etc., no caso adoptou evpressão diversa, certamente para
expremir idéa diversa- presidente do Governo Municipal.
Saúde e fraternidade,- Carlos Afaximiliano.

N. 7 - EM 18 DE FEVEREIRO DE 1915
Sobre irregularidades na constituição das commissões de rC'visão do alistamento
eleitoral

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Direct.oria
do Interior -1" SPrção.- Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de
1915.
Sr. presidente do Estado de S. Paulo -Em referencia ao officio do secretario do Interior desse Estado, n. 16R, de 6 do corraente mez, ao qual companhou uma consulta do substituto do
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juiz de direito da comarca de Jambeiro, sobre a legalidade da
constituição das commissões de alistamento eleitoral, devo dizer
que, no caso de ter havido irregularidades, caberá á junta de recursos tomar, opportunamente, conhecimento do facto, com recurso para o Supremo Tribunal Federal, visto que ao Poder Executivo escapa competencia para se pronunciar a tal respeito.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.

N. 8 - EM 19 DE FEVEREIRO DE 1915
Declara que ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores não deve ser remettida nem uma das cópias a que alludem os arts. 67, §2°, da lei n. 1.269, de
15 de novembro de 1904, e 15, § 3°, do decreto n. 5.453, de 6 de fevereiro
de 1905

Ministerio da Justiça e Nego cios Interiores- pirectoria
do Interior- 1a Secção.- Rio de Janeiro, 19 de fevereiro
de 1915.
Em referencia ao vosso officio de 30 de dezembro ultimo, ao
qual acompanhou a inclusa cópia da acta da reunião da junta e
organização das mesas eleitoraes, nesse município, declaro-vos
que ao Ministerio a meu cargo não deve ser remettida nem uma
das cópias a que alludem os arts. 67, § 2°, da lei n. 1.269, de 15
de novembro de 1904, e 15, § 3°, do decreto n. 5.453, de 6 de
fevereiro de 1905.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. tenente-coronel Joaquim de Souza Mascarenhas, presidente da
junta organizadora das mesas eleitoraes no município de Jaguaribe, no Estado da Bahia.

N. 9 - EM 23 DE FEVEREIRO DE 1915
Sobre a presidencia das juntas apuradoras das eleições federaes nos Estados

Ministerio da Justiça e NegoCios Interiores.- Gabinete.
-Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1915 (Telegramma).
Sr. deputado José Bezerra, Recife- Caso formulaes é exactamente o do Amazonas. Aliás nUnca juizado se conserva vago;
ausente seccional toma seu logar substituto, indo supplente para
logar deste. Portanto, lei será cumprida quando, estando impedido substituto juiz seccional de presidir junta apuradora, fôr
presidencia occupada chefe Executivo Municipal, pouco importando haja supplente occupando logar substituto.
Saudações affectuosas.- Carlos Maximiliano, ministro do
Interior.
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N. 10- EM 26 DE FEVEREIRO DE 1915
Sobre a presidencia da junta apuradora das eleições federaes nos Estados

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Gabinete.
-Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1915 (Telegramma).
Sr. deputadC: Mario de Paula, presidente Conselho Municipal de Rezende - Em niunicipio onde houver um prefeito nomeado pelo chefe do Executivo Municipal e um presidente de
Camara ou Conselho Municipal eleito pelo povo, cabe ao presidente da Camara. ou do Conselho Municipal o logar de membro
da juntá apuradora., excepto a presidencia da junta da capital
do Estado, a qual compete ao prefeito, na falta de substituto de
juiz seccional. Aliás, é clarissimo a respeito o disposto no art. 91
da lei eleitoral. Fica deste modo respondida a vossa consulta.
Saudações cordiaes.- Carlos Maximiliano, ministro do Interior.

N. 11- EM 27 DE FEVEREIRO DE 1915
Sobre a presidencia da junta apuradora <\as eleições fcderaes nos Estados

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Gabinete.
-Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1915 (Telegramma).
Sr. deputado Octavio Mangabeira, Bahia- Consulta formulares está comprehendida na solução que dei ao governador
do Amazonas, visto que nunca se conserva acephalo juizado
substituto. Pouco importa que haja supplente em exercicio. Na
falta ou impedimento do substituto o juiz seccional, a presidencia da junta apuradora na capital do Estado compete ao
chefe do Executivo Municipal.
Saudações cordiaes.- Carlos Maximiliano, ministro do Interior.
·
N. 12-EM 24 DE MARÇO DE 1915
Declara que não é possi;,el providenciar afim de que deixem de ser designados
para collcgios eleitoraes edificios onde funccionam agencias postaes

Minis te rio da Justiça e N egocios Interiores - Directoria do
Interior-la Secção.- Rio de Janeiro, 24 de março de 1915.
Sr. ministro de Estado da Vjação e Obras Publicas- Na
conformidade do art. 26, da lei n. 1.269, de 15 de novembro de
1904, combinado com o art. 8°, do decreto legislativo n. 2.419, de
11 de julho de 1911, no ultimo anno da legislatura, terininada a
revisão do alistamento, a mesma commissão que a houver pro-
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cedido fará nova divisão do município em secções, e, numeradas
estas, serão designados os edificios em que se terão de realizar as
eleições. A designação dos edificios, uma vez feita, não poderá
ser alterada durante a legislatura, salvo o caso de força maior,
eomprovada por vistoria, devendo, então, a nova designação anteceder de 15 dias, pelo menos, ao da eleição.._
Não compete, pois, ao Ministerio a meu cargo tomar as providencias que solieitaes em o aviso n. 133, de 19 deste mez, afim
de qtic, de futuro, não sejam designados para collegios eleitoraes
edificios onde funeeionem agfmcias postaes.
Na.úde e fraternidade.- Carlos 1\faximiliano.

N.

1:~-

EM 30 DE MARÇO DE 1915

Concede ao medico em commissão da Saúde do Porto em Porto Velho, no Estado do Ama?.muts, permissão para se au~entar, ,·isto que não é possivel
considerai-o como funceionario publico

Ministerio da Justiça c Negorios- Interiores- Directoria
do Interior- 1~Secção.- Rio de Janeiro, 30 de março de 1915.
Em referencia aos vossos officios ns. 346, 411 e 430, de 5, 15
c 18 de març0 corrente, ao ultimo dos quaes acompanhou um
requerimento do Dr. Antonio Ambrosio Carneiro, medico em
commissão da Saúde do Porto em Porto Velho. no Rio Madeira,
Estado do Amazonas, declaro-vos ter resolvido permittir que
elle se ausente da séde da commissão, pelo praso de seis mezes, a
contar do dia 17, data daquellc requerimento.
Quanto ao titulo ele nomeação que o Dr. Carneiro solicita,
não póde ser expedido, porque não é licito considerar esse medico
como funccionario publico, rias condições em que se acha, pagos,
como são, os sem; vencimentos pela «Madeira Mamort> Railway
Company >>.
O Governo não está autorizado a abrir credito para pagari1ento dos vencimentos de taes logares, a que se refere o
art. 322 do actual regulamento dessa Directoria, e, por isso, não
tem sido possível cumprir, nesta parte, a citada disposição, por
falta de recursos orçamentarios, convindo providenciar sobre
este assumpto por occasião da reforma do alludido regulamento.
Saúde e fraternidade.- Carlos M aximilitmo.- Sr. director
geral de Saúde Publica.
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, N. 14- EM 18 DE MAIO DE 1915
Sobre a gratificação que deve ser abonada a,os medicos particulares quando fizerl'm parte das segundas commissõcs de exame de invalidez dos funcciouarios publicos

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores- Directotia do
Interior-I" Secção.- Rio ele Janeiro, 18 de maio de f915.
Sr. ministro de Estado da Fazenda- No aviso n. 53, de 28
de abril proximó findo, trazendo ao conhecimento deste Ministeria a consulta que vos foi dirigida pelo delegado fiscal do Thesom·o Nacional no Estado do ·Maranhão, no sentido de saber não
só qual a importaneia da !!;ratificação que deve ser abonada aos
medicos pnrticulares, quando fizerem parte elas segundas commissões de exn me dP invalidez dos funccionarios publicas naquelle Estado, mas tambem qual a verba por onde terft de
correr a respectiva despcza, pedis que, sobre o assumpto, seja
ouvida a Directoria Geral de' Saúde Publica.
Em resposta, declaro-vos que o regulamento npprovado pelo
decreto n. 11.447, de 20 de janeiro do corrPntc anno, não fixa o
guantum da alludida gratifieação, que, entretanto, nei'ta Capital,
foi, já uma vez, arbitrada em 100$ ; relativamente ft classificação da despeza, pareec que, não havendo verba dct('l'minada
para o pagamento do serviço dos peritos, deve a dita despeza
ser levada á conta da de «Eventuaes » do Ministerio a que pertencer o funccionario inspeccionado.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.

N. 1.5- EM 24 DE JULHO DE Hl15
.Sobre nomt'açõc~ interinas depois de feito o respectivo concurso pnm mNlico
ou pharma~cutico da Directoria Geral de Saltdl' Publica

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria do
Interior- Ja Secção.- lho de .Janeiro, 24 de julho de 1915.
Em resposta ao officio n. 180, de 20 do corrente mez, declaro-vos que as vagas, interinas e effect.ivas, a que allude o
art. 3°, das instrucções de 21 de maio ultimo, relativas ao prov_imento dos logares de medico ou pharmaceutieo dessa renartlção, são as que occotrerem após a terminação do respectivo
concurso, não se incluindo neste numero as anteriores, ainda,
quando provenientes de prorogação de licença, por isso que,
neste caso, não se dá solução de continuidade
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
geral de Saúde Publica.
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N. 16-EM 27 DE JULHO DE 1915
Manda nomear, de novo, um guarda da Inspectoria de Saúde do Porto de
Natal e que, com mais de 10 amios de serviço publico, foi irregularmente
dispensado, exonerando-se o nomeado em substituição

Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores- Directoria.
do Interior-la Secção.- Rio de Janeiro, 27 de julho de 1915.
A' vista dos documentos exhibidos pelo ex-guarda da Inspectoria de Saúde do Porto de Natal, Francisco Gomes de Albuquerque Silva, cuja demissão foi dada sem constar, official'...
mente, o motivo que a determinou, declaro para os devidos
effeitos, e em referencia ao vosso officio n. 1.117, de 10 do corrente mez, ter resolvido que o dito guarda seja nomeado, de
novo, para o alludido Jogar, attendendo a que, na época da sua
demissão, em 1911, contava mais de 10 annos de serviço publico.
Como consequencia desse acto, cumpre seja exonerado Annibal Heydmann de Loyolla Barata, que ·o substituiu.
Saúde e fraternidade.- Carlos 11faximiliano.- Sr. director
geral de Saúde Publica.

N. 17- EM 29 DE JULHO DE 1915'
Sobre o abono de diarias nos casos de enfermidade, aos operarios, jornaleiros,
diaristas e trabalhadores da União

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
do Interior-I a Secção.- Rio de Janeiro, 29 de julho de 1915.
Em referencia ao vosso officio n. 156, de 15 do corrente
mez, declaro-vos, para os devidos effeitos, que, de accôrdo com o
art. 91, da lei n. 2.842, de 3 de janeiro de 1914, revigorado pelo
art. 5°, da lei n. 2.919, de 31 de dezembro do mesmo anno, nos
casos de enfermidade comprovada com attestado medico, aos
operarios, jornaleiros, diaristas e trabalhadores da União serão
abonadas, até tros mezes, sómente duas terças partes, e, nos
tres mezes subsequentes, metade da respectiva diaria; pelo que,
não cabe a este Ministerio conceder licença ao auxiliar de escripta dessa Repartição Guilherme dos Guimarães Peixoto Filho,
cujo requerimento restituo, para que, a seu respeito, se proceda na conformidade dos citados dispositivos.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
geral do Saúdo Publica.
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N. 18- EM 29 DE JULHO DE 1915
Declara os casos em que os medicos da Directoria Geral de Saúde Publica podem
recusar fazer parte das commissões de exame de invalidez

Ministerio da Justiça e N egocios Interiores- Directoria
do Interior-la Secção.- Rio de Janeiro, 29 de julho de 1915.
Em additamento ao aviso que vos dirigi, em data de 17 de
junho proximo findo, relativamente á obrigação que têm os medicos das Inspectorias de Saúde dos Portos de fazerem parte' das
commissões de -exames de invalidez 'dos funccionarios publicos,
em virtude do disposto no art. 1o, § 2°, do decreto n. 11.447, de 20
de janeiro de 1915, cabe-me declarar que ha um caso em que taes
medicos poderão recusar essa incumbencia, e é o de que trata o
art. 9°, § 1°, do mencionado decreto, quando a doença allegada
pelo candidato á licença, aposentadoria ou jubilação e~igir exame
e juizo diagnostico de especialista, para os quaes não se julguem
devidamente habilitados.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. directov
geral de Saúde Publica.

N. 19-EM 24 DE SETEMBRO DE 1915
Sobre os effeitos dos recursos eleitoraes

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
do Interior-Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1915 (Tele·
gramma).
Sr. Procurador da Republica na secção de Minas Geraes,
Bello Horizonte- Respondendo á consulta constante do vosso
telegramma de 20 do corrente mez, declaro que os recursos eleitoraes não têm effeito suspensivo; e portanto, annullado o alistamento, embora do despacho de annullação se haja recorrido, não
podem os alistados votar antes de ser dado provimento ao
recurso.
Saudações.- Carlos Maximiliano, ministro do Interior.

N. 20 -EM 6 DE OUTUBRO DE 1915
Sobre os effeitos dos recursos eleitoraes na expedição dos títulos para as
eleições

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
do Interior- 18 Secção.- Rio de Janeiro, 6 de outubro de
1915.
Pendendo de decisão do' Supremo Tribunal Federal o recurso interposto da decisão da junta que annullou o alistamento
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feito, nesse munieipio, no corrente anno, consultaes em officio
de 5 deste mez:
1", si é por esse alistamento concluído, embora recorrido,
que se devPrão realizar as elPiçõPs nwreadas no interregno da
decisão final do recurso;
2o, si devem ser expedidos e entregues aos novos eleitores
os seus títulos, para qnP Yotem nas eleições munieipaes de 1 de
novembro proximo.
Proeede a duvida levantada, porque a lei não é clara a respeito do reem:o:o da clPeisi'ío que deu provimento a outro recurso
Pleitoral, alén1 ([<. que o aviso ministr-rial não tPm força dP lei,
significando, apPmts, uma opinião pessoal.
AF:sim, o caRo dP qnp se trnta deverá ser resolvido pelo poder
apurador da eleição, convindo, por conseguintP, fornecer títulos
aos novos alistrv lost: eujo votos serão tomados em separndo,
afim de evitar a annullação total do pleito.
Saúrk e fratr-rnidade.- Carlos J1f aximiliano.- Sr. presidente da eommissão de revisão do alistamento eleitornl no
municipio de AlfPnas, no Estado dP Minas GC'rtH's.

N. 21-- E:l\1 O DE NOVEMBRO DE 1915
Sobre o modo d" se> Ponstituir n junta organizndorn dns mesas eleitoraes em
um elos municípios do Estado do Rio de Jaiwiro

MinistNio da Justiça e Negocios Intcriorf's- Directoria
do InlNior---1" Secçi'ío:- Hio de JanPiro, 9 (k novembro de
1915.
Embora 0scape compctencia a este l\iinisterio para intervir
no caso a que vos rcferis em officio de 3 do corrente mez, declaro, corno sirnplPs opinião ppssoal, que, para constituir a junta
organizadora das mesas, quando, nesse municipio, se tenha de
realizar alguma eleição, no actual triennio, poderão, como bem
entendeis, ser chamados os membros da commissão de revisão
do a\ist.anwnto eleitoral que funccionou em 1913, a qual, de
facto c de direito, ficou composta, mesmo que se não houvesse
reunido, procPdendo, prf'viamentP, tal commissão á divisão elo
município f'lll secções.
Saúde e fraternidade.- Carlos M a:rimiliano.- Sr. 1o supplent.e do substituto do juiz federal no município ele Araruama,
no Estado do Hio de .Janeiro.
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N. 22- EM 4 DE DEZEMBRO DE 1915
Declara que não é possível expedir titulo ao pessoal subalterno da Directotia
Geral de Saúde Publica não incluído no rl'~pcetiYo quadro, visto que
ilão são eon:-:i,lerado~ funccionarios pttblicoR

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
do Interior- 1" HPeção.- Rio de Janeiro, 4 ck <lezembro de
1915.
Em referencia ao offieio n. 1.94.5, de l i de novembro ultimo,
declaro-vos que é indef<'rido o pedido do pr~ssoal subalterno dessa
Directoria para que se lhes expeça titulo de nomeação, por isso
que não podPm ser considerados funccionarios publicos, eom direito, portanto, ao montepio, ú aposentadoria, e as demais vantagens decorrentes do reconhecimento de tal condição.
A alludida pretenção poderá, entretaúto, ser attendida; com
· bons fundainentos, quando se houver de rC'formar a repartição a
vosso cargo.
Saúde c fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
geral de Saúde Publica.

N. 23- El\1 ti DE JANEIRO DE 1915
Deelara que n Governo clt>ixa d!' tomar- conhecimento da <'leiç:to illC'gal do
dircctor rl::t Escola Nacional de Bella~ Arte~

l\Iinisterio ela Justiça e Negoeios Interiores - Directoria
do Interior- 2" Secção.- Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1915.
Seicntc do qw' eon1muni<·acs em o offieio n. 1R1, de 31 de
Jczembro proximo findo, dedaro-vos qtw, m:wtendo o aviso de
29 do mesmo mez, deixa este l\llinisterio de tomar conhecimento
da resolução que, illegalmcntc, pretendeu o conselho docente
adoptar no sentido de eleger, <lrsdc já, novo dircetor para esse
estabelecinwnt o.
Salteie e fraternidade. -- Carlos Maximiliano.- Sr professor Rodolpho Brmanlelli, dirPctor da Escola Nacional de
Bellas-Artrs.
N. 21 -

EM 29 DE JANEIRO DE 1915

Sohrc os YCncirnr•n1os do~ clircctorcs ch' Ínf!titutos de en~ino ("por nndC' correm
as det::~pC'z~ts ck transporte dos 1umnbr:,:-; tlu Con~clho

.MinistPrio da .Justiça c Ncgocios Interiores - Diredoria
do Interior- 2a Secção.- lho de Janeiro, 29 ele janeiro de HH5.
Sr. presidente dó Conselho Superior do Ensino- Em resposta ás commHas constantes do vosso officio n. 20, de 18 de
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janeiro corrente, declaro-vos que aos directores dos institutos de
ensino, eleitos na conformidade da lei organica, competem, emquanto estiver em vigor esse regimen, os vencimentos de 10:000$
annuaes, devendo as despezas de transporte, de que trata o paragrapho unico do art. 131, da mencionada lei, correr á conta das
thesourarias dos mesmos institutos.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.

N. 25- EM 4 DE FEVEREIRO DE 1915
Declara que o professor extraordinario, substituindo o ordinario, tem direito
á gratificação deste, além dos proprios vencimentos integraes

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores - Directoria
do Interior- 2• Secção.- Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1915.
Sr. ministro de Estado da Fazenda- Em resposta ao aviso
n. 3, de 11 de janeiro proximo findo, com o qual transmittistes o
incluso processo, relativo ao requerimento do professor extraordinario da Escola Polytechnica Dr. Domingos da Silva Cunha,
cabe-me declarar que os seus deveres, nesta qualidade, estão
definidos no art. 33, da lei organica do ensino, e, assim, por haver
substituído o Dr. Jorge Valdetaro de Lossio Seiblitz, sem prejuízo das suas funcções normaes, tem direito á gratificação do
logar de professor ordinario, além dos respectivos vencimentos
integraes, regra esta que se conform~ ao disposto no art. 30, do
Codigo de Ensino de 1 de janeiro de 1901, combinado com o
art. 126, da alludida lei organica, approvada pelo decreto
n. 8.659, de 5 de abril de 1911.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.

N. 26- EM 26 DE FEVEREIRO DE 1915
:Qispensa o sello para o registro dos diplomas expedidos em 1914

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores - Directoria
do Interior- 2• Secção.- Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1915.
Sr. presidente do Conselho Superior do Ensino- Em resposta ao officio n. 19 de 15 de janeiro proximo fi'ndo, declaro-vos que, por equidade, para o registro dos diplomas expedidos
em 1914 não deve ser exigido o pagamento do sello de verba
de que trata o regulamento annexo ao decreto n. 3.564, de 22
de janeiro de 1900, elevado ao dobro pela lei n. 2.919, de 31 de
dezembro ultimo.
Saúde e fraternidade.- Carlos ~Maximiliano.
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N. 27- EM 24 DE MARÇO DE 1915
Declara que os professores do Collegio Pedro 11 só podem deixar o exercici'o
do cargo após inspecção de saúdeJ

Minist.erio da Justiça e Negocias Interiores- Directoria
do Interior- 2a Secção.- Rio de Janeiro, 24 de março de 1915.
Informado este Ministerio de que o professor de mathematica elementar do Externato desse Collegio, Joaquim Ignacio de
Almeida Lisbôa, não lecciüna aquella disciplina e paga 200$
mensaes a um estudante para o substituir, recommendo-vos que
o torneis sciente de que sómente após inspecção de saúde podia
deixar o exercício do respectivo cargo, soffrendo o desconto da
terça parte dos vencimentos em favor do substituto nomeado
livremente pelo director, si a congregação não houver deferido
o requerimento de algum candidato a substituto triennal da
cadeira. Deccorrido um anno, poderá ser prorogada a licença
'porém sem vencimentos ; e dahi por deante será forçoso voltar
o professor ao exercício do cargo ou perdel-o por abandono
de emprego.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
do Collegio Pedro 11.

N. 28 -

EM 24 DE MARÇO DE 1915

Declara que os diplomas dos alumnos gratuitos só devem ser registrados
·depois que a Recebedoria haja lançado, no verso, a nota de isenção do
sello

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores- Directüria do
Interior- 2a Secção.- Rio de Janeim, 24 de março de 1915.
Em resposta ao officio n. 390, de 11 de março corrente, ao
qual acompanhavam os requerimentos de Maria Fausta dos
Santos e Thomaz Pereira Caldas, formados pela Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, pedindo que os seus diplomas sejam
registrados independentemente do pagamento do sello, á vista do
disposto no § 2°, do art. 125, do Codigo dos Institutos Officiaes de
Ensino Superior e Secundaria, approvado pelo decreto n. 3.890,
de 1 de janeiro de 1901, declaro-VOfl que os alludidos diplomas só
poderão ter esse registro, na repartição a vosso cargo, depois que
a Recebedoria do Districto Federal haja lançado, no verso, a
nota de tal isenção.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
geral de Saúde Publica.
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N. 29- EM 16 DE ABRIL DE 1915
DPclara quP a Jl">'"C ao" dircctores das faculdades deve ser dada pelo
Ininifltro

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores.- Rio de Janeiro, 16 de abril de 1915 (Telegramma-eircular).
Dr. Hen:ulano de Freitas, director da Faculdade de Direito
de S. Paulo - PPdido ao Governo Estado para dar posse ao director academia constituiu Pxplicavel erro secretaria advindo da
praxe imperial, contimmda até 1911 na H.epublica. Realmente
semdhante praxe se não coaduna com índole regimen federativo.
Não sendo mais o director eleito pela congregação, parece logico
dever tomar posse perante o ministro, mrdiante procuração, si
não preferir vir prssonlmente.
SandnçõPs conlinrs. -~ Cados M a:rimil1'ano.
(Na mPsma data, identicos aos ~rs. Drs. Sophronio Porteila,
dircctor da Ffte-uldade de Direito do Hecife, e Augusto Vianna
director da Faculdade (!e Medicina da Bahia.)

N. :10- E1\I 16 DE ABIUL DE 1915
DC'c·lara quP a~ c•on~~I'C'g:tçiiz. . :-: pod0m rlitninuir o nun1ero de secções ou organizar
o~ eur~o.-; cn1 séries differcntcs

Minislerio da Justiça c Ncp;ocios Interiores- Dircctoria do
Int(:rior -- 2~ Scrçfio.- Hio de Janeiro, 16 de abril de 1915.
Em officio n. 124, de 15 do corrente mez, trazendo ao conhecimento desse 1\Iinisterio que alguns professores dessa Faculdade
entendem ser lic·ito propôr, no regimento interno, modificações
no tocante á distribttif;ão das cadeiraR doR diff<'rmües cursos e sua
respectiva. Rcrin<,,ão Plll secções, e outros não comportar o regimento taPs moclificnçõeR, por ser assumpto legislado no decreto
11. 11.5:30, de u.; de março ultimo, consultaPs so~Jre a verda.deira
interprctaçilo do art.. 70, lcttr~ h, do me<:mo decreto.
Declaro-vos, em resposta, que as Réries de materias e a sua
distribuição <'lll secções estão estabelC'ciclas no decreto n. 11.530,
porém não de modo definitivo, sendo facultado á congrep;ação, a
torlo tempo, c de qualquer fónna, diminuir o numero de secçõeR
ou organizar os !'UrRos em s6riPs differenk::;. Por conseguinte, a
propoR ta de' qwdqnrr a ltPração tant ()pó de ser feita por officio esP<'<"ial, emno no !'Orpo do rq.!;imento interno, um c outro depcnden1es do Yoto do Conselho SupPrior do Ensino.
A verdadPira exq:!;PSC é a que procura ronciliar os varios disposi1 iyos dn llll':"llut ki; para chegar a eonrlusão segura, no caso
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vertente, basta buscar o accôrdo entre duas partes do mesmo
artigo.
Saúde e fraternidade.- Carlos M a:cimiliano.- Sr. director
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

N. 31- EM 5 DE MAIO DE 1915
Estabelece, para a Escola Nacional de Bellas Artes, as taxas que devem ser
cobradas para a matricula e autoriza a admissão de alumnos amadores

Ministerio da Justic;a e Negocios Interiores- Directoria <lo
Interior- 2a Secção- Rio de Janeiro, .'5 de maio de 1915.
Em resposta ás consultas que fazeis em o offlcio n. 51, de 26
de abril proximo findo, declaro-vos que, não tendo sido ainda revogado o regulamento approvado para essa Escola pelo decreto
n. 8.964, de -14 de setembro de 1911, deverão ser exigidas as actuaes taxas de-matricula, a taxa de .50$ dos exames de admissão
ao 1o anno do curso geral e as seis ma terias constantes do
art. 16, § 2°, do mesmo regulamento, podendo essa directoria
admittir alumnos amadores, que, para o anno proximo vindouro,
satisfarão as exigencias de matricula.
Outrosim, declaro-vos que a abertura das aulas, determinada no aviso de 24 de março ultimo, deverá effcetuar-se
desde já.
.Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. clirector
da Escola Nacional de Bellas-Artes.

N. 32- EM 15 DE MAIO DE 1915
Declma em que condições se deve fazer a nomeação do professor cathedratico
de direito internacional privado

Ministerio da Justiça e NPgocios Interiores-- Directoria do
Interior- 2a Secção-~ Rio de Janeiro, 15 de maio de 1915.
Restituindo o incluso recurso, do professor cathedratico
Dr. José Mendes, o qual deve ser encaminhado ao Conselho Superior do Ensino, declaro-vos, em referencia ao officio n. 330, de
23 de abril ultimo, que, embora reconhecendo a esse professor
o direito á cadeira de direito internacional privado, não póde o
Governo· nomeai-o, desde que á Congregação ainda não julgou
opportuno crear aquella cadeira no 5° anno do curso jurídico.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
·da Faculdade de Direito de S. Paulo.
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N. 33- EM 19 DE MAIO DE 1915
Declara que os alumnos amadores da Escola. Nacional de Beílas-Artes devem
unicamente ser admittidos aos cursos pra.ticos

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria do
Interior- 2a Secção -Rio de Janeiro, 19 de maio de 1915.
Em additamento ao aviso de 5 de maio do corrente e em
resposta ao officio n. 61, de 8 do dito mez, declaro-vos que os
alumnos amadores, cuja admissão foi autorizada pelo alludido
aviso, são unicamente para os cursos praticas, a exemplo do que
se procedia com os antigos alumnos livres, não se lhes cobrando
taxa alguma, até que seja possivel regularizar a sua situação.
S~úde e fraternidade.- Carlos· Maximiliano.- Sr. director
da Escola Nacional de Bellas-Artes.

N. 31- EM 22 DE MAIO DE 1915
Providencia quanto ao registro dos diplomas obtidos antes e depois de 18 de
março de 1915
'

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores- Directoria do
Interior- 2a Secção- Rio de Janeiro, 22 de maio de 1915.
Em resposta ao officio n. 692, de 5 deste mez, declaro,-vos,
para os fins conveniente:;;, que ôs diplomas conferidos 'àté 31 de
dezembro ultimo. ou conquistados antes dessa data, são registrados de accôrdo com os regulamentos e avisos até então em
vigor; quanto aos obtidos depois de 18 de março, o registro se
fará na conformidade das respectivas communicações deste M\nisterio, á proporção que se forem equiparando as escolas livrek
ás officiaes.
·
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. dírector
geral de Saúde Publica.

N. 35-EM22 DE MAIO DE 1915
Responsabiliza as autoridades policiaes pela concessão de a.ttestados de pobreza.
que não estejam convenientemente sellados

•·

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria do
Interior- 2a Secção- Rio de Janeiro, 22 de maio de 1915.
Recommendo providencieis para que ás autoridades policiaes deste Districto se expeça circular, declarando-lhes que não
continuem a d~spacharpetições relativas a attestados de pobreza
ou indigencia sc,m que estejam selladas na conformidade das dis-
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posições ora em vigor, sob pena de incorrerem na multa comrmnada no decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano. -Sr. chefe
de policia do Districto Federal.

N. 36- EM 1 DE JUNHO DE 1915
Declara que os professores extraordinarios de chimica analytica do curso de
pharmacia não podem passar a cathedraticos, porque o cathedratico é
detentor da cadeira no curso medico

Ministerio da Ju:;;tiça e Negocias Interiores- Directoria do
Interior- 2" Secção.- Rio de Janeiro, 1 de junho de 1915.
Sr. presidente do Conselho Superior do Ensino - Em referencia aos officios ns. 108 e 110, de 18 de maio proximo findo, declaro-vos, para os fins convenientes, que varias cadeiras do curso
de pharmacia eram outr'orà confiadas á regencia de professores
extraordinarios effectivos, e hoje de substitutos; é cathedratico
o detentor effectivo da cadeira no curso medico.
Não póde, pois, ser deferido o pedido do Dr. Alfredo Antonio
de Andrade, professor substituto na Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, de chimica analytica, materia exclusivamente do
curso de pharmacia ; do contrario, haverá dous cathedraticos de
physica, visto que o substituto é o professor effectivo dessa disciplina no curso de pharmacia.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.

N. 37- EM 16 DE JUNHO DE 1915
Declara que o direito ao.premio de viagem da Escola Nacional de Bellas-Artes
deve ser reconhecido, embora se tenha de concedel-o em tempo opportuno

Ministerio da Justiça e N egocios Interiores- Directoria do
1
Interior- 2" Secção.- Rio de Janeiro, 16 de junho de 1915,
Em resposta á consulta que fizestes em officio n. 93, de 8
deste mez, declaro-vos, para os fins convenientes, que, desde que
o regulamento estabelece premios de viagem e o alumno os mes
rece, deve ser reconhecido o direito ao premio, que será concedido, effectivamente, em tempo opportuno.
Saúde e fraternidade. -Car los Maximiliano.- Sr. director
interino da Escola N acionai de Bellas-Artes.
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N. 38- EM 17 DE JUNHO DE 1915
Declara que sómente p!!.ra o preenchimento de futuras vagas de assistente das
faculdades de medicina obse;var-se-ha o processo estabelecido pelo decreto n. 11.530, de 18 de março de 1915

Ministerio da Justiça e Negocios"Interiores- Directoria do
Interior- 2a Secção.- Rio de Ja;neiro, 17 de junho de 1915.
Em referencia ao officio n. 179, de 8 de junho do conente,
declaro-vos que o decreto n. 11.530, de 18 de março ultimo, não
podia revogar anterior concessão legislativa de vitaliciedade a
assistentes; sómente nas vagas deixadas pelos assistentes vitalícios se applicará o novo processo de escolha desses auxiliares
do ensino.
Todavia, a questão suscitada pelo Dr. Erico Marinho da
Gama Coelho, professor cathedratico da clínica obstetrica dessa
Faculdade, póde ser resolvida iazendo a congregação voltar o
Dr. Oscar de Castro Alvares Borgerth ao cargo de assistente de
clínica cirurgica c o Dr. Henrique Rodolpho Baptista ao de assistente de clínica obstctrica, visto se ter effectuado a troéa de
Jogares em desaccôrdo com a lei vigente naquella época.
Saúde e fraternidade.- CarlOs Maximiliano. -Sr. din3ctor
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

N. 39- EM 22 DE JUNHO DE 1915
Declara que os diplomas de capacidade, de premio e de curso do Instituto
Nacional de Musica estão isentos de taxa e apenaR sujeitos ao sello

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores- Directoria do
Interior- 2• Secção.- Rio de Janeiro, 22 de junho de 1915.
Em resposta á consulta que fizestes em officio n. 95, de 11
do corrente mez, declaro-vos, para os devidos fins, que, de accôrdo com o estabelecido no aviso n. 1.312, de 15 de outubro dP
1914, os diplomas de capacidade, de premio de curso, para os
quaes os regulamentos anteriores fixaram uma taxa, esfão
if'entos desta, que não consta do actual regulamento, e apenas
sujeitos ao sello de 15$400, a quanto foi elevado, pela lei
n. 2.219, de 31 de dezembro de 1914) marcado na tabella B, § 8°,
n. 7, do regulam<>nt.o annexo ao decretó n. 3.564, de 22 de jam·iro de 1900.
Saúde e fraternidade.- Carfps JJI aximüiano.- Sr. director
do Instituto Nacional de Musica.
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EM 12 DE JULHO DE 1915

Declara que os docentes I e o pessoal administrativo dos institutos de ensino
nomeados no regimen do decreto n. 11.530, de 18 de março de 1915, são
funccionarios publicos

Ministerio da Justiça e N egocios Interiores- Directoria do
Interior- 2" Secção.- Rio de Janeiro, 12 de julho de 1915.
Em referencia aos vossos officios ns. 139 e 140, ambos de 1
de julho corrente, declaro que, sendo considerados funccionarios
publicos os docentes e o pessoal administrativo nomeados no
regimen do decreto n. 11.530, de 18 de março ultimo, não é possivel tr~.nsferir para a thesouraria dessa Escola o saldo da respectiva subvenção, ora existente no Thesouro Nacional, onde
tem de ser pagos os vencimentos dos alludidos funccionariós.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
da Escola Polytechnica do Rio de Janeiro.

N. 41 -

EM 21 DE JULHO DE 1915

Responde a consultas sobre provimento dos logares de professor substituto do
Collegio Pedro 11

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores- Directoria do
Interior- 2" Secção.- Rio de Janeiro, 21 de julho de 1915.
Si. presidente dó Conselho Superior do Ensino - Com o
officio n. 143, de 2 do corrénte mez, submetteis á consideração
deste Ministerio as seguintes consultas, feitas pelo director do
Collegio Pedro 11, em officio n. 19, de 30 de junho proximo findo
acerca do provimento dos logares de professor substituto do
mesmo Collegio:
a) Póde a congregação estabelecer, no regimento interno,
exigencia para apurar a idoneidade dos candidatos, ou deve limitar-se a emittir juizo sobre a mesma, por effeito do conhecimento que, porventura, tenha dos referidos candidatos ou
dos documentos por elles apresentados ?
b) E' indispensavel a a.nnuencia prévia da congregação para
que o director apresente a este Ministerio, a proposta ?
c) No caso de recusa por parte da congregação em se manifestar sobre a idoneidade dos candidatos, como deve a directoria
do Collegio proceder em relação ás petições que já têm sido
feitas ? ·
d) No caso de resposta affirmativa á lettra b, deve a congregação indicar todos os candidatos que estiverem nas condicões
de ser nomeados ou fazer escolha de um nome unico a ser proposto pelo director ?
I
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Em resposta, declaro-vos:
a) O decreto n. 11.530, de 18 de março de 1915, h.penas

exigiu para os professores substitutos, nomeados por tres annoJ!,
para o Collegio Pedro li, proposta do respectivo director, ouvida
e concorde a congregação (art. 174, § to);
b) E' indispensavel a annuencia prévia da congregação, nos
termos da disposição citada, afim de não sujeitar o Governo a
desfazer nomeações, no caso de com ellas não concordar a congregação;
c) Desde que a lei assim exige, a congregação não se dev~
deixar de manifestar sobre a idoneidade dos candidatos; no caso
de recusa, niio se fará a nomeação, provendo-se a substituição na
conformidade do art. 174;
d) A congregação deve fazer escolha de um nome unico a ser
proposto pelo director, tal como, para os concursos, determina o
art. 48, do referido decreto n. 11.530, de 18 de março de 1915.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.

N. 42- EM 9 DE AGOSTO DE 1915
Divide em duas a 1• secção do curao de ecienciaa medicas, nas faculdades de
Medicina

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
do Interior-2",Secção.-Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1915.
Sr. presidente do Conselho Superior do Ensino- Em officio n. 167, de 29 de julho proximo findo, trouxestes ao conhecimento do Ministerio a meu cargo, para os fins convenientes, que
nos termos da lettra h, do art. 30, do decreto n. 11.530, de 18 de
març<;Lultimo, e de accôrdo com as congregações das faculdades
de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, esse Conselho resolveu, unanimemente, em sessão realizada a 23 do dito mez
de julho, informar ao Governo ser conveniente a divisão da
1" secção do curso de sciencias medicas, dás faculdades de Medicina, em duas secções: physica medica e chimica medica.
Tendo sido approvada a alludida proposta, declaro-vos que,
nesta conformidade, devem ser apostillados os títulos dos professores extraordinarios effectivos, que passam a professores
substitutos <jas respectivas cadeiras.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.
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EM 13 DE AGOSTO DE 1915

Approva uma proposta de fiscalização dos institutos de odontologia.

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria.
do Interior- 28 Secção.- Rio de Janeiro, 13 de agosto dEl._
1915.
Sr. presidente do Conselho SJ.perior do Ensino- Em referencia ao· vosso offi.cio n. 169, de 29 de julho proximo findo,
no qual communicaes ao Ministerio a meu cargo ter esse Conselho approvado uma indicação mandando fiscalizar os institutos de odontologia, que esta parte da pratica medica seja
ensinada separadamente, quer globalmente com outras, declaro-vos nada haver que se opponha á alludida resolução.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.

N. 44- EM 16 DE AGOSTO DE. 1915
Declara que as quotas a que têm diieito os inspectores das academias que
requereram equiparação não devem soffrer descontos no Thesouro

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
do lnterior-2a Secção.-Rio de Janeiro, 16 de agosto de
1915.
,
Sr. presidente do Conselho Superior do Ensino- Em refe. rencia ao vosso offi.cio n. 165, de 28 de julho proximo findo, declaro-vos que, na presente data, dirijo aviso ao Ministerio da
Fazenda, no sentido de ser restituída ao Dr. Pedro Carlos da
Silva, inspector da Faculdade Livre de Direito de Minas Geraes,
a importancia que lhe foi descontada, a titulo de imposto, por
occasião de ser feito o pagamento da respectiva quota de fiscalização, a que tem direito, visto como as quantias recolhidas aos
cofres publicos, para pagamento dos inspectores de estabelecimentos de ensino, representam um deposito com destino especial, e que não pôde ser gravado com quaesquer onus.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.

N. 45- EM 26 DE AGOSTÓ DE 1915
Resolve sobre o registro dos diplomas de engenheiro, obtidos em institutos
estrangeiros

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
do Interior-2a Secção.-Rio de Janeiro, 26 de agosto de
1915.
Sr. ministro de Estado da Viação e Obras Publicas- Respondendo ao aviso n. 382, de 21 de julho proximo findo, no qual
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consultaes si, em face das disposições que regulam, actualmente,
o ensino superior, p6de o Ministerio a vof:SO cargo autorizar o
registro do diploma conferido pela Escola Livre Especial de Engenheiros de Valencia, a Mario Cesar Pacca, cabe-me declarar-vos que tal registro depende do cumprimento do disposto no
art. 108, do decreto n. 11.530, de 18 de março do corrente anno,
a que se devem sujeitar aquelles que exhibirem diplomas obtidos em institutos estrangeiros e quizerem gozar dos direitos
concedidos aos alumnos das faculdades· brasileiras.· RestituQ o
alludido diploma, bem assim os do5)umentos que o acomp~
nharam, recebidos com o citado aviso de 21 de julho ultimo.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.

N. 46- EM 4 DE SETEMBRO DE 1915
Manda desconta.r a gratificação recebida P!llo archivista do Archivo Nacional
Alexandre Kitzinger, quando no cargo de secretario, é relativa ao periodo
em que serviu no Tribunal do Jury

Ministerio da Justiça e N egocios Interiores- Directoria
do Interior- 2a Secção.- Rio de Janeiro, 4 de setembro de
1915.
Restituindo a inclusa folha, em duas vias, a qual acompanhou vosso officio n. 167, de 31 de agosto proximo findo, declaro-vos que, na presente data, por aviso dirigido ao Ministerio
da Fazenda, providencio para que ao archivista Alexandre Max
Kitzinger seja descontada a gratificação que, pelo exercício de
secretario, lhe foi abonada no periodo de 5 a 31 do mez passado,
visto que, por ter estado em serviço no Tribunal do Jury, no aludido período, não p6de perceber tal gratificação, cabivel, unicamente, pelo desempenho effectivo da referida funcção, de
caracter transitorio.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano:..;_ Sr. director
do Archivo N acionai.
N. 47- EM 14 DE SETEMBRO DE 1915
Declara que no caso de impedimento dos archivistas do Archivo Nacional não
cabe aos sub-archivistas remuneração alguma além dos seus vencimentos

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores- Directoria do
Interior- 2a Secção.- Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1915.
Tendo sido indeferido o requerimento em que o archivista
dessa repartição, Alexandre Max Kitzinger solicitou, de novo,
lhe seja paga a gratificação a que se julga com direito, por ter,
quando sub-archivista, substituído o archivista João Bernardo
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;da Cruz Junior, que se achava servindo, em commissão nesta
Secretaria de Estado, declaro, para ;vosso conhecimento e devidos effeitos, que, no caso de impedimento dos archivistas,
não cabe aos sub-archivistas remuneração alguma além dos
seus vencimentos, por isso que, ad instar do que se observa na
alludida Secretaria de Estado quanto aos officiaes repectivos,
no Archivo N acionai os archivistas, sub-archivistas e amam1enses desempenham, indistinctamente os trabalhos que lhes
são distribuidos, conforme dispõe o art. 17, do regulamento
annexo ao decreto n. 9.196, 'de 9 de dezembro de 1911, e o
art. 42, do de n. 9.197, da mesma data, sendo o primeiro subsidiaria do segundo, nos termos do art. 31 deste ultimo.
Saúde e fraternidade.- CarlostMaximiliano.- Sr. directOI
do Archivo N acionai.

N. 48 -

EM 25 DE BETEMBRO DE 1915

Sobre a promoção de professores substitutos a cathedraticos nas cadeiras novas
da Escola Polytechnica do Rio de Janeiro

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria do
Interior- 2~ Secção~- Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1915.
Em referenda aos officio~ ns. 85, de 5 de março ultimo e
180, de 14 do corrente mez, declaro-vos que, de accôrdo com
o disposto no art. 199, do uecreto n. 11.530, de 18 de março.
deste a~no, a promoção dos professores substitutos Drs. Victor
Villiot Martins e Domingos José da Silva Cunha a cathedraticos, respectivamente, de mechanica industrial e de estudos
dos mater.iaes de construcção, etc., só se dará quando as rendas
desse estabelecimPnto forem sufficientes para pagar~lhes os vencimentos integraes dos novos cargos, passando a receber pela
subvenção os substitutos que em concurso obtiverem os lagares que a promoção tornar vagos.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
da Escola Polytechnica do Rio de Janeiro.

N. 49 -

EM 7 DE OUTUBRO DE 1915

Declara que nenhuma das lettras do hymno nacional é reconhecida como official

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores- Directoria
do Interior- 2a Secção.- Rio ?e Janeiro, 7 de outubro de 1915.
1 Sr. ministro de Estado da Marinha- Respondendo ao aviso
n .. 3.279, de 16 de setembro ultimo, declaro-vos, para os fins con-
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ven..ientes, que nenhuma das lettras do hymno nacional, remettidas com o alludido aviso, é reconhecida como official, nada
tendo resolvido, a tal respeito, o Congresso N acionai, a quem
o assumpto foi submettido em mensagem de 11 de outubro de
1911.
Saúde e fraternidade.-·Carlos Maximiliano.

N. 50- EM 10 DE NOVEMBRO DE 1915
Declara que deixam de ser feitas algumas nomeações para professor substituto
do Collegio Pedro li, visto já exercerem os indicados outro cargo publico .

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
do Interior- 28 Secção.- Rio de Janeiro, 10 de novembro de
1915.
Em officio n. 368, de •:i de novembro do corrente, communicaes o resultado das votações feitas para o julgamento da
idoneidade dos candidatos concurrentes aos Jogares de professor
substituto desse estabelecimento.
Visivelmente, a congregação classificou os candidatos tendo,
apenas, em consideração a competencia de cada um; por isso,
propoz ao Governo: para substituto de portuguez, Mario Castello Branco Barreto, professor cathedratico do Collegio Militar
desta Capital; de allemão, o capitão Henrique Vogeler, tambem
professor cathedratico do referido Collegio; de physica e chimica,
Dr. Augusto Xavier de Oliveira Menezes, profes::or coadjuvante do mesmo Collegio; de geographia, José Bandeira de
Mello, professor em disponibilidade do curso annexo á Faculdade de Direito do Recife.
Ora, não tendo este Ministerio motivos para recuar da
campanha genuinamente republicana contra as accumulações
remuneradas 'e cabendo, apenas, ao Governo acceitar o candidato proposto ou annullar o escrutínio, prefere o ultimo alvitre
em relação aos substitutos mencionados, esperando que a congregação indique outros professores para aquelles logares, que
continuam vagos.
E' verdade que o cargo de professor substituto do Collegio
Pedro 11 não dá direito a vencimentos permanentes; todavia,
não é inteiramente gratuito.
.
Na ausencia do cathedratico, o s1,1bstituto percebe os proventos que aquelle perdeu: gratificação, si o docente effectivo
obteve licença para tratar de sua saúde; vencimentos integraes,
nos outros casos.
· Além disso, recebe um subsidio quando dirige cursos complementares, e tem direito, sempre, á metade da taxa de exames.
Não parece acceitavel ao offerta da renuncia prévia de
vencimentos provaveis; é um meio habil de illudir a lei, que
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não fica bem ao Governo approvar, e foi por elle repellido em
se tratando da nomeação de um professor de medicina que era
funccionario da Directoria Geral de Saúde Publica.
O espírito do texto constitucional'(oi vedar que se nomeie o
mesmo cidadão para dous cargos· remunerados, e não suggerir
que se lhe imponha servir gratuitamente o Estado.
Demais, essa renuncia prévia, por illegal, não póde deixar de
ser a todo tempo revogavel. ·Encontram-se no archivo deste Ministerio exemplos numerosos de candidatos que, depois de nomeados, reclamaram contra a legitimidade de semelhante renuncia e receberam, afinal, os vencimentos atrazados.
Emfim, si o pretendente abre mão dos proventos é porque
não precisa do cargo; nada mais iníquo do que porfiar e~ occupal-o, preterindo outros, competentes e necessitados.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
do Collegio Pedro li.
N. 51 -

EM 12 DE NOVEMBRO DE 1915

Sobre o provimento da nova cadeira de direito internacional privado

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
do Interior- 2" Secção.- Rio de Janeiro, 12 de novembro de
1915.
Sr. presidente do Conselho Superior do Ensino- Em refe·
rencia ao vosso officio n. 244, de 3 do corrente mez, ao qual
acompanhou o do director da Faculdade de Direito do Recife,
n. 15, de 14 de outubro proximo findo, declaro-vos que cumpre
aguardar a opção definitiva da cadeira por parte do professor
José Vicente Meira dé Vasconcellos, fazendo-se sciente ao alludido director que, sómente quando se haja de dar tal opção,
por se terem tornado sufficientes as respectivas rendas para
pagar outro professor, será este nomeado pelo Governo, e não
pela congregação, nem pela directoria da Faculdade.
Restituo o incluso titulo, que, com os de dous outros docentes, remettestes em officio n. 203, de 10 de setembro ultimo.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.
N. 52- EM 1 DE DEZEMRRO DE 1915
Declara quaes os estabelecimentos não ofliciaes cujos exames de admissão
devem ser considerados validos

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores- Directoria
do Interior- 2" Secção.- Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
1915.
.
Em referencia ao officio n. 245, de 30 de novembro ultimo,
declaro-vos, para os fins convenientes, ter resolvido approvar a
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resolução da congregação autorizando-vos a acceitar como válidos para a matricula nessa Escola os exames de admissão, feitos
em escolas superiores officiaes, nos termos da lei organica de 5
de abril de 1911, sem dispensa, porém do exame vestibular;
os exames preparatorios, parcelhtdamente feitos nas escolas de
Minas, Polytechnica de S. Paulo, de Engenharia de Porto
Alegre e Naval, e os exames finaes prestados, antes .da citada
lei organica, por alumnos do antigo Gymnasio Nacional ou de
estabelecimentos a estes equiparados.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
da Escola Polytechnica do Rio de Janeiro.

N. 53- EM 2 DE DEZEMBRO DE 1915
Determina que sejam tiradas no Archivo Nacional, durante o mez de janeiro
certidões dos livros de registro de nascimentos, casamentos e obitos

Minisierio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria
do Interior- 2a Secção.- Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1915.
Em resposta ao officio n. 228, de 24 de novembro proximo
findo, declaro-vos que, não obstante o disposto no art. 51, do
regulamento desse Archivo, devem, durante o mez de janeiro,
ser extrahidas certidões dos livros de registro de nascimentos,
casamentos e obitos, visto esse dispositivo vir do tempo em
que taes livros ainda não eram recolhidos ao mesmo Archivo
e tratar-se de um expediente de ,caracter inadiavel.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
do Archivo N acionai.

N.

54~

EM 7 DE DEZEMBRO DE 1915

Nega approvação á nova tabella de taxas dos institutos de ensino superior c do
Collegio Pedro li

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria
do Interior- 28 Secção.- Rio de Janeiro, 7 de dezembro de
1915.
Sr. presidente do Conselho Superior do Ensino- Em referencia ao vosso officio n. 180, de 7 de agosto ultimo, com o qual
submettestes á approvação deste Ministerio as tabellas das
taxas approvadas por esse Conselho para o Collegio Pedro II,
a Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, a Faculdade de Direito de S. Paulo e as de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia,
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declaro-vos. para os fins convenientes, que o mesmo Ministerio não concorda com a creação de novas taxas, nem com o augmento das antigas.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.

N. 55- EM 7 DE DEZEMBRO DE 1915
Dispensa o diplom& de engenheiro aos candidatos ao logar de professor substuto da Escola .Polytechnica

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
do Interior- 2a Secção.- Rio de Janeiro, 7 de dezembro de
1915.
Sr. presidente do Conselho Superior do Ensino - Declaro-vos, para os fins convenientes, que não deve ser exigido diploma de engenheiro aos candidatos ao logar de professor substituto da 4a Secção da Escola Polytechnica do Rio de Janeiro,
não podendo subsistir qualquer dispositivo do regimento interno da mesma Escola, que porventura estabeleça tal exigencia.
Com effeito. o art. 44, dd decreto n. 11.530, de 18 de março
ultimo, dispõe que possam concorrer á vaga de professor substituto todos os brasileiros que exhibirem folha corrida e forem
maiores de 21 annos.
'"
Vale como interpretação authentica desse artigo o seguinte
to pico da exposição de motivos que precede o referido decreto:
« Ha neste decreto uma série de· medidas moralizadoras,
cujo alcance resalta dos dizeres legaes; dispensa commentarios.
Como não é sómente o engenheiro, nem o medico, que sabe physica, chimica, etc., não parece razoavel exigir-se diploma academico do candidato ao magisterio superior. »
Saúde e fraternidade. - Carlos Maximiliano.

N. 5o- EM 14 DE DEZEMBRO DE 1915
Declara que, s6ment.e na falta de sub-archivistas e amanuenses do Archivo
N aciona!, devem ser commettidos os respectivos serviços aos archivistas

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria
do Interior- 2a Secção.- Rio de Janeiro, 14 de dezembro de
1915.
Em resposta ao offi.cio n. 231, de 25 de novembro proximo
findo, ao qual acompanharam, em cópia, as informações relativas á divergencia havida entre o chefe de secção João Bernardo da Cruz Junior e um dos archivistas dessa repartição, em
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materia de distribuição de serviço, declaro-vos que, como bem
entendeis, o aviso de 14 de setembro ultimo não modificou preceito algum do respectivo regulamento, e, sim, decidiu que não
cabe substituição remunerada dos archivistas pelos sub-archivistas, por isso que a taes funccionarios,· bem como aos amanuenses, cumpre desempenhar os serviços distribuídos, o que não
invalida a disposição que incumbe, especialmente, aos sub-archivistas e aos amanuenses certos trabalhos.
Assim, sómente na falta destes ultimos funccionarios, é que
aos archivistas, q_ue têm a seu cargo outros serviços, poderão
ser commettidos os que lhe não estejam designados pelo regulamento.
Saúde e fraternidade.- Carlos Max1"miliano.- Sr. director
do Archivo NacionaL

N. 57- EM 2 DE JANEIRO DE 1915
Autoriza a reorganização dos serviços da Brigada Policial

Ministerio da Justiça e Negocios In~eriores- Directoria
da Justiça -2a Secção- N. 8.- Rio de Janeiro, 2 de janeiro
de 1915.
Autorizo-vos a reorganisar os serviços dessa Brigada, de
accôrdo com as disposições do orçamento em vigor, até ulterior
deliberação deste Ministerio no que diz respeito aos quadros e
instrucções para o funccionamento dos referidos serviços.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. coronel
commandante da Brigada Policial do Districto Federal.

N. 58- EM 14 DE JANEIRO DE 1915
Autoriza o Director da Escola Premunitoria 15 de Novembro a proseguir na
construcção de pavilhões para as officinas da Escola

Ministerio da Justiça e N egocios Interiores- Directoria
da Justiça- 2• Secção.- Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1915
-N.91.

Em resposta ao officio dessa chefatura de 10 de setembro
do anno findo, communico-vos que de accôrdo com o parecer do
Conselho Administrativo dos patrimonios dos estabelecimentos
a cargo dest~ Ministerio fica autorizado o Director da 'Escola
Premunitoria 15 de Novembro a proseguir, por conta da renda
d'aquellc estabelecimento, na construcção dos novos pavilhões
destinados ás officinas da Escola.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. chefe de
de policia do Districto Federal.
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N. 59- EM 18 DE FEVEREIRO DE 1915
Sobre o pagamento das rações dos funccionarios da Casa de Detenção

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria de
Justiça-2a Secção.- Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1915.
-N, 295.
Declaro-vos, em resposta ao officio n. 33, de 25 do mez
findo, que a lei orçamentaria em vigor não consignou verba
para o pagamento das rações dos funccionarios, desse Estabelecimento, tendo sido, portanto, intenção do legislador manter a
revogação, expressamente formulada em annos anteriores, do
dispositivo do regulamento que autorizava o abono d'aqu~llas
rações.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
da Casa de Detenção.
N. 60-EM 20 DE FEVEREIRO DE 1915
· Responde á consulta do Ministerio da Fazenda sobre casas de emprestimos
sobre penhores

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria da
Justiça- 2a Secção.- Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1915.
-N.323.
Sr. ministro de Estado dos Negocios da Fazenda- Em
resposta ao aviso n. 27, de 8 do corrente mez, declaro-vos que
as disposições que regem as casas de emprestimos sobre penhores, nos Estados, são as constantes do decreto n. 2.692, de
14 de novembro de 1860, que tambem regulam a prestação
daS'fêspectivas funcções.
Saúde e fraternidade- Carlos Maximiliano.

N. 6i- EM 3 DE MARÇO DE 1915
Approva as instrucções para o funccionamento de uma carteira de emprestimos
na Caixa Beneficente da Brigada P~licial

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
da Justiça- 2a Secção.- Rio de Janeiro, 3 de março de 1915.
-N. 367.
Ficam approvadas as instrucções que acompanharam o
officio n. 69, de 19 do mez findo, para ofunccionamento de uma
carteira de emprestimos na Caixa Beneficente dessa Brigada.
Saúde e fraternidade.- Carlos Ma:rimiliano.- Sr. general
commandante da ;Brigada Policial do Distrito Federal.
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N. 62- EM 15 DE MARÇO DE 1915
Sobre o commandante da guarda da Caixa de Amortização

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria
da Justiça.- 2a Secção.- Rio de Janeiro, 15 de março de 1915.
-N.427
Em resposta ao vosso officio n. 43, de 1& de dezembro do
anno findo, declaro-VOf!' que, á vista do que, expoz o Ministerio
da Fazenda, é de toda à conveniencia que a guarda da Caixa de
Amortização continuê a ser commandada por official.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. general
comtnandante da Brigada Policial do Districto Federal.

N. 63- EM 16 DE MARÇO DE 1915
Sobre o augmcnto da ração de pão aos presos da Casa de Detenção

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria da
Justiça- 2" Secção.- Rio de Janeiro, 16 de março de 1915
-N. 443 .
.Autorizo-vos, em resposta ao officio n. 27, de 19 de janeiro
ultimo, a augmentar de mais 25 grammas, de accôrdo com o
art. 138, do regulamento desse estabelecimento, a ração de pão
que é distribuída no almoço aos detentos ahi recolhidos.
Saúde e fraternidade.- Gados Maximiliano.- Sr. director
da Casa de Detenção.

N. 64- EM 26 DE MAIO DE 1915
Sobre a posse de official da Guarda Nacional

Ministerio da Justiça e N egocios Interiores- Directoria
da Justiça- 2" Secção- N. 806.- Rio de Janeiro, 26 de maio
de 1915.
Declaro-vos, em resposta ao vosso officio sob n. 15 de 20 de
abril ultimo que, uma vez que o tenente coronel Joaquim Cardoso de Faria está legalmente empossado desse cargo, não pode
esse eomrnando negar o registro á respectiva patente. Só depois de comlemnado esse official e a pena maior de dous annos,
com sentença passada em julgado, poderá ser elle privado do respectivo posto.
Saúde c fraternidade.- Herculano de Freüas.- Sr. coronel
commanrlante Superior interino da Guardá N acionai no Estado do Amazonas.
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65 -

EM 22 DE JULHO DE 1915

Providencia sobre calculo de pensão da Caixa Beneficente da Brigada

Ministerio da Justiça e N egocios Interiores- Directoria.
da Justiça- 2• Secção- N. 1.113.- Rio de Janeiro, 22 de
julho de 1915.
Em referencia ao officio, n. 314, de 13 do corrent~ mez,
communico-vos, para os fins convenientes, que resolvi dar provimento ao recurso, em que o major graduado reformado, Antonio José da Costa e Souza, pede o concerto do calculo da.
pensão a que tem direito, na qualidade de pensionista da Caixa
Beneficpnte, o qual deverá ser feito, de accôrdo com o regulamento de 1905, no período de 21 de outubro de 1909 a 28 de dezembro de 1911, e, dessa data em deante, de conformidade
com regulamento vigente.
Saúlle e fraternidade.- Garlos Maximiliano.- Sr. general
commandante da Brigada Policial.

N. 66

~EM

7 DE JULHO DE 1915

Dispõe sobre concerto de calculo de pensão da Caixa Beneficente da Bri~da

Ministerio da JusÍiça e Negocios Interiores__:__ Directoria.
da Justiça-2• Seeção-N. ,1.032.- Rio de Janeiro, 8 de
julho de 1915.
Em referencia ao officio n. 287, de 1 do corrente mez, communico-vos, para os fins convenientes, que resolvi dar provimento ao recurso em que o tenente reformado João Lourenço de'
Azevedo pede o concerto do calculo da pensão a que tem direito
como pensionista da Caixa Beneficente, o qual deverft ser feito
de accôrdo com o regulamento de 1905, no período de 21 de
outubro de 1909 a 28 de dezembro de 1911 e, dessa data em
dian~e, de conformidade com o regulamento vigente.
·
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. general
commandante da Brigada Policial do Districto Federal.

N. 67- EM 7 DE JULHO DE 1915
Determina que sejam pagas as pensões de menores, filhos de officiaes da Brigada
nas condições do aviso n. 533, de 31 de março de 1915

Ministcrio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria
da Justiça- 2• Secção.- N. 1.033.- Rio de Janeiro, 7 de julho
de 1915.
Communiço-vos, para os fins convenientes, que, de accôrdo com o aviso n. 533, de 31 de março ultimo, resolvi dar
Decisões -

1915
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provimento ao recurso interposto por D. Eugenia Dias da
Silva Reis, viuva do tenente Gilberto da· Silva Reis, do acto
do Conselho Administractivo que indeferiu o requerimento da
recorrente, solicitando que as pensões da Caixa Beneficente, a
que têm direito seus filhos menores Gilberto, Iberê, Hair e
Gioconda, sejam pagas nas mesmas condições do determinado
naquclle aviso.
Saúde e fraternidade.-:- Carlos Maximiliano.- Sr. general
commandante da Brigada Policial.

N. 68- EM 9 DE JULHO DE 1915
Nega concessão de passe gratuito em Estradas de Ferro, a officiaes da Brigada

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directotia
da Justiça- 2a Secção- N. 1.049.- Rio de Janeiro, 9 de
julho ele 1915.
Declaro-vos, em resposta ao officio n. 225, de 21 de maio
ultimo que, segundo communicou o Ministerio da ,Viação e
Obras Publicas, não pode ser concedido o passe livre, solicitado para o major assistente desta Brigada, visto ser vedàdo
por lei o fornecimento de passagens gratuitas nas estradas de
ferro.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano. - Sr. general
commandante da Brigada Policial.

N. 69- EM 20 DE JULHO DE 1915
.De accôrdo com as disposições vigentes das leia n. 2.842, de 3 de jam•iro de
1914, e n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914, não cabe a este Ministerio
conceder licença aos serventes das resp~ctivas repartições dependentes

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
da Justiça- 28 Secção- N. 1.094.- Rio tle Janeiro, 20 de
julho de 1915.
Em referencia ao vosso officio, n. 232, de 8 do corrente
mez, declaro-vos, para os devidos effeitos, que, de accôrdo com
o disposto no art. 91, da lei n. 2.842, de 3 de janeiro de 1914,
revigorada pelo art. 5°, da lei n. 2.919, de 31 de dezembro do
mesmo anno, nos casos de enfermidade comprovada com attestado medico, aos operarios, jornaleiros, diaristas e trabalhadores da União, serão abonados, até tres mezes duas terças
partes, ~. nos tres mezes subsequentes, metade da respectiva
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diaria ; pelo que não cabe a este Ministerio conceder licença
ao servente da Repartição ora a vosso cargo Bernardino Lopes,
cujo requerimento restituo.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. director
interino da Casa de Correcção.

N. 70- EM 22 DE JULHO DE 1915
Dispõe sobre concertos de calculo de pensão da Caixa Beneficente da Brigada

. Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
da Justiça- 2a Secção- N. 1.111.- Rio .de Janeiro, 22 de
julho de 1915.
Em referencia ao officio n. 308, de 12 do corrente mez, communico-vos, para os fins convenientes, que resolvi dar provimento ao recurso, em que o tenente reformado Franklim Barboza de Andrade pede o concerto do calculo da pensão a que
tem direito na qualidade de pensionista da Caixa Beneficiente,
o qual deverá ser feito de accôrdo com o regulamento de 1905,
no período de 21 de outubro de 1909 a 28 de dezembro de 1911,
e, dessa data em diante, de conformidade com o regulamento
vigente.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. general
commandante da Brigada Policial.

N. 71- EM 29 DE JUlHO DE 1915
Presta informações á Justiça Fed.-ral sobre acção proposta contra a União por
official do Corpo de Bombeiros

Ministerio da ~ustiça e Negocios Interiores- Directoria
da Justiça-2a Secção-N.l.178.-Rio de Janeiro, 29 de
julho de 1915.
Transmittindo, em resposta ao vosso officio n. 473, de 21
de junho ultimo, as informações prestadas pelo commandante
do Corpo de Bombeiros, com relação á acção proposta de
Domingos José TiodriguPs M.onteiro e bem assim copias do
officio que a acompanhou e do parecer emittido sobre o
assumpto pelo funccionario d:1 Secretaria de Estado a mPu
cargo, baeharel João de Oliveira Pereira Junior e o despacho
que proferi á vista do mesmo parecer, declaro-vos que tanto é
certo que os reformados se vi{tm attingidos pelo regulament:o
actual, que pleitearam e obtiveram em emenda orçamentaria,
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que se não podesse reorganizar o Corpo de Bombeiros, sem
revogar o artigo que lhes diz respeito.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. 3°1 procurador da Republica da secção do Districto Federal.

N. 72- EM 28 DE AGOSTO DE 1915
Presta informações ao Tribúnal de Contas sobre registro de credito, que o
rocemo negou, para pagamento a officiaes do Corpo de Bombeiros

Ministerio da Justiça e Negocios lntenores- Directoria
da Jm:tiça- 2" Secção- N. 253.- Rio de Janeiro, 28 de
agosto ele 1915.
Sr. Presidente elo Tribunal de Contas- De posse do vosso
officio n. 10!3, de 12 do mez corrente, em que me communicaes
ter esse Tribunal (por lhe parecer tratar-se de um acto contrario ao disposto no art. 12L § 3°, letra j, da lei n. 2.924, de 5
de janeim deste armo) negado registro, em sessão de. 10 do
mesmo mez, á despeza, na importancia ele 2:293$500, para pagamento ao sargento do Corpo de Bombeiros, Alvaro Julio Esteves, reformado por decreto de 12 de maio ultimo no posto
de alferes, cabe-me ponderar..!vos o seguinte:
Antcs de tudo, cumpre consignar que o acto impugnado
encontra pleno apoio nos dispositivos constantes dos arts .. 158,
da letra j, c 155 do Regulamento approvado pelo decreto
n. 9.048, de 18 de outubro de 1911, onde se diz que os primeiros
sargentos, o sargento-ajudante e smgento-quartel mestre que
contarem mais de 25 annos de serviço serão reformados no
posto de alfNes e com o respectivo soldo.
Ora, tendo o sargento Alvaro Julio Esteves provado
aehar-sc naquellas condições e solicitado a sua reforma nos
termos das disposiçõps citadas, não lhe poderia ser esta negada. Conseg;uintemcnte, o Governo, neste ponto, não fez mais
que obedecer á lei.
E' certo que o decreto da reforma em questão contém a
data de 12 de maio ultimo, circumstancia esta de nenhum valor,
mns que induz, á primeira vista, suppor-se, conforme pareceu
ao Tribunal, que a referida reforma deveria ser concedida de
accôrdo com o que prescreve a citada lei n. 2.924, de 5 de
janeiro do corrente anno, e não na forma da legislação presente.
Esse concerto, porém, desapparece desde que se attenda a
que o pedido foi feito, precisamente, na vigencia da lei anterior, segundo consta do respectivo processo existente nesta Secretaria de Estado.
Assim sendo, não era licito ao Governo proceder de modo
contrario, attento o principio, aliás consagrado no art. 11, n. 3,
da Constituição da Republica, de qtie a lei não tem effeito re-
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troactivo. Do mesmo, modo, parece o ter entendido o Ministeria da Guerra não julgando applicavel ao coronel Gasparino
de Castro 1 Carneiro Leão e ao general José da Silva Pessôa
a supra citada lei de 5 de janeiro, visto como foram aquelles
officiaes superiores reformados por decretos posteriores a esta
data, de accôrdo com as van1Jagens da lei n. 2.290, de 13 de de-.
zembro de 1910, sob cuja vigencia requereram.
Demonstrado, desta arte, que a especie não se achava nem
se acha sujeita á acção da lei pósterior vigente, não tem razão
para que subsista a impugnação do Tribunal, o qual, estou
certo, não se negará, após novo exame do assumptp, a ordenar
o registro da despesa de que se trata, reconhecenl:lo, assim, a
correcção e a legalidade do acto do Governo.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.

N. 73- EM 10 bE SETEMBRO DE 1915
Concede pensão á viuva e filhos de official da Brigada

Ministerio da Justiça e NegoCios Interiores- Directoria
da Justiça-2a Secção -N. 2.404.-Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1915.
Em referencia ao officio n. 369, de 24 do mez findo, communico-vos, para os fins convenientes. que reEZolvi dar provi·mento ao recurso em que D. Leonor Rosa Pereira Freire, viuva
do capitão Arlindo Francisco Freire, pede ser incluída, juntamente com sua filha menor Izabel, no rol das pensionistas da
Caixa Ben·eficiente.
Declaro-vos, outrosim, que as respectivas pensões deverão
soffrer a carga a que vos referis no citado officio, devendo,
·porém, ser observada, com relação á menor Izabel, a resolução deste Ministerio constante do aviso n. 533, de 31 de
março do corrente anno.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano- Sr. general
commandante da Brigada Policial.

N. 74- EM 27 DE SETEMBRO DE 1915
'

Declara insubsistentes pensões a filhas de officiaes do Corpo de Bombeiros, por
terem contrahido ma,trimonio

·
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
da Justiça- 2a Secção- N. 2.486.- Rio de Janeiro, 27 de
setembro de 1915.
Em referencia ao officio n. 419, de 1° do corrente mez, a
que acompanhou o requerimento de D. Luiza Soares Lopes.
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pedindo o restabelecimento da pensão que recebia. pela Cailca
Beneficiente desse Corpo, declaro-vos que, tendo em consideração o disposto nos arts. 22:1, ns. 2, 3, 4, 6 e 226, ns. 1, 2, 4 e 6
do decreto n. 9.048, de 18 de outubro de 1911, resolvi., não só
indeferir o dito requerimento, mas, tambem, declarar insubsistentes as concessõef'l das pensões anteriormente concedidas
em id{mticas condições.
O proprio art. 226, do citado decreto, invocado pela
requerente, interpretado como deve ·ser, de accôrdo com as
demais disposições, que o eompletam, não lhe póde aproveitar, porquanto o que delle, apenas, se conclue f. que só
as filhas solteiras tem direito á pensão, e havendo a requerente
contrahido matrimonio perdeu, evidentemente, aquelle direi,to.
Taes são os motivos por que indefiro o pedido.
Saúde e fraternidade.- Carlns Ma:rimiliano.- Sr. coronel
commandante do Corpo de Bombeiros da Capital Federal.

N. 75- EM 26 DE OUTUBRO DE 1915
D,eclara que não póde ser negada carteira de identidade a praças da Brigada
por faltas que hajam commettido, como militares

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria da
Justiça-2a Secção-N. 2.618.-Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1915.
·
'
Declaro-vos, para vosso conhecimento e fins convenientes,
que ás ex-praças da Brigada Policial que requererem ao Gabinete de Identificação e de Estatística a respectiva carteira, esta
só deve ser negada quando da competente ficha constar algum
delicto de natureza civil, previsto no Codigo Penal, e não as
faltas por ellas commcttidas como militares.
Outrosim, declaro-vos que o regulamento daquella Corporação estabelece differença entre praça excluída, simplesmente,
e as que são expulsas das fileiras por praticarem delictos que
as tornem incompatíveis com a disciplina militar.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. chefe
de policia do Districto Federal.

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES

39

N. 76 -EM 3 DE DEZEMBRO DE 1915
Pa!!Ba official da Brigada á disposição do Chefe de Policia, ficando privado dos
vencimentos do respectivo posto

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria
da Justiça- 28 Secção- N. 2.842.- Rio de Janeiro, .3.de de·
zembro de 1915.
Communico, para vosso conhecimento e fins convenientes,
que deve ser posto á disposição do Chefe de Policia conforme
solicitou no officio de hoje datado, afim de exercer, em com-·
miSflão, o cargo de Inspector do Corpo de Segurança, o major
Gustavo Moncorvo Bandeira de Mello, que, nos termos do
art. 104, § to, da lei n. 2.924, de 5 de janeiro do corrente anno,
ficará privado de todos os vencimentos do respectivo 'posto.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. general
commandante da Brigada, Policial do Districto Federal.

N. 77- EM 30 DE DEZEMBRO DE 1915
Concede a gratificação de que trata o art. 51 .do Regulamento da Brigada

Ministerio da Justiça e N egocios Interiores- Directoria da.
Justiça-2 8 Secção-N. 2.948.-Rio de Janeiro, 30 de de"'
zembro 1915.
Em referencia ao officio n. 565, de 15 do corrente mez, declaro-vos que, por equidade, resolvi deferir o réquerimento
em que o 2° sargento Eduardo Dias pede lhe seja concedida.
a gratificação de que trata a 2a parte do art. 51 do regulamento em vigor.
Quanto á providencia que solicitaes no citado officio, no
sentido de ser firmada doutrina geral e definitiva, visando
poder conceder as gratificações de 10$ e 15$ a que se referem
os arts. 45 e 51; independente de interrupção, não p6de ter
logar, porque importa na reforma do regulamento.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. coronel
comrnandante do Corpo de Bombeiros do Districto Federal.

Ministerio das Relações Exteriores

N. 1 - EM 22 DE FEVEREIRO DE 1915
Dispõe sobre reclamações dé sociedades mercantis

Directoria Geral dos N egocios Políticos e DiplomaticosN. 1 - Circular- Ministerio das Relações Exteriores. - Rio
de Janeiro, 22 de fevereiro de 1915.

Sr .....
O Governo do Brasil, consciente das sérias responsabilidades que assumiu declarando-se neutro na presente conflagração de quasi toda a Europa, _não tem poupado esforços nem
vacillado deante de difficuldades para cumprir os seus deveres
num conflicto em que se acham empenhados varios povos, com
os quae.;; a Nação Brasileira mantem extensas e cordiaes relações.
Ainda no intuito de guardar essa justa linha de proceder,
o mesmo Governo julga necessario fazer a seguinte declaração:
Pela legislação vigente, conforme neste ponto aos princípios do direito mercantil do Occidente, consideram-se brasileiras as sociedades commerciaes com séde no paiz, registradas
nas juntas commerciaes brasileiras e aqui exercendo a sua actividade, qualquer que seja a nacionalidade dos indivíduos que a
componham. Embora dahi resulte que a personalidadé jurídica
dessas sociedades seja distincta da personalidade de seus
membros, todavia o Governo Brasileii·o não prestará apoio á
reclamação que sociedades mercantis, compostas de indivíduos
de nacionalidade estrangeira, levantem contra actos de qualquer das Nações belligerantes, !'e não quando, pelo p1 évio exame
dos factos e detida apreciação das circumstancias, estiver convencido não só do seu absoluto fundamento como de que a
acção dessas sociedades é extreme de quaesquer intuitos politicos.
Quer o Governo Brasileiro por essa forma evitar que um
principio jurídico, verdadeiro e fecundo nas relações pacificas,
possa ser desviado dos seus intuitos normaes de tutela e organi-
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zação para acobertar actos que se não ajustem á neutralidade
que o Brasil tem rigorosamente mantido.
Tenho a honra de reiterar a V... os protestos da minha ..•
Lauro M üllcr.

N. 2-EM 11 DE MARÇO DE 1915
Regula os casos de faltas dos funccionarios diplomaticos

~

consularea

Secção da Contabilidade- N. 3 -Circular- Ministerio
das Relações Exteriores.- Rio de Janeiro, 11 de março de
1915.
Sr .....
Para a bôa marcha do serviço que exige ordinariamente a
presença diaria dos funccionarios em suas Repartições e attendendo ás reclamações dos chefes de serviço que, por varias vezes,
teem chegado a rsta Secretaria de Estado, communico a V ... que
fica estabelecido para os Secretarios de Legação e Chancelleres o
vrsto dos Chefes de Legações e Consulados respectivamente nos
recibos dos saques de vencimentos que fizerem, devendo nelles
ser mencionadas as faltas que cada um tiver com a declaração de
serem ou não justificadas para os effeitos do desconto, que será
no primeiro caso svmente da gratificação e no ultimo de todos os
vencimentos.
Como faltas deverão tamhem ser computadas as ausencias
dos funccionarios que, havendo comparecido ao serviço, se retirarem antes de terminado o expediente ou prorogação do serviço
determinada pelos Chefes sem permissão delles.
Estas providencias são as estabelecidas nos arts. 54 e 55
desta Secretaria de Estado, que serão d ·ora em deante applicadas aos referidos funccionarios diplomaticos e consulares pela
forma acima recommcndada.
No fim de cada semestre os Chefes de Legação e Consules remetterão a esta Secção da Contabrlidade um mappa relativo á
frequencia dos funccionarios que lhes estão subordinados, inclusive os auxiliares de Consulàdos, com as observações que
houver de fazer em relação a cada um delles.
Tenho a honra de reiterar a V •.. os protestos da minha ...
Lanro M ülJ?.r.
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N. 3-EM 13 DE MARÇO DE 1915
Dispõe sobre a autenticidade de facturas consulares

'

Directoria Geral dos N egocios Economicos e Consulares ~. 4- \. ;ircular- Ministerio das Relações F.xteriores. - Rio
de Janeiro, 13 de março de 1915.
Sr ....
l'ara attender á solicitação do Ministerio da li'azenda, peço a
V. S. que não autentique facturas consulares que lhe forem apresentadas, contendo indica ;ões englobadas de volumes de tamanho e reso variados, visto como essa irre.~ulalidade d&.
mmtas ve~es occasião a que o fisco seja lesado, conforme me
communica aquelle Ministerio. ConvtSm que V. S. verifique
sempre se nas facturas apresentadas a esse Consulado estão
cumpridas as disposições constantes das lettras i, j e l, do art. 13;
do Regulamento das Facturas Consulares, especialmente para
cada me:çcadoria.
Tenho a honra de reiterar a V. S. os protestos da minha ...
Lsuro Müller.

N. 4 - EM 20 DE SETEMBRO DE 1915
Dispõe sobre gratificações de auxiliares e outras despezas por conta da renda
consular

Secção de Contabilidade- N. 29- Circular- Ministerio
das Relações Exteriores.- Rio de Janeiro, 20 de outubro de
1915.
Sr ....
Communico a V. S. que, a partir de 1 de julho ultimo,
ficam reduzidas apenas de 10% as gratificações dos :tuxiliares
dos Consulados Brasileiros e não mais de 20 %, como lhe tinha
sido anteriomente communicado.
Communico-lhe, outrosim, que, a partir do proximo anno,
confor}ne consta do projecto de orçamento em discussão no
Congresso N acionai, despeza mais de especie alguma poderá ser
feita pela renda consular, salvas as gratificações aos Consules e
Vice-Consules honorarios, devendo assim a renda ser remettida
integralmente á Delegacia do Thesouro em Londres, que pagará, por sua vez, pela verba que será votada, e ,por meio de
saques feitos pelos Consules, as despezas de aluguel de chancellarias, expediente, auxiliares, remessa de segundas vias de
facturas consulares e outras que forem expressamente autorizadas nessa mesma disposição.
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Estando prestes o fim do corrente anno e para o caso de
ser convertida em lei aquella disposição, peço a V. S. queira enviar, com a possível brevidade, a demonstração .das despezas
necessarias a essa Repartição Consular e ás que lhe são subordinadas no proximo anno, reduzindo-as ao mínimo posssivel,
afim de se habilitar a Delegacia do Thesouro em Londres a
acceitar os saques que forem feitas por V. S. para o pagatnento
dessas despezas, a partir do fim de janeiro proximo vindouro.
RPitero a V. S. os protestos da minhá .... Lauro Müller.

Ministerio da Marinha

N. 1 - EM 7 DE JANEIRO DE 1915
Indica as condições de admiesão de machinistas e fop:uista" para rebocadores;
lanchas e officinas

Ministerio dos Negocias da Marinha-- Circular n. 73. -Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1915.
Srs. chefes das Repartições de Marinha - Declaro-vos,
para os devidos fins, haver resolvido que os machinistas e foguistas para rebocadores, lanchas e officinas, que houverem de
ser admittidos, de ora em diante só o sejam mediante um rxnme
prévio prestado na Inspectoria de Marhinas, onde deverão ser
lavrados os respectivos rontractos, precedendo proposta dos
chefes das repartições a que tiverem de ficar subordinados c só
podendo os mnchinistas perceber vencimentos inferiores a 2.'l0$
mensaes.
Declaro-vos, outrosim, que os referidos foguistas ficam sujeitos ás disposições do decreto n. 9.4G8, de 23 de março de 1912.
Saúde e fraternidade.- Alexandn:no Faria de Alencar.

N. 2 - EM 8 DE JANEIRO DE 1915
Adopta e manda executar instrucções para o exame de foguistas

Ministerio dos Nc!!:ocios da Mminha- N. 98.- Hio de
Janeiro, 8 de janeiro de 1915.
Sr. inspector de Machinas- Tendo re::;olvido, de aecôrdo
com o parecer do Conselho do Almirantado de 7 de agosto do
extincto anuo, approvar e mandar adoptar as instrucções para
o exame .de foguistas-marinheiros e contractaclos (extranumerarios), que a este acompanham, ficando revogado o aviso numero
5.037, de 2 de dezembro de 1919; e bem assim que os foguistas
não pertencentes ao Corpo de Marinheiros Nacionaes que ser·vem a bordo dos navios de guerra passem a ter, de ora em diante
a denominação de extranumerarios, em vez de contractados,
assim vos declaro para os devidos effeit.os.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
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Instrucções para. o exame de foguistas-marinheiros e extranumerarios
(contractados)
FOGUISTAS-MARINHEIROS

1." Os exames de que tratam as presentes instrucções serão
prestados perante uma commissão composta de quatro Engenheiros l\bchinistas designados pelo ihspector de Machinas e
sob a presidencia do sub-inspector de Machinas.
2." A commissão examinadora deve funccionar em um navio prompto a movimentar-se e que será designado pelo Chefe
do Estado Maio. da Armada.
3." Os commandantes dos navios estacionados no Rio de
Janeiro e hem assim os inspectores, commandantes de Corpos e
directores de Estabelecimentos de Marinha providenciarão
para que nos primeiros dias dos mezcs de janeiro e julho de cada
anno, seja remettida á Inspectoria de Machinas uma relação,
em duas vias, organizada de accôrdo com o mappa annexo (ordem do dia n. 53, de 1.5 de maio de 1914), dos foguistas em condições de accesso de classe, especificados pelas presentes instrucções.
4." A commissão examinadora reunir-se-ha na segunda quin·
zena dos citados mezes e depois de verificar as relações recebidaf
e organizar as turmas de examinandos, solicitará do inspect01
de Machinas as necessarias providencias para o compareciment(
das mesas em dias préviamente determinados a bordo do navi(
designado, até o final dos exames.
5." Os termos de exame serão lavrados em livro proprio par:
este fim, logo após os mesmos, pelo official mais moderno
mencionando classe, numero, companhia e nomes dos foguista
habilitados ao accesso, dos inhabilitados e dos que não compare
cerem, sendo adoptado o criterio de notas por gráos, de um .
cinco; e terminados os exames da ultima turma, será lavrad
um termo final, onde sejam classificados, pelo gráo de apprc
vação, todos os candidatos habilitados á promoção.
6.a Findos os exames serão remettidos os livros de termos
demais papeis ao inspector de Machinas, que fará immediat1
mente a promoção dentro das vagas existentes e classificaçã
dos demais habilitados, solicitando a sua publicação em orde1
do dia do Estado Maior da Armada.
7." Para o accesso de classe de grumetes a cabo, em igua
dade de condições, terão preferencia os foguistas com approvaç~
nos cmsos elas Escolas Profissionacs e depois os mais antig1
na praça de foguistas; de cabo a 2° sargento e deste a 1° sa
gento, só poderão ser promovidos aquelíes que tenham appr
vação na Estola Prati<·a de Inferiores Foguistas e que vença
a gratificação de exemplar comportamento.
8.a Preenchidos os quadros, os fognisüts habilitados que e
cederem, serão promovidos pela ordem de classificação publica'
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em ordem do dia, á proporção que se derem vagas. sem neressidacle de novos exames na classe e mantendo prefereneia sobre
os habilitados em épocas posteriores.
9." Os foguistas para poderem ser julgados habilitados a
exame e accesso de classe, devem satisfazer ás seguintes condições:
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

PARA ACCESSO DE CLASSE

Para 2a classe- Um anno na primeira praça, contar no
mínimo 30 dias de navegação a vapor com trabalho nas caldeiras
e ter bom comportamento.
O exame constará de trabalhos praticos de fogo nas caldeiras e conhecimento dos respectivos apparelhos, tendo preferencia, em igualdade de condições, o que souber ler e escrever.
Para Ja classe- Saber ler e escrever, um anuo na 2a classe,
30 dias de navegação a vapor e bom comportamento.
O exame constará de trabalhos de fogo em geral, conhecimento dos apparelhos de uma caldeira marítima e da nomenclatura das suas reRpectivas peças; regular a agua nas caldeiras e
mostrar conhecimento da construcção e reparo das suas pan~des.
Para cabo- Saber ler, escrever e contar, 18 mezes na
la classe; com 40 dias de navegação a vapor e exemplar comportamento.
O exame constará de dictado de utp. trecho qualquer em portuguez e problemas sobre as quatro operações fundamentaes,
trabalhos de caldeiras e machinas, mostrando conhecimentos
praticos de elechicidade, motores de explosão, lanchas a vapor
e de um dos officios relativos á machina.
Para 2° sargento- Um anno de cabo, contando 40 dias
de navegação a vapor, approvação da Escola Pratica de Inferiores Fogllistas e conhecimento de um dos seguintes officios:
ajustadOJ de machinas, ajustador electricista, caldeireiro de ferro
ou de cobre, torneiro, ferreiro e serralheiro e vencer a gratifi·cação de exemplar comportamento.
O exame constará de provas praticas sobre as ma terias estudadas na Escola de Inferiores Foguistas e de um trabalho de
officina sobre o officio que escolher.
Para JD sargento- Um anno como 2° sargento, contando
40 dias de navegação a vapor e ter exemplar comportamento.
Não precisa exame.
10. Nas flotilhas a commissão examinadora será composta
de tres engenheiros machinistas, nomeados pelo respectivo commandante, sendo presidente o mais antigo e os termos de exame
lavrados pelo mais moderno e tudo mais obedecendo ás instrucções acima enumeradas, mas somente até 1a classe, sendo remettida á Inspectoria de Machinas, pela autoridade competente, a
cópia do termo final.
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11. Da mesma f6rma se procederá quanto ás Divisões Navaes, navios soltos ou Estabelecimentos de Marinha f6ra do Rio
de Janeiro, nas épocas regulamentares de exame, precedendo licença do chefe do Estado Maior da Armada ou da autoridade a
que estiverem subordinados.
12. Na falta de Engenheiro Machinista para presidir á commissão examinadora, poderá a mesma ser presidida por um official de Marinha de maior graduação militar que os demais examinadores.
13. Para facilitar a pratica de um dos officiaes de machinas,
o chefe do Estado l\iaior da Armada poderá permittir a um
numero limitado de foguistas-marinheiros com approvação no
curso da Esêola Profissional e tres annos de embarque em
navio prompto e mniR 't;) dias de navegação a vapor, o destaque
para uma officina elo Ministerio da Marinha, designada pela autm·idadc competente.
14. As companhias de foguistas-marinheiros serão organizadas de accôrclo com o rf'gulamcnto do Corpo de Marinheiros
Nacionacs.
POGUISTAS EXTRANUMERARIOS (CONTRACTADOS)

15. As condições para exames de foguistas cxtranumerarios
(contractaclos) serão as mesmas dos foguistas-marinheiros da
primeira praça, 2a c 1a classes, serão prestados perante · uma
commissão organizada elo mf'smo modo pelo qual ficou estabelecido na instrucção 1a.
.
1ü. Emquanto as companhias de foguistas-marinheiros pcrmaneeerem com os seus pffectivos ineompletos, os foguistas contractados poderão requerer ao ministro da Marinha a sua transfcrencia para cllas, desde que saibam ler e escrever e sujeitem-se
ás disposições do Rq.;ulamento do Corpo de Marinheiros Naeionaes.
17. Os foguistas eontractados terão a sua classificação dependente das lotações dos navios e do numero existente de foguistasmarinheiros, providenciando a Inspectoria de Machinas para
tel-a sempre em ordem, fazendo a promoção dos foguistas habilitados em exame, logo que se dê vaga.

N. 3 - El\1 9 DE JANEIRO DE 1915
SuBpende o abono de rações não permittido
ser feito

por lei e indica quando devo

Ministerio dos Negoeios da Marinha - N. ÜO.- Rio ele
.Janeiro, 9 de janeiro de HH5.
Sr. director geral de Contabilidade da Marinha- Declaro-vos, para os devidos effcitos, que, não sendo permittido, em
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face do art. 73, da lei n. 2.924, de 5 do corrente, o abono de rações
sinão ao pessoal da Armada que servir nas commissões alli especificadas, exceptuados os inferiores, de que trata a tabella c da
lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, deve aquelle pessoal,
quando por circumstancias especiaes tiver de desarranchar, ser
abonada a ração em dinheiro limitada a 1$000 diarios, ficando
suspensos todos os demais abonos de rações em dinheiro. concedidos, e de nenhum effeito o aviso n. 5.367, de 5 de dezembro
ultimo.
Saúde e fraternidade. -Alexandrino Faria de Alencar.

N. 4 -

EM 12 DE JANEIRO DE 1915

Indica quaes os invalidos que não estão sujeitos á inspecção quinquenal
de saúde

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 155.- Rio de
de Janeiro, 12 de janeiro de 1915.
Sr. inspector de Marinha- Erh additamento ao aviso numero 5.406, de 8 de dezembro ultimo, declaro-vos, para os devidos effeitos que, de accôrdo com o parecer do Supremo Tribunal
Militar, exarado em consulta de 10 de dezembro de 1906, não
estão sujeitos á inspecção quinquenal como determina o art. 3°,
do decreto n. 4.927, de 21 de agosto de 1903, todos aquelles que
foram admittidos ao Asylo de Invalidos antes da data do referido decreto.
Saúde e fraternidade. - Alexandrino Faria de Alencar.

N. 5 - EM 13 DE JANEIRO DE 1915
Declara que o tempo de serviço militar não p6de ser computado para os effeitos
da vitaliciedade em funcção civil

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 169. -Rio de
Janeiro, 13 de janeiro de 1915.
Sr. ministro da Agricultura, Industria e Commercio -Em
resposta á consulta constante de vosso aviso n. 1, de 8 do corrente, tenho a honra de transmittir-vos cópia do parecer n. 784
do ~onsultor jurídico deste Ministerio, por onde vereis que ~
capitão-tenente Evandro Santos não póde gozar do beneficio
conferido pelo art. 54, do decreto n. 8.899, de 11 de agosto de
1911, salvo si se exonerar do serviço da Armada ou renunciar
expressamente para aquelle fim, o tempo de serviço militar.
'
Saúde e fraternidade. -Alexandrino Faria de Alencar.
Decisões - · 1915
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PARECER N.

784

Gabinete do Consultor Jurídico, em 12 de janeiro de 1915.
Sr. ministro- O tempo de serviço militar é computado
para todos os cffc,itos em favor do official emquanto está em
plena actividadc.
Para aquellc que se acha na situação da reserva, esse tempo
é computado para os seguintes effeitos:
I - Para facultar a demissão expontanea;
11 - Para precedencia, si elle regressa ás fileiras antes de
completar dous annos de reserva;
III - Para promoção por antiguidade, si o seu regresso f ôr
antes desse período;
IV- Para reforma compulsoria e livre, embora contado
na razão de metade;
V- Para montepio e meio soldo;
VI- Para obtenção da medalha de merito;
VII - Para aposentadoria, si elle abandona a carreira militar e adopta a carreira civil.
Vê-se, pois, que o tempo de serviço do official na activa ou
na reserva produz effeitos de grande relevancia.
Taes effeitos, porém, são limitados á situação militar, não
sendo possível transferil-os para a situação civil afim de nesta
produzir eguaes effeitos.
Em outros termos, não é possível que o tempo de serviço militar aproveite simultaneamente ao official, tanto nas suas funcções de militar, como nas funcções de cargo civil em que tenha
sido investido.
A condição militar é incompatível com a condição civil exercidas ambas ao mesmo tempo.
Mesmo pam o official reformado, posteriormente nomeado
para emprego civil, o tempo de serviço não poderá aproveitar
para aposentadoria nesse emprego, salvo si elle renunciar expressamente ás vantagens da sua reforma, como está claramente estabelecido na decisão do Ministcrio da Fazenda, constante do
aviso de 15 de janeiro de 1894.
Não é pois possível que o capitão-tenente Evandro Santos,
de que trata a presente consulta, compute, para os effeitos de
sua vitaliciedade no cargo civil para o qual fôra nomeado, o
tempo de serviço militar, conservando intactas as regalias de
Qfficial de Marinha.
Essa transmutação só pode ter logar se elle pedir exoneração do Corpo da Armada, o que lhe é permittido por já contar
mais de trcs annos de fileiras.
· '
Pode tambem se reformar, provada a invalidez, ou finalmente desistir, por termo lavrado na Inspectoria de Marinha,
dos annos de serviço militar, em beneficio da inamovibilidade
no cargo civil, passando por essa fórma para o ultimo logar na
classe dos capitãeas-tenentes; nas condições em que presente-
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mente se acha de official de Marinha, não é praticavel o predicamento de vitalício; nesta parte estou perfeitamente de accôrdo com a opinião do illustre consultor do Ministerio da Agricultura.
Assim sou de parecer.
Que o capitão-tenente Evandro Santos não pode gosae
do beneficio conferido pelo art. 54, do decreto n. 8.899, de 11 de
agosto de 1911, salvo si exonerar-se do serviço da Armada ou
renunciar, expressamente para esse fim, o tempo de serviço militar. ·
Podeis satisfazer a requisição do nobre ministro da Agricultura, Industria e Commercio, etl.viando, em original ou por
cópia, o presente parecer.
Resolvereis como melhor entenderdes.- O consultor, J oaquim de Oliveira Machado.

N. 6 - EM 22 DE JANEIRO DE 1915
Manda que paguem sello de petição os officios de instituições wrticulares
pedindo quaesqucir providencias
·

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 340.- Rio de
Janeiro, 22 de janeiro de 1915.
Sr. director geral de Contabilidade da Marinha- De accôrdo com o que expuzestes em officio n. 122, de 20 do corrente,
deveis exigir das sociedades e estabelecimentos que operam
em emprestimos por consignações com os funccionarios civ;is e
militares deste Ministerio o sello fixo estabelecido na tabella B,
1o, n. 2, do decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900, e lei
n. 2.919, de 31 de dezembro ultimo, tanto no estabelecimento
como na alteração e suspensão das referidas consignações, estendendo-se el'!sa resolução ás corporações particulares que em
officios, sem o menor caracter offi.cial, solicitarem quaesquer
providencias.
Saúde e fraternidade.-- Ale.candrino Faria de Alencar.

*

N. 7 -EM 22 DE JANEIRO DE 1915
Addita providencias ao aviso n. 110 deste mez sobre o abono de rações

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 358.- Rio de
Janeiro, 22 de janeiro de HH5.
Sr. director geral de Contabilidade da Marinha- Em additamento ao aviso n. 110, de 9 do corrente, declaro-vos, para
os devidos effeitos, que os pharoleiros da Armada se acham contemplados no art. 73, n. 2, da lei n. 2.924, de 5 daquelle mez, e
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aos sub-officiaes, quando desarranchados, servindo em commissões de terra, compete o abono da ração, em dinheiro, no
valor estabelecido no referido aviso, de accôrdo com o estatuído
no art. 73 da Consolidação de Leis em vigor.
Saúde c fraternidade.- Alexandn:nc> Faria de Alencar.

N. 8 - EM 19 DE FEVERETRO DE 1915
Manda abonar soldo correspodente á patente sómente ao~ honorarios da
Campanha·do Paraguay enfserviço nas repartições da Marinha

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 707.- Rio de
janeiro, 19 de fevereiro de 1915.
Sr. director geral de Cont.abilidade da Marinha- Em E'Qlução á consulta constante de vosso officio n. 104, 2a secção, de 4
do corrente. declaro-vos para os fins convenientes, que, de accôrdo com o parecer do consultor jurídico n. 810, de 11 deste
mez, á excepção dos officiaes reformados ou graduados por serviços na campanha do Paraguay, a nenhum outro reformado ou
honorario, servindo nas repartições deste Ministerio, se abonará
o respectivo soldo correspondente á patente do honorario.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Farià de Alencar.

N. 9 - EM 9 DE MARÇO DE 1915
Fixa o prazo maximo para o ajuste de contas dos contractados ao deixarem
o serviço da Armada

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 940. --Rio de
Janeiro, 9 de março de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada -Declaro-vos, para
os devidos effeitos, que os ajustes de contas do pessoal da Armada, cujos contractos tenham sido rescindidos ou che~ado ao
seu termo, devem ser effectuados no prazo maximo de sete dias,
a partir do da sua publicação em ordem do dia, desse Estado
Maior, ficando, as autoridades a que esse pessoal estiver sujeito responsaveis pelo excesso de despeza resultante do não
cumprimento desta resolução.
Outrosim, recommendo-vos que deveis publicar em ordem
do dia o presente aviso.
Saúde e fraternidadé.- Alexandrino Faria de Alencar.
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N. 10- EM 13 DE MARÇO DE 1915
Adapta novos modelos de livros e mappas para escripturação dos navios

Ministcrio dos Nego cios da Marinha - N. 993. - Rio de
Janeiro, 13 de março de 1915.
SI;. chefe do Estado Maior da Armada- Recommendo-vos
façacs declarar em ordem do dia desse Estado Maior, não só
·que resolvi adoptar os «Modelos dos livros e mappas para escripturação dos navios >l, confeceionados pelo capitão de corveta Henrique Aristides Guilhem, mas ainda elogiar esse o:fficia\
pelo referido trabalho, em que demonstrou profieiencia zelo e
intelligencia pelo serviço naval, tornando clara e uniforme a escirpturação actualmente em vigor.
Saúde e fraternidade.- Alexandn:no Faria de Alencar.
;

N. 11- EM 17 DE MARÇO DE 1915
Estende aos invalidas nos Estados a disposição do aviso de 12 de janeiro de
1915 sobre a inspecção quinquenal

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 1.035.- Rio de
Janeiro, 17 de março de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada- Declaro-vos, para
os devidos effeitos c em solução ao o:fficio n. 366, do commandante do Batalhão Naval, que deve tornar-se extensiva aos invalidos residentes nos Estados a resolução tomada por aviso
n. 155, de 12 de janeiro ultimo.
·
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 12- EM 18 DE MARÇO DE 1915
Declara que os sub-officiaes da Armada estão considerados como praças de pret

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 1.056.- Rio de
Janeiro, 18 de março de 1915.
Sr. director geral de Contabilidade da Marinha- Em
solução á consulta constante do officio dessa Directoria n. 48
- 2" secção- de 19 de janeiro do corrente anno, relativa á
situação dos su b-o:fficiaes da Armada para effeitos dos descontos de que trata o art. 1°, n. 31, da lei n. 2.919, de 31 de
dezembro de 1914, declaro-vos que, conformando-me com o
parecer da maioria do Conselho do Almirantado, emittido em
consulta n. 469, de 8 de fevereiro do corrente anno, resolvo
mandar sustar os descontos que tiverem sido feitos aos ditos
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sub-officiaes, visto estarem elles considerados praças de pret,
restituindo-se as importancias descontadas no corrente exercício.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 13- EM 25 DE MARÇO DE 1915
Approva e manda executar um projecto de regulamento para o serviço radiotelegraphico da Armada

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 1.137.- Rio de
Janeiro, 125 de março de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada- Tendo resolvido
approvar e mandar executar o projecto de regulamento do serviço radio-telegraphico da Armada, apresentado pelo contraalmirante George Americano Freire e capitães-tenentes Frederico de Castro Menezes e Tacito Reis de Moraes Rego, nomeados
em commissão para aquelle fim, assim vos declaro para os devidos effeitos.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 14- EM 27 DE ABRIL DE 1915
Esclarece duvidas sobre vantagens pecuniarias dos sub-machinistas

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 1.48R.- Rio de
.Janeiro, 27 de abril de 191!1.
Fr. director geral de Contabilidade da Marinha- Declarovos, de acdrdo com o parecer emittido pelo Con:';dho do Almirantado em Consulta n. 499, de 16 do corrente, haver resolvido
que:
a) aos sub-machinistas não assiste direito ao abono da
ajuda de custo, por não haver dispositivo legal que o autorize,
salvo aquella a que se refere a 4a observação da tabella de vencimentos que aos mesmos competem, annexa ao regulamento do
Corpo de Engenheiros Machinistas;
"
b) de conformidade com a 1a observaÇão da citada tabella e
com o art. 141 da Consolidação das Leis e Decretos, os sub-machinistas que, accidentalmente ou por circumstancias extraordinarias, forem chefes ou encarregados das machinas, perceberão
20% sobre a gratificação;
c) só na falta absoluta de Engenheiros Machinistas poderão os sub-machinistas ser encarregados das incumbencias
concernentes ás machinas e caldeiras, tendo direito neste caso
á percepção dos 20% de que trata aletra b). ·
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
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N. 15- EM 27 DE ABRIL DE 1915
Fixa o valor do aluguel horario de material fluctuante e accessorios do Arsenal
de Marinha do Rio de Janeiro

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 1.501.- Rio de
Janeiro, 27 de abril de 1915.
Tendo resolvido, de accôrdo com o que propuzestes em officio n. 209, de 6 do corrente, approvar e mandar adoptar a annexa tabella de preços horarios a cobrar dos particlilares que se
utilizarem do material fluctuante e outros do serviço desse Arsenal, assim vos declaro, para os devidos effeitos.
Tabella demonstrativa do aluguel horario dos rebocadores, cabreas, barcas
de agua, batelões e accessorios extraordinarios ao serviço do Arsenal
de Marinha do Rio de Janeiro

Rebocador Laurindo Pitta:
Aluguel do casco e machina por hora .de serviço ....

55$352

Rebocador Audaz:
Aluguel do casco e machina por hora de serviço ....

35$327

Rebocador RaymJtndo Nonato:
Aluguel do casco e machina por hora de serviço ....

36$363

Rebocador Tenente José Claudio:
Aluguel do casco e machina por hora de serviço ....

36$446

Rebocador Atrevido:
Aluguel do casco e machina por hora de serviço ....

22$256

Rebocador Etchebarne:
Aluguel do casco e ml).china por hora de serviço ....

23$156

Rebocador Mocanguê:
Aluguel do casco e machina por hora de serviço ....

21$056

Rebocador 19 de Fevereiro:
Aluguel do casco e machina por hora de serviço ....

23$756

Rebocador Antonio Joaquim:
Aluguel do casco e machina por hora de serviço ....

21$728

Cabrea Campos Salles:
Aluguel do casco e machina por hora de serviço .....
Cabrea N. 1:
Aluguel do casco e machina por hora de serviço ....

68$100.
38$971
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Accessorios avulsos:
Cabrea ftuctuante na tUmarração (por uma lingada):
Até 5 toneladas de 1.000 kilogrammas ............
De 6 a 10 toneladas ele l.OOOkilogrammas ........
De 11 a 15 toneladas ele 1.000 kilogrammas .......
De 16 a 20 toneladas de 1.000 kilogrammas .......
De 21 a 30 toneladas de 1.000 kilogrammas .......
De 31 a 40 toneladas de 1.000 kilogrammas .......
De 41 a 50 toneladas de 1.000 kilogrammas .......

.
.
.
.
.
.
.

Cabrea íiuctuantc fóra da amarração (por uma
lingada):
Até 5 toneladas de 1.000 kilogrammas ............ .
De 6 a 10 toneladas de 1.000 kilogrammas ........ .
De 11 a 15 toneladas de 1.000 kilogrammas . ."..... .
De 16 a 20 toneladas de 1.000 kilogrammas ....... .
De 21 a 30 toneladas de 1.000 kilogramrp.as ....... .
De 31 a 40 toneladas de 1.000 kilogrammas ....... .
De 41 a 50 toneladas de 1.000 kilogrammas ....... .
Pelo aluguel por dia:
De um cabo virador ........................... .
De um cadernal grande ......................... .
De um dito pequeno ............................ .
De um dito patarraes ........................... .
De um patarraes ............................... .
De um colhedor................................ .
De uma cozedura ............................... .
De uma estralheira, servindo ou não de alanta ..... .
De uma talha dobrada .......................... .
De uma dita singela.............................. .
De uma amarra ou ancora ....................... .
De uma ancorete ............................... .
De urna linga de corrente ........................ .
De uma estralheira de corrente, em auxilio de virar ..
De uma corrente ou amarra, para fundas, afim de
suspender qualquer navio do fundo .......... .
De um batelão para suspender casco do fundo ..... .
De um dito para suspender ferro ou receber cargas ..
De uma barca das maiores para suspender qualquer
navio do fundo ........................ · ... .
De um dita das menores ........................ .
De uma boia ................................. .
De uma prancha de carena ...................... .
De uma bomba ................................ .
De uma barca d'agua das maiores ................ .
De uma dita das menores ....................... .

60$000
67$000
75$000
90$000
105$000
120$000
135$000

105$000
120$000
135$000
150$000
165$000
180$000.
225$000
15$000
7$500
4$500
3$000
4$500
3$000
3$000
9$000
4$500
3$000
22$500
9$000
7$500
7$500
15$000
60$000
60$000
60$000
45$000
7$500
7$500
4$000
100$000
80$000
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7$500
um moitão de retorno grande ................. .
6$000
um dito pequeno ........ ·.................... .
9$000
um husca-vida.'l grande ...................... .
4$500
um dito pequeno ............................ .
9$000
uma rocegn, .................................. i
60$000
uma barca ck cavallos, qualquer numero de horas
Pelo serviço de uma barca de virar de carena á
disposição do navio mercante:
Não virando de carena:
45$000
Sendo das maiores ............ , ................ .
30$000
Sendo das mC'nores ............................. .
Virando dC' carena:
75$000
As maiores com um ou dous apparelhos ........... .
90$000
Idem com tres ditos ............................ .
45$000
As menores com um ou dous ditos ................ .
60$000
Idem com tres ditos .......................... : ..
Pelo serviço de uma praça da guarnição da cabrea da Ilha das Cobras para dentro:
6$000
De dia ............. , .......................... .
9$000
De noite ......... ~ ............................ .
No poço:
9$000
De dia ........................................ .
12$000
De noite .......................... .' ........... .
Fóra da barra:
12$000
De dia ........................................ .
18$000
De noite ...................................... .
Os preços desta tabella, Mra da barra, serão accrescidos de
20%.
Saúde e fratérnidade.-Alexandrino Faria de Alencar.

De
De
De
De
De
De

N. 16- EM 30 DE ABRIL DE 1915
Estende ao Ministerio da Marinha a disposição do art. 65, da lei n. 2.921, de
5 de janeiro de 1915, sobre o abono de ajudas de custo

Ministerio dos Negocias da Marinha- N. 1.546.- Rio de
Janeiro, 30 de abril de 1915.
Sr. director geral de Contabilidade da Marinha- Dispondo
o art. f5, da lei de despeza, para o actual exercício, n. 2.924,
de 5 de janeiro do corrente anno, relativamente ao Ministe:rio da
Guerra, não ser permittido na sua vigencia, isto é, durante um
anno, a percepção por um mesmo official de mais de uma ajuda
de custo de um estado para outro ou para a Capital Federal, e
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coadunando-se essa providencia de caracter g-eral com a situação
financeira do paiz e principalmente com os estreitos limites em
que foi votado o orçamento deste Ministerio, resolvo tornai-a
extensiva á Marinha, o que voz declaro para os devidos fins.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Almca •.

N. 17- EM 30 DE ABRIL DE 1915
Indica os casos em que não se deve fazer abono de ajudas de custo

Ministerio dos Negocios da Marinha- N 1.547.- Rio de
Janeiro, 30 de abril de 1915.
Sr. director geral de Contabilidade da Marinha- Sendo
a ajuda de custo um quantitativo concedido ao official como indempisação ás despezas de viagem e primeiro estabelecimento
em terra, declaro-vos para os devidos fins, não competir essa
vantagem aos officiaes designados para commissões em localidade do Estado do Rio de Janeiro, proximas a esta Capital, as
quaes, pela sua curta duração e pe1ueno afastamento da séde,
não podem autorizar a sua percepção corn um tal fundamento.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.·

N. 18- EM 11 DE MAiO DE 1915
Manda que os sub-officiaes da Armada não passem procuração sem permissão
verbal dos respectivos comma~dantes
.

Ministerio dos Negoeios da Marinha- N. 1.743.- Rio de
Janeiro, 11 de maio de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada - Recommendo-vos
mandeis publicar em ordem do dia dessa repartição que os subofficiaes, para que possam firmar procurações, devem obter permissão verbal dos respectivos commandantes, afim de ser respeitada a disciplina a que estão sujeitos.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 19- EM 15 DE MAIO DE 1915
Revoga o aviso de g de maio de 1914 sobre a grelha Brazil

Ministerio dos Negocios da Marinha-N. 1.804.-Rio de
Janeiro, 15 de maio de 1915.
Sr. director do Deposito Naval do Rio de Janeiro - De
ac côrdo com as informações da Directoria de Machinas do Ar-
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senal de Marinha desta Capital, constantes do officio n. 69, de
27 de abril ultimo, sobre a impossibilidade de serem constatadas
as vantagens provenientes da adopção das grelhas economicas,
inventadas por Antonio Carlos Brazil, sobre o seu excesso de
peso e de preço, relativamente ás grelhas "Yarrow", resolvi revogar o aviso n. 2.308, de 8 de maio do anno proximo findo, que
as mandou adoptar para uso dos navios, demais embarcações e
estabelecimentos navaes, onde existem motores a combustão e
preferil-as quando se houvesse de fazer acquisição de material
dessa natureza.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 20- EM 18 DE MAIO DE 1915
Approva o programma para estudo da espe!)ialidade de Construcção Naval

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 1.835.- Rio de
Janeiro, 18 de maio de 1915.
Sr. inspector ·de Engenharia Naval- Recommendo approvar, de accôrdo com o regulamento annexo ao decreto
n. 10.685, de 14 de janeiro de 1914, o prográmma para o estudo
de especialidade de Construcção Naval, que a este acompanha,
assim vos declaro, para os devidos effeitos. . ·
Programma para o estudo da especialidade de

Construc~ão

Naval

Os officiaes que forem estudar a especialidade de Cosntrucção Naval deverão frequentar na Escola Polytechnica o
curso de engenharia mccanica, para o que terão o prazo de tres
annos.
Apresentarão trimensahnente á Inspectoria de Engenharia
Naval um attestado de frequencia e no fim do anno lectivo certificados de exames que alli tenham prestados.
Além disso, durante o primeiro anno de estudos se dedicarão aos trabalhos de desenho de Construcção Naval na respectiva Directoria do Arsenal e durante o segundo anno frequentarão as diversas officinas desta mesma Directoria.
O terceiro anno de estudos será especialmente destinado
ao estudo da parte da Construcção Naval, devendo os officiaes
acompanhar as novas construcções e reparos dos navios da esquadra feitos no Arsenal.
Findo o prazo dos estudos, serão elles submettidos ao exame
de que trata o·art. 22, do regulamento do Corpo de Engenheiros
Navaes, e, caso durante o período de estudos não revelem aprO'veitamento e tenham tido procedimento irregular, serão, a juizo
do ministro da Marinha e de accôrdo com o art. 21, dispen-
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sados da eommissão de estudos, perdendo o diJ;eito de admissão
no Corpo de Engenheiros Navaes.- José Thomaz Machado Portella, contra-almirante engenheiro naval, inspector.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 21 -EM 19 DE MAIO DE 1915
Fix'l a compoeição das bandas de musica

Ministerio dos NPgor·ios da Marinha- N. 1.844.- Rio de
.Janeiro, 19 tk maio de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada- A' vista do que
expõe o commandantc geral do Corpo de :Marinheiros N acionnes, em offieio n. 1.245, de 7 do corrente, resolvi revogar o aviso
n. 4.ti97, de 24 de outubro de 1910, c determinar que a composição rias bandas ele musica do mesmo corpo seja feita de accôrdo
com a tabclla annexa, organizada pelo maestro Francisco Braga.
Saúde c fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
Constituição das bandas de musiea

INSTRUMENTOS

Flautim ................ .
Rrquinta ............... .
1n darinete .............. .
2" clarinete .............. .
3" clarinrt.e ............. .
Saxophonn alto .......... .
CornPtins a pistons, piston
Cor altos (saxes) ........ .
Barytono ............... .
Trombones .............. .
Bombardino ............ .
Contrabaixo em MIB .... .
Contrabaixo em SIB .... .
Bombo ................. .
Pratos .................. .
Taról .................. .

BANDA DE
MUSICA
DE 26
FIGURAS

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

BANDA DE
MUSICA
DE

21

FIGURAS

BANDA DE
MUSICA
DE

16

FIGURAS

1
1
2

1
1

1
1

1
1

3

2
2

3
1
2
1

1
2
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
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N. 22- EM 26 DE MAIO DE 1915
Providencia sobre a fiscalização do material despendido por meio de requisições

Ministerio dos N egociof! da Marinha- Circular- N. l. 937.
-Rio de Janeiro, 26 de maio de 1915
Aos chefes das repartições, commandantes das divisões,
navios, corpos c cstabelecimentos- Convindo estabelecer-se
um methodo de serviço para ser seguido por todas as dependencias da Marinha, de harmonia com o art. 13, do regulamento
da Inspectoria de Fazcnda e Fiscalização, de modo a poder este
gabinete conhecer, de prompto, por intermedio da mesma Inspectoria, toda a dcspeza realizada, quer nesta Capital, quer nos
Estados e fora da Republica, nos navios em commissão, declaro-vos para os devidos effeitos, haver resolvido que nenhuma
requisição dos artigos fornecidos aos navios, repartições, corpos
e estabelecimentos seja apresentada para recebimento, sem ter
sido antes registrada na referida Inspectoria.
As facturas, que devem ser feitas em tres vias, não poderão ser processadas para pagamento na Directoria Geral de
Contabilidade, sem ter sido tambem registradas na mesma Inspectoria onde uma dellas deve ficar archivada.
Os navios e estabelecimentos fóra da capital da Republica
enviarão sempre cópia das requisições que fizerem, mencionando
as importancias totaes, separadamente por verbas, afim de facilitar-se áquella Inspectoria os elementos indispensaveis á organização da estatística de consumo.
Recommendo, outrosim, que os pedidos não deverão ser, de
modo algum, assignados por porteiros, amanuenses, ou quaesquer
outros empregados subalternos, e sim pelos commissarios ou
qualquer official ou mesmo pelos chefes das repartições, na falta
absoluta de outros officiaes.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 23- EM 26 DE MAIO DE 191fí
Manda embarcar os marinheiros foguistas com pratica de officinas e dá
outras providencias

Ministm·io dos Negocias da Marinha.- Rio de Janeiro,
26 de maio de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada - Declaro-vos,
para os fins convenientes, que resolvi· sejam observ:adas as
seguintes deliberações:
a) Os marinheiros foguistas que tiverem praticado, com
aproveitamento, em officinas durante o prazo regulamentar,
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uma vez terminado o dito prazo, deverão embarcar nos couraçados Minas Gerars, S. Paulo, Deodoro e Floriano, scouts
Bahia e R1·o Grande do Sul, ·crusador Bnrroso e navio-escola
Benjamin Constant, para continuarem a praticar nos serviços
de que mais tarde serão incumbidos;
b) os que estão praticando nos hospitaes terão embarque
em navios de viagens longas çomo o Benjamin Constant, servindo de auxiliares de enfermeiros e no termino da commissão
voltarão aos hospitaes;
c) finalmente, essas praças ficarão incluídas nas companhias
de artífices· e nas dos serviços accessorios, previstas pelo regulamento do Corpo de Marinheiros, Nacionaes, e serão aproveitadas a bordo nos serviços acima referidos.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 24- EM 1 DE JUNHO DE 1915
Adopta o programma para o estudo da especialidade de obras civis e
hydraulicas
I

Ministerio dos Negocios da Marinha- N, 2.023.- Rio de
Janeiro, 1 de junho de 1915.
·
Sr. inspector de Engenharia Naval-Resolvendo approvar,
de accôrdo com o regulamento annexo ao decreto n. 10. 685, de
14 de janeiro de 1914, o programma para estudo da especialidade de obras civis e hydraulicas; que a este acompanha, assim
vos declaro para os devidos effeitos.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar
Programma para estudo da especialidade de obras civis e ·hydraulicas

O official nomeado para estudar a especialidade de Obras
Civis e Hydraulicas deverá frequentar na Escola Polytechnica
o curso de engenharia Civil, para o que terá o prazo de trcs
anHOS.

Apresentará trimestralmente á Inspectoria de Engenharia
Naval um attestado de frequencia e no fim do anno leetivo
certifieado do exame que alli tenha prestado.
Durante o período de estudo, e sem prejuízo das aulas e
exercieios praticos da Escola Polytechnica, frequentará as diversas officinas, se dedicará aos trabalhos de desenho de Engenharia Civil na respectiva Directoria do Arsenal de Marinha e
acompanhará as obras entregues áquella Directoria.
Findo o prazo de estudos, durante o qual deverá concluir
o curso de engenharia civil da Escola Polytechnica, será submettido ao exame de que trata o art. 22 do regulamento do
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Corpo de .Engenheiros N avaes e, caso durante o período de estudos não revele aproveitamento e tenha tido procedimento irregular, será, a juizo do ministro da Marinha e de accôrdo ·
com o art. 21, dispensado da commissão de estudos, perdendo
o direito de admissão no Corpo de Engenheiros Navaes.

N. 25- EM 5 DE JUNHO DE 1915
'

Dá instrucções para o serviço de fazenda do pratico-mór da barra do Rio
Grande do Sul

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 2. 086.- Rio de
Jàneiro, 5 de junho de 1915.
Sr. inspector de Fazenda e Fiscalização- Tendo resolvido approvar as instrucções que acompanharam vosso officio
n. 1.086, de 29 de maio ultimo, e que se acham annexas, sobre
o serviço de Fazenda do pratico-mór da barra do Rio Grande
do Sul, assim ,vos declaro, para os fins convenientes.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de· Alencar.
Instruc~tões

sobre o serviço de Fazenda do pratico-mór da barra do Rio
Grande do Sul

1. 0 A escriptur~tção do pratico-mór da barra do Rio Grande
do Sul, que. indevidamente, era executada de accôrdo com o
decreto n. 6.846, de 6 de fevereiro de 1908, que regulou o serviço das associações dos praticos, deve obedecer á regulamentação das escripturações dos mestres, de accôrdo com o decreto n. 4. 542 A, de 30 de junho de 1870, que reorgànizou o
serviço de Fazenda da Armada.
2. Para substituições de que tratam os paragraphos do
art. 159, da citada lei de Fazenda, fará o commissario da barra
as requisições dos objectos que tenham de ser substituídos, ficando com os inutilizados, que dará como despeza pela forma
prescripta no art. 100 da mesma lei.
3. Em caso nenhum poderá o pratico-mór ter sob sua
guarda material de consumo, o qual deverá ser fornecido pelo
commissario da barra e despendido pelo livro diario de despeza.
Inspectoria de Fazenda e Fiscalização.- Rio de Janeiro,
29 de maio de 1915.- O inspector, Estevão Adelino Martins,
vice-almirante graduado.
·
0

0
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N. 26- EM 7 DE JUNHO DE 1915
Dá instrucções para arrecadação da renda da ponte "Alexandrino de Alencar"

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 2. 093.- Rio de
Janeiro, 7 de junho de 1915.
Sr. inspector do Arsenal de Marinha do Rio de JaneiroDeclaro-vos, para os fins convenientes, ter resolvido que o commissario desse Arsenal, como representante da Fazenda Nacionai, com encargo do inaterial do Estado, fique incumbido
do recebimento e entrega á repartição fiscal da renda da ponte
"Alexandrino de Alencar", de accôrdo com as instrucções
annexas.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
Instrucções a que se refere o aviso n. 2.093, desta data, e rela11iovas ãs
taxas estabelecidas para o trafego da ponte pensil transportadora
"Alexandrino de Alencar"

a) Creação da Caixa Auxiliar de Deposito Privativo para
o funccionamento e conservação da ponte, a qual ficará a cargo
da Directoria Geral de Contabilidade, sendo constituída pela
cobrança das taxas estabelecidas e multas que forem determinadas no regulamento para o serviço da ponte, em elaboração;
b) As facturas comprobativas das despezas, só poderão ser
effectuadas mediante prévia autorização ministerial, soffrerão
o mesmo processo que as referentes ás demais despezas do Ministerio, até a Directoria de Contabilidade, que effectuará os
pagamentos como os recursos da caixa á bocca do cofre;
c) A fiscalização do serviço da ponte entregará diariamente
á Contabilidade, que lhe passará vales, a féria arrecadada, sendo
esses vales devolvidos á Contabilidade, quinzenalmente, com
a guia de remessas, passando a Pagadoria o recibo de contraprova, para o que a Inspectoria de Fazenda e Fiscalização entregará á fiscalização da ponte um livro, modelo adoptado, de
registro, contra-prova e remessa;
d) As sobras mensaes serão cumuladas, para attender ás
pinturas geraes da ponte, segundo o intervallo que fôr determinado;
·
e) Trimensalmente a fiscalização enviará em duplicata á
Dircctoria Geral de Contabilidade o balancete, devolvendo esta
áquella a primeira via, após a conferencia devida.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1915.- Alexandrino Faria de
Alencar.
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N. 27- EM 19 DE JUNHO DE 1915
Declara quando os praticos avulsos têm direito a taxas de praticagem

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 2.269.- Rio de
Janeiro, 19 de junho de 1915.
Sr. inspector de Portos e Costas - Em solução a vosso
officio n. 500, de 7 do corrente, declaro-vos, para os devidos
effeitos, que deveis fazer ver ao capitão do porto do Estado do
Ceará que, estando dissolvida a Associação de Praticagem do
mesmo Estado, não póde ser tomado em consideração o telegramma expedido em nome da referida associação, e bem assim
que os praticos avulsos não podem receber taxa de praticagem
sinão quando piloteiem os navios a chamado dos commandantes, como estabelece o art. 181 do regulamento da Marinha
mercante.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 28- EM 24 DE JUNHO DE 1915
Manda contar como de embarque o tempo de serviço dos marinheiros
telegraphistas nas ilhas oceanicas

Ministerio dos N egocios da Marinha- N. 2.334.- Rio de
Janeiro, 24 de junho de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada- Resolvendo, em
vista das razões expostas pelo commandante do Corpo de Marinheiros Nacionaes, em officio n. 1.590, de 17 do corrente,
mandar contar como de embarque o tempo em que os marinheiros telegraphistas servirem nas ilhas oceanicas, como Fernando de Noronha, Rocas, Abrolhos, Trindade, Arvoredo e
Rasa, não sendo extensiva esta resolução aos destacados nas
existentes dentro dos portos, assim vos declaro, para os devidos
effeitos.
Saúde e fraternidade. -Alexandrino Faria de Alencar.

N. 29- EM 28 DE JUNHO DE 1915
Suspende a contractação de foguistas e providencia sobre a reducção dos
contractados

Ministerio dos N egocios da Marinha- N. 2.380.- Rio de
Janeiro, 28 de junho de 1915.
Sr. inspector de Machinas- Tendo resolvido suspender
o contracto de foguistas e fixar em mil e quinhentos (1.500) o
numero delles, recommendo-vos que, d'ora {'ffi diante, só sejam
Decisões- 1915
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feitas innovações de contractos de ·foguistas, cujo comportamento fôr notoriamente exemplar, reduzindo-se assim progressivamente o estado actual, até attingir o numero ora fixado.
Saúde e fraternidade. - Alexandrino Faria de Alencar.

N. 30- EM 8 DE JULHO DE 1915
Estabelece regras para a promoção dos marinheiros não foguistas

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 2.449.- Rio de
Janeiro, 3 de julho de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada -Declaro-vos, para
os devidos effeitos, que, em vista da proposta do commandante
do Corpo de Marinheiros Nacionaes, em officio n. 1.677, de 25
de junho ultimo, e sem prejuízo do funccionamento da Commissão de Promoção, estabelecida pelo Regulamento daquelle
corpo, resolvo:
a) que os exames para promoção dos marinheiros (não foguistas) sejam feitos perante commissões nomeadas por esse
Estado Maior;
b) as commissões de exame, para cada especialidade, deverão ser compostas de tres officiaes da mesma especialidade;
c) que, para o exame das praças sem especialidade, á commissão seja constituída de tres officides, ·encarregados de destacamentos a bordo, e do Ajudante do Patrão-Mór do Arsenal
de Marinha do Rio de Janeiro, como auxiliar, na parte relativa á arte de marinheiro;
d) os exames das praças especiàlistas se realizarão nos navios ou em estabelecimentos navaes mais apropriados a cada
especialidade, determinados por este Estado Maior, e os das que
não tiverem especialidade no Quartel Central do Corpo de Marinheiros N acionaes;
e) para os exames das que servirem a bordo de navios,
quando fóra deste porto, o Commandante da divisão, flotilha ou
navio deverá nomear as commissões, observando o quanto possível o determinado na presente resolução.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 31- EM 3 DE JULHO DE 1915
Reduz o fornecimento semestral de uniformes ás praças presas

Ministerio dos Negocias da Marinha- N. 2.455.- Rio de
Janeiro, 3 de julho de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada- Tendo resolvido,
á vista do que expoz o commandante do Corpo de Marinheiros
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Nacionaes em officio n. 1.616, de 17 de junho ultimo, e como
medida economica e de caracter provisorio, mandar reduzir o
fornecimento semestral de uniformes ás praças presas no Batalhão Naval ou na fortaleza 'de Villegaignon, para responT
derem a prôcesP.o de guerra, no regimen especial de - presos-,
a exemplo do que se pratica com as sentenciadas e não excluídas e que se acham nas mesmas condições de - prisão - ;
assim vos declaro, para os devidos effeitos.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 32- EM 3 DE JULHO DE 1915
Declara que um contra-mestre do Arsenal de Matto Grosso não tem direito
á pensãb do montepio operario, mas sim seus herdeiros, no caso de
reversão

Ministerio dos Negocias da Marinha- N. 2.460.- Rio de
Janeiro, 3 de julho de 1915.
Sr. inspector do Arsenal de Marinha do Ladario- Em solução a vosso officio n. 35, de 29 de maio proxiino findo, com o
qual remettestes o titulo de pensão conferido a Antonio Albino
dos Santos, contra-mestre aposentado da officina de Fundição
da Directoria de Machinas desse Arsenal, declaro-vos, de accôrdo com o parecer da Junta Directora do Montepio dos Operarias do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, de 25 de junho
ultimo, que vos transmitto em copia, não poder ser expedido
titulo de pensão em favor do referido contrà-mestre, visto que
as contribuições feitas para o fundo do montepio só podem produzir effeito para o caso de reversão a seus herdeiros, na forma
prescripta no art. 19 do regulamento que rege o assumpto.
I
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 33- EM 7 DE JULHO DE 1915
Dá regras sobre a liquidação das cadernetas das praças de Marinha pelos
corpos a que pertencem

Ministerio dos Negocias da Marinha- N. 2.484.- Rio de
·
Janeiro, 7 de julho de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada- Recommendo-vos
seja publicado em ordem do dia desse Estado Maior que, independentf da fiscalisação que compete á Inspectoria de Fazenda
e á Directoria Geral de Contabilidade, sejam as cadernetas das
praças embarcadas e destacadas em commissões de terra enviadas, periodicamente, com intervallos de dom annos, aos
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commandantes do Corpo de Marinheiros N acionaes e do Batalhão Naval, quando requisitadas, afim de serem liquidadas
pelos respectivos commissarios.
Saúde e fraternidade.- ALxandrino Faria de Alencar.

N. 34- EM 7 DE JULHO DE 1915
Sujeita ás inspecções regulamentares os livros de soccorros e cadernetas
subsidiarias

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 2.486.- Rio de
Janeiro, 7 de julho de 1915.
Sr. inspector de Fazenda e Fiscalização- Declaro-vos,
para os devidos effeitos, que, nas inspecções que tiverdes de
fazer, de accôrclo com o § 8°, do art. 4°, do regulamento da Inspectoria de Fazenda e .fiscalização, deveis inclui· a escripturação dos livros de soccorros, e cadernetas subsidiarias dos officiaes e praças, especialmente no que se referir a averbações dos
pagamentos effectuados.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 35- EM 12 DE JULHO DE 1915
Torna extensivo o uso da espada de sub-oflicial aos primeiros sargentos dos
Corpos de Marinha

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 2.538.- Rio de
Janeiro, 12 de julho de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada- Deferindo o requerimen o do 1o sargento do Corpo de Marinheiros Nacionaes
Mario Gonçalves da Silva, declaro-vos, para os devidos !ilffeitos,
que resolvi tornar extensivo aos primeiros sargentos do Corpo
de Marinheiros Nacionae< e Batalhão Naval o uso da espada de
sub-official, como está estabelecido no Exercito, devendo essa
peça de uniforme ser adquirida pelos interessados, aos quaes fica
marcado o dia 5 de setembro proximo para com ella se apresentarem (n. 1.372. C. M. Nac.).
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
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N. 36- EM 28 DE JULHO DE 1915
Declara quando a Assistencia Medica Naval deve estender-se á familia do
funccionario e dá outras providencias

Ministerio dos Negocios da Marinha---'- N. 2.734- Circular.- Rio de Janeiro, 28 de julho de 1915.
Srs. chefes das Repartições de Marinha - Em solução á
consulta feita pelo director da Escola Naval, em offi io n. 4, de
22 de fevereiro ultimo, e de accôrdo com o parecer Íl. 479 do
Conselho do Almirantado, quanto aos paragraphos 3°, 4° e 5°,
e quanto aos paragraphos 1° e 2~, pela opinião da minoria, declaro-vos, para os fins convenientes, que resolvi seja observado
o seguiu te :
.
1. o Nos estabelecimentos navaes situados em logares isolados, onde não haja outros recursos, a assistencia medica deve
ser assegurada, não só ao flinccionario que residir em dependencia do estabelecimento, como tambem ás suas familias e
pessoas que residam sob o mesmo tecto;
2. Nenhum medico se poderá negar, quando designado
pelo commandante ou director do estabelecimento, a assistir
ás pessoas nas condições acimas estabelecidas.
0

Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 37- EM 30 DE JULHO DE 1915
Manda considerar os sub-officiaes da Armada como praças de pret

Ministerio dos N egocios da Marinha- N. 2. 790 cular. -Rio de Janeiro, 30 de julho de 1915.

Cir-

Srs. chefes das Repartições de Marinha - Afim de que
fique firmada doutrina sobre a situação dos sub-0fficiaes da Armada na .lüerarchia militar, e a proposito do requerimento do
escrevente de 1" classe, sargento ajudante; Arthur Carlos Ferrão,
resolveu o Sr. Presidente da Republica, de accôrdo com o parecer unanime do Supremo Tribunal Militar e a maioria do Conselho do Almirantado, que os referidos sub-officiaes sejam consi.derados praças de pret, em vista das disposições de lei .em
v1gor.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
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N. 38- EM 31 DE JULHO DE 1915
Fixa o numero de inferiores e praças que em cada navio devem perceber o.s
diversas gratificaçõPs de incumbencia

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 2.812 A.- Rio
de Janeiro, 31 de julho de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada - Tornando-se necessaria a fixação do numero de inferiores· e praças do Corpo
de Marinheiros Nacionaes que, em cada typo de_.l\avio, devam
perceber as diversas gratificações de incumbencias, de accôrdo
com o decreto n. 7.399, de 14 de maio de 1909, de modo a evi·
tar-se irregularidades, quer na distribuição das mesmas praças,
quer no abono das respectivas gratificações, tendo em vista as observações da tabella approvada por aquelle decreto, declaro-vos,
para os devidos effeitos, que, confor~1ando-me com o parecer do
Conselho do Almirantado, emittido em consulta n. 492, de 9 de
abril ultimo, resolvi que taes abonos sejam feitos do seguinte
modo:
1. o Aos sargentos sem especialidade:
a) a gratificação de Mestre d'Armas, sendo: um só em
todos os navios;
b) a gratificação de sargenteante, sendo: dous para marinheiros e um para foguistas, nos navios do typo Minas Geraes;
um para marinheiros e um para foguistas, nos navios dos typos
Barroso, Benjamin Constant, Bahia, Deodoro e Tamandaré; um
para marinheiros e foguistas. nos navios dos outros typos.
2. Aos sargentos com o curso das Escolas Profissionaes,
na sua respectiva especialidade:
·
a) a gratificação de fiel de artilharia, sendo um só para
todos os navios;
b) a gratificação de chefe de torre, sendo um só para cada
torre;
c). a gratificação de fiel de torpedos, sendo uni só para todos
os navws;
d) a gratificação de signaleiro-chefe, sendo um só em todos
os· navios;
.
e) a gratificação de escoteiro, sendo um só em todos os na0

VIOS.

3. A's praças signaleiros-telegraphistas:
a) a gratificação de chefe de quarto, sendo limitado o numero de accôrdo com a observação 5a da tabella annexa ao decreto n. 7.399, de 14 de maio de 1909:
b) a gratificação de tres mil réis (3$000) - art. 2° do decreto
n. 74 A, de 1889 -limitado a um numero igual ao dos chefes
de quarto.
0
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4. 0 A's praças artilheiras:
a) a gratificação de chefe de canhão de grosso, medio e pequeno calibre, sendo o numero igual ao numero de canhões a
bordo;
b) a gratificação de artilharia (carregador), tres mil réis
(3$000)- art. zo, do decreto n. 74 A, de 1889-sendo um pa~a
cada canhão de pequeno calibre, tres para cada canhão de med10
calibre e cinco para cada canhão de grosso calibre;
.
c) a mesma gratificação, para ós chefes de paioes de munições .C um por paiol).
5. A's praças torpedistas:
a) a gratificação do chefe de tubo.
6. A's praças sem especialidade:
a) a gratificação de encarregado do ~ostado, sendo: 12 no
typo Minas Geraes, seis nos typos Bahia, Barroso, Benjamin
Constant, Deodoro e · Tamandaré; dous nos typos Tupy e R epublica e um nos outros navios;
b) a gratificação de fachineiro, sendo: dous no typo Minas '
Geraes e um nos outros typos;
c) a gratificação de paioleiro, sendo:--;- paioleiro do mestre,
um em todos os navios; paioleiro do commissario, tres no typo
Minas Geraes, dous nos typos Barroso, Bahia, Benjamin Constant e Deodoro, e um no~ outros typos.
0

0

OBSERVAÇÕES

1. 8 Os marinheiros foguistas não devem nunca exercer
senão cargos na machina e quando, por motivo de força maior,
exercerem cargos no convez, nunca perceberão a gr11tificação de
imcumbencia que exercerem e a de machina parada.
2. 8 Na falta de sargentos, sómente os cabos poderão desempenhar os cargos que lhes são designados.
3. 8 Não havendo nem sargentos, nem cabos a bordo, não
será abonada essa gratificação a outra praça sem uma autorização do ministro, devendo os commandantes dos navios pedir
ao Corpo de Marinheiros N acionaes cabos ou sargentos para
exercerem esses cargos.
4. 8 Emquanto houver falta de marinheiros especialistas,
serão designados na artilharia, torpedos e signaes, praças de relativa competencia, a que serão abonadas as gratificações relativas ás incumbencias que exercerem.
'Saúde e fraternidade. - Alexandrino Faria de Alencar.
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N. 39 -

EM 6 DE AGOSTO DE 1915

Determina que não sejam destruidos os inuteis antes da approvação dos
respectivos termos e dá outras provid~ncias

Ministerio dos N egocios da Marinha- Circular n. 2.848.Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1915.
Srs. Directores dos Depositos Navaes- Determino\vos
que, da presente data em diante, não sejam mais destruidos os
inuteis, cujos termos ainda estejam dependentes da approvação
deste Ministerio e que haja estricta observancia do regulamento
que baixou com o decreto n. 10.837, de 1 de abril de 1914, notadamente do art. 46 e seus paragraphos, tornatldo-se da presente data e do conhecimento desta responsavel todo aquelle
que de futuro incidir em faltas contrarias ás prescripções do citado regulamento.
Saúde e fraternidade. - Alexandrino faria de Alencar.

N. 40- EM 28 DE AGOSTO DE 1915

Dá instrucções

para a promoção e classificação dos marinheiros' musicos

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 3.090.-Rio de
Janeiro, 28 de agosto de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada - Declaro-vos,
para os devidos fins, que, á vista do que propõe o commandante
geral do Corpo de Marinheiros Nacionaes, proposta que transmittistes com o vosso memorandum n. 19.151, de 22 de junho
corrente, resolvi que para a promoção e rlassificação de marinheiros musicos seja observado o seguinte:
1o, a promoção entre marinheiros dessa especialidade fica
substituída por uma classificação temporaria, mediante exame,
sendo a dita classificação considerada como classe no Corpo
para todos os effeitos de antiguidade, formaturas e vantagens
respectivas;
2°, essa classificação de marinheiros musicos dependerá da
nota em exame semestral, feito na segunda quinzena dos mezes
de maio e outubro, devendo ser feita nos dias 11 de junho e 15 de
novembro, como se procede com as demais praças do Corpo;
3°, á vista do resultado do exame, os marinheiros musicos
serão classificados na mesma classe, na inferior ou na superior;
4°, para a classificação em contra-mestre de musica (2° sargento) e mestre de musica (1° sargento) haverá um concurso musical, organizado pelo respectivo professor, com tres mezes de
antecedencia, depois de ter-se dádo a vaga;
5o, os marinheiros musicos que, em dous annos consecutivos,
forem classificados como musicos de primeira classe, terão a

MINISTERIO DA MARINHA

73

dasse de cabo, sendo o seu numero limitado á quarta parte do
effectivo dos musicos de 1"' classe, marcado na lei de fixação de
forças;
6°, s6 poderão ser classificados na classe superior os marinheiros musicos que obtiverem a nota de plenamente ou distincção nos exames ou concursos, e que já tenham satisfeito as
condições geraes para a promoção das praças do Corpo, sendo,
porém, reduzido o tempo de embarque a quatro mezes;
7°, os marinheiros musicos cabos que forem classificados
contra-mestres (2° sargento) serão considerados especialistas do
curso, visto ter tido o concurso como resultado final de um curso
profissional;
8°, finalmente, a mesa examinadora, quer para o concurso,
quer para os exameR, será composta do professor de musica
da Marinha, de um outro professor convidado para esse fim e
do segundo commandante do Corpo.
Saúde e fraternidade. -Alexandrino Faria de Alencar.

N. 41- EM 30 DE AGOSTO DE 1915
Manda que a estopa servida seja entregue ao Deposito Nava:l do Rio de Janeiro

.

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 5.111- Circular.
Rio de Janeiro,
30 de agosto de 191~.
.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada, Jnspectores dos
Arsenaes de Marinha e Director do Armamento - RecommQndo-vos seja entregue ao Deposito Naval desta Capital toda a estopa servida nas officinas e navios da esquadra.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

-

N. 42- EM 30 DE AGOSTO DE 1915
Resolve duvidas sobre o abono das gratificações de exemplar comportamento
e de especialista de curso

Ministcrio dos Negocios da Marinha- N. 3.112.- Rio de
Janeiro, 30 de agosto de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada- De accôrdo com
a informação prestada pelo commandante ,do Corpo de Marinheiros N acionaes, relativamente ao requerimento do cabo de
esquadra do mesmo corpo Belluino Jorge Libarino, engajado por
tres annos, pedindo o abono da gratificação de exemplar comportamento, declaro-vos, para os devidos effeitos, que a referida
gratificação e a de especialista de curso s6 devem ser concedidas
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ás praças que não tiverem ficado fóra das fileiras da Armada por
mais de seis mezes, contados do desligamento do corpo á apresentação, para engajamento ou reengajamento.
Quanto, porém, ás que excederem áquelle prazo, exgir-sehão um anno de exemplar comportamento para fazerem JÚS á.
respectiva gratificação e um exame de requalificação na especialidade para obterem a de especialista de curso.
Saúde e fraternidade. - Alexandrino Faria de Alencar.

N. 43- EM 1

D~

SETEMBRO DE 1915

Manda que se não recorra á rêde radiographica nacional onde houver estação
radiographica da Marinha

Ministerio dos Nego cios da Marinha- N. 3.143- Circular.
-Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1915.
Srs. chefes das Repartições de Marinha - Recommendovos que não lanceis mão da rêde radiotelegraphica nacional, em
logares em que esse serviço possa ser desempenhado pelas estações pertencentes á Marinha, afim de evitar despezas superfiuas
a este Ministerio.
Saúde e fraternidade. -Alexandrino Faria de Alencar.

N. 44- EM 6 DE SETEMBRO DE 1915
Estende ao Batalhão Naval o aviso de 30 de agosto de 1915, sobre gratificações
de exemplar comportamento de especialista de curso

Ministerio dos •Negocios da Marinha- N. 3.192.- Rio
de Janeiro, 6 de setembro de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada- Tendo r.esolvido
tornar extensivas ao Batalhão Naval as deliberações contidas
no aviso n. 3.112, de 30 de agosto ultimo, referente ao abono da
gratificação de exemplar comportamento e a de especialista de
curso ás praças do Corpo de Marinheiros N acionaes, assim vos
declaro, para os devidos effeitos.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
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N. 45- EM 15 DE SETEMBRO DE 1915
Dá regras para a escripturação das cadernetas das praças

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 3.274 A.- Rio
de Janeiro, 15 de setembro de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior -da, Armada - Declaro-vofl,
.,para os devidos effeitos, que, acceitando as ponderações feitas
pelo commandante do couraçado Minas Geraà, em officio numero 475, de 18 de agosto ultimo, resolvi que, d'ora em diante,
todas as notas referentes a castigos e ao comportamento das
praças sejam mensalmente lançadas, nas cadernetas, pelos
encarregados dos destacamentos a bordo dos navios e nos estabelecimentos, e pelos commandantes dos quarteis ou companhias no commando geral do Corpo de Marinheiros N acionaes e no Batalhão Naval, com a responsabilidade exclusiva dos
referidos encarregados, que assignarão as mesmas notas.
Quando, porém, se tratar de notas referentes ao abono da
gratificação de exemplar comportamento, o que só poderá ter
logar em virtude de autorização em ordem do dia do commando
geral do Corpo de Marinheiros N acionaes ou do Batalhão Naval, ou quando tenha de cessar o referido abono, os commissarios
deverão transcrever taes notas na parte relativa ao "debito e
credito", quer nas cadernetas subsidiarias, quer nos livros de soccorros, as quaes, além de sua assignatura, deverão ter a rubrica
do immediato.
Em relação ás demais notas do "historico" de cada ofÍicial ou praça, como tambem ás averbações de pagamento no
"debito e credito", devem os commissarios registral-as, mensalmente, no livro de sóccorros e, semestralmente, nas cadernetas subsidiarias, sendo que as notas de viagem devem ser
feitas resumidamente.
Cada nota ou lançamento differente, quer no livro de soccorros, quer nas cadernetas subsidiarias, deverá ter sempre a
rubrica do commandante ou do encarregado do detalhe, no
"historico", e a do immediato, no "debito e credito", além da
assignatura do official que escrever a mesma nota.
No caso de desembarque, de passagem ou desligamento de
qualquer official ou praça, deverão ser transcriptas todas as
notas do livro de soccorros até a data em que se der a alteração.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
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N. 46- EM 15 DE SETEMBRO DE 1915
Declara que os officiaes a serviço de outro Min\sterio só recebem soldo pelo
orçamento da Marinha

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 3.274 B.- Rio
de Janeiro, 15 de setembro de 1915.
Sr. ministro das Relações Exteriores- Em resposta aó
vosso aviso n. 2, de 19 de maio ultimo, tenho a honra de declarar-vos que, de accôrdo com ás disposições dos arts. 1o, da lei
n. 2.290; de 13 de dezembro de 1910, 'e 104, § 3°, da de n. 2.924,
de 5 de janeiro do corrente anno, os officiaes, em serviço estranho a este Ministerio, só percebem o respectivo soldo, devendo a gratificação ser paga em virtude das funcções que exercerem em outros ministerios.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 47 -

EM 5 DE OUTUBRO DE 1915

Manda não tenham andamento os pedidos de funccionarios civis sobre
contagens prévias de tempo para futuras aposentadorias

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 3.553.- Rio de
Janeiro, 5 de outubro de 1915.
·
'
Srs. chefes das Repartições da Marinha - Reiterando a
resolução contida no aviso n. 1.399, de 6 de novembro de 1913,
dirigido á Superintendencia de Portos e Costas, recommendo-vos não tenham andamento requerimentos de empreg::J,dos
civis sobre contagem de tempo para futuras aposentadorias,
visto tornar-se, em face dos dispositivos que regem a especie,
desnecessaria e inutil a contagem prévia, procedida por este.
Ministerio, cabendo aos interessados apenas o direito de instruirem seus processos de aposentadoria com as certidões do
tempo de serviços, passadas em fórma e devidamente selladas.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencàr.

N. 48- EM 11 DE OUTUBRO DE 1915
Declara que as embarcações empregadas nas obras da barra do Rio Grande
do Sul estão isentas do pagamento das taxas regulamentares

Ministerio dos Neg~cios da Marinha- N. 3.625.- Rio
de Janeiro, 11 de outubro de 1915.
Sr. inspector de Portos e Costas- Em soluçoo a vosso
officio n. 975, de 30 de setembro ultimo, transmittindo a con-
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sulta do capitão do porto do Estado do Rio Grande do Sul,
constante do officio n. 455, de 2 de setembro proximo findo,
'autorizo, de accôrdo com o parecer n. 928, di Consultor J u-.
ridico deste Ministerio, a declarar ao referido capitão do porto
que as embarcações pertencentes á Companhia Franceza, encarregada das obras da barra, estão isentas do pagamento
das taxas especificadas na tabella annexa ao regulamento das
Capitanias, á vista das clausulas·. do contracto celebrado éom
o Governo Federal.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 49- EM 16 DE OUTUBRO DE 1915
Altera o aviso de 7 de junho de 1915, na parte relativa ao recebimento
e entrega da renda da ponte "Alexandrino de Alencar"

Ministerio dos Negocias da Marinha- N. 3.670.- Rio
de Janeiro, 16 de outubro de 19l5.
Sr. inspector do Arsenal de Marinha do Rio de JaneiroDeclaro-vos, para os devidos effeitos, que nesta data resolvi
alterar o aviso n. 2.093, de 7 de junho ultimo, na parte relativa á
incumbencia commettida ao commissario desse Arsenal, do rece- .
bimento e entrega da renda da ponte "Alexandrino de Alencar",
passando essa responsabilidade ao representante da Fazenda
N acionai, designado para servir na Commissão Technica e Fiscal
das Obras do Novo Arsenal, á qual foi entregue todo o material
que pertenceu á Société Française d'Entreprises au Brésil.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 50- EM 19 DE OUTUBRO DE 1915
Approva o regulamento para a praticagem do Ceará

Ministerio dos Negocias da Marinha- N. 3.710.- Rio
de Janeiro, 19 de outubro de 1915.
Sr. inspector de Portos e Costas- Declaro-vos, para os
devidos effeitos, que resolvi approvar e mandar que seJa executado o regulamento que a este acompanha, para o serviço
da praticagem dos portos, barras e rios navegaveis do Estado
do Ceará. revogado o que foi approvado por aviso n. 3.469, de·
30 de julho de 1902.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
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Regulamento para a Associação de Praticagem dos Portos, Barras e
Rios navegaveis do Estado do CearA

CAPITULO I
DA ASSOCIAÇÃO

Art. 1. o Fica constituída a Associação de Praticagem dos
Portos, Barras e Rios navegaveis do Estado do Ceará, que
será feita pelos praticas da associação, installada em 18 de
março de 1915, de accôrdo com o aviso do ministro da Marinha n. 120, de 9 de janeiro do corrente anno, com séde na
cidade de Fortaleza, sendo regida por este regulamento, combinado com os Hegulamentos Geral de Praticagem, annexo ao
decreto 11. 6.846, de 6 de fevereiro de 1908, da Marinha Mercante e Navegação de Cabotagem, approvado pelo decreto
n. 10.524, de 23 de outubro de 1913, e das Capitanias de Portos,
constantes do decreto n. 11.505, de 4 de março de 1915.
Paragrapho unico. Não poderá fazer parte da actual Associação de Praticagem nenhum dos praticas da extincta associação, conforme determinou o aviso do Ministerio da Marinha n. 3.164, de 26 de junho de 1914, que dissolveu a mesma
associação.
Art. 2. O prazo de sua duração será indeterminado, isto
é, prevalecerá emquanto a associação não fôr dissolvida amigavelmente e pelo assentimento unanime em assembléa geral
dos associados, presidida pelo capitão do Porto e com approvação exclusiva e definitiva do ministro da Marinha, cujas
decisões ser&o em ultima instancia.
Art. 3. Os fins da associação são exercer á praticagem
dos navios de guerra ou mercantes, quer brasileiros, quer estrangeiros, que demandarem os portos e rios navegaveis do
Estado do Ceará. e bem assim prestar-lhes os soccorrros de que
poRsam necessitar nas eventualidades de perigo ou sinistro.
Art 4. O capitão do Porto ao qual está sujeito todo o
pessoal da praticagem exercerá a suprema inspecção de todos
oR serviços e programmas dos exames para admissão na associação, aos quaes presidirá, do mesmo modo que ás assembléas
da associação, a que se refere este regulamento.
Paragrapho unico. E' o capitão do Porto fiscal da Associação
de Praticagem e o unico orgão official oue põe a associação em
relação immediata com o inspector de Portos e Costas.
Art. 5." Sobí·e os serviços da praticagem o capitão do
Porto só se entenderá com o pratico-mór, quer verbalmente,
quer por escripto.
Art. 6. Quaesquer desintelligencias entre os associados
da praticagem serão levadas ao conhecimento do capitão do
Porto, o qual procurará harmonisal-os, dando quando não o
conseguir, conheeimento ao inspector de Portos e Costas. Do
mesmo modo quando não se conformem com a resolução dada
0
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pelo capitão do Porto, não se oppondo esta autoridade, P<?derão
dirigir-se ao inspector de Portos e Costas, e até mesmo ao ministro da Marinha, por intermedio das autoridades competentes, e cujas decisões serão definitivas.
Paragrapho unico. As desintelligencias suscitadas entre os
associados e autoridades federaes serão resolvidas pelo ministro
da Marinha em ultima instancia.
Art. 7. A praticagem terá suas estações nos portos de
Fortaleza, Aracaty, Aracahú, Camocim e Timonha, onde deverão permanecer os praticos para attenderem ao serviço de
pilotagem dos navios e soccorros navaes.
, Art. 8. A praticagem no porto de Fortaleza comprehl'mde toda a zona entre o alinhamento das boias dos baixios
do Meyrelles, da Velha e ponta de Arpoadores e a costa.
As embarcações serão fundeadas ou ancoradas nos pontos
determinados pela Capitania do Porto, serviço este que será
incluído nos da praticagem. Teem barras naturaes os demais
portos d01 Estado.
0

0
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Art. 9. O pessoal da Praticagem será matriculado na
respectiva Capitania do Porto e se comporá de:
Um pratico-mór;
Um ajudante do pratico-mór;
Quatro praticos;
Drms praticantes;
Um escrevente;
Um atalaiador.
Art. 10. O pessoal da associação será dividido pelas estações da Praticagem, do modo seguinte: na séd~ permanecerão
o pratico-mór, o ajudante do pratico-mór, o pratico-thesoureiro,
o escrevente e os marinheiros necessarios ás embarcações. Nas
demais estações estacionarão o pratico encarregado da barra,
que será o thesoureiro, e o praticante, que será o escrevente,
além dos marinheiros necessarios ao serviço.
Art. 11. O pratico-mór e seu ajudante serão eleitos
pelos praticos e praticantes, por escrutínio feito em reunião
presidid:t pelo capitão do Porto, sujeito esta eleição á approvação
da Inspectoria de Portos e Costas que, no caso de não approval-a, mandará proceder á nova eleição, excluindo-se o pratieo
cuja eleição houver sido recusada.
Art. 12. Os títulos de praticos serão passados pelo capitão do Porto, após o exame respectivo e rem~ttidos á assi
gnatura do inspector de Portos e Costas
0
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Art. 13. Ninguem poderá obter titulo de pratico de barras
e rios navegaveis do Estado do Ceará sem provar:
1o, que é cidadão brasileiro, maior de 21 annos de idade;
2°, que tem bom procedimento, verificado em folhas corridas;
3°, que sabe ler, escrever, as quatro operações sobre nu-.
meros inteiros e decimaes e os systemas de pesos e medida!'!;
4°, que praticou embarcado, pelo menos cinco annos, as
entradas e sahidas das barras e rios navegaveis do Estado do
Ceará, o que será provado_ com certidão de sua matricula pessoal e ról de equipagem, si houver;
5o, que foi habilitado em exames perante corrtmissão nomeada pela Capitania do Porto
.
Paragrapho unico. O exame para obtenção do titulo de
pratico constará de apparelhos e manobras das embarcações;
preceitos para espiar um ferro ou ancorote; meios mais vantajosos de dar ou receber um cabo de reboque; rumos de
agulhas, indicações barometricas e thermometricas; signaes;
tanto do Codigo Internacional, como peculiares á praticagem;
estabelecimentos das marés; direcção e velocidade das correntes, já nas barras, bahia e portos, já nos rios, já na parte do
littoral comprehendida dentro dos limites da praticagem; direcção e largura dos canaes nas mesmas bahias, portos, rios e
costas; sua profundidade por occasião das baixas marés de syzigias e nas das grandes vasantes dos rios; movimento horario
das aguas nas differentes marés, enchentes ou vasantes; natureza
do solo submarino; marés, boias e balisas para guiarem a navegação; ventos reinantes, sua intensidade e direcção; direcção.
largura e profundidade dos canaes; bancos existentes ns. éircumscripção da praticagem; sua posição e natureza, extensão e configuração; altura da agua sobre elles, quer nas baixas marés de
syzigias ou nas grandes vasantes dos rios, quer nas marés quadraturas ou nas enchentes ordinarias; trato da costa comprehendida nos limites da Praticagem : meios de soccorros aos
naufragas; regra para evitar abalroamentos no mar e regulamentos de cabotagem.
A prova relativa ao conhecimento dos canaes, barras, etc.,
deverá sempre que fôr possível, ~ter exhibida a bordo de uma
embarcação, que será pilotada pelo examinando.
Art. 14. O candidato ao titulo de pratico requererá exame
ao capitão do Porto, que designárá a respectiva commissão,
da qual será presidente.
A commissão se comporá, além do presidente, dà patrãomór e de dous praticas, que forem designados pela sorte,
dentre os existentes na localidade.
Art. 15. Os lagares de praticas do quadro serão preenchidos pelos praticantes que, nos termos do art. 19, .se mostrarem habilitados em exame. Para a nomeação, terá preferencia o mais bem classificado; em igualdade de classificação, o
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mais antigo; dada a mesma antiguidade, o mais velho ; e, em
igualdade de todas as circumstancias, pela sorte. 1
Art. 16. Na falta absoluta de praticantes habilitados,
poderão entrar para o quadro de pratico.:; indivíduos estranhos
á associação; devendo, porém, satisfazer ás condições estabelecidas no art. 13.
·
Art. 17. O exame para obtenção de matricula de pra~
ticantes de pratico será feito á requisição do candidato nas
mesmas condições dos praticas, e será effectuado por uma commissão presidida pelo capitão do Porto, composta do ajudante
e o patrão-mór, si houver, ou sómente dos dous primeiros, de
um escripturario da repartição, podendo tambem, na falta, ser
chamado um pratico da localidade.
Art. 18. Os títulos de praticantes de praticas constarão
da matricula respectiva.
Art. 19. Ninguem poderá ter matricula de praticante de
pratico se~ provar:
·
lo, que é cidadão brasileiro, maior de 21 annos;
2°, que sabe ler e escrever, bem como as quatro operações
sobre numeros inteiros e decimaes e os systemas de pesos e
medidas;
3°, que tem noções da prbfissão de marinheiro;
4°, que conhece os rumos da agulha;
5°, que praticou embarcado um anno nas pontas e· barras
dos rios navegaveis do Ceará, exhibindo a matricula pessoal
e ról de equipagem, si houver.
§ 1. Sempre quefôr possível demonstrará a bordo de uma
embarcação o conhecimento dos, bancos, canaes, etc., piloteando
a embarcação, que será a prova de exame de maior valor.
§ 2. Em igualdade de condições entre os candidatos serão
preferidos :
f
1°, as ex-ptaças da Armada, que tiverem baixa do serviço
por conclu ão de tempo;
2°, os remadores;
3°, os filhos dos praticas;
4°, os filhos da gente do mar, em geral.
.
Art. 20. Os examinandos serão arguidos por espaço nunca
maior de 30 minutos, para cada um dos examinadores.
Art. 21. O resultado dos exames constará de termos lavrados e assignados pelo secretario e pelas commissões examinadoras.
Art. 22. O candidato reprovado só poderá fazer outro
exame seis mpzes depois e mediante novos pagamentos de taxas.
Art. 23. O atalaiador, quando necessario, e o escrevente,
Eerão nomeados pelo pratico-mór e terão honorarios fixos.
Art! 24. Os .remadores serão livremente contractados pelo
pratico-mór, dentre os que possuam a precisa idoneidade, tendo
preferencia as ex-praças da Armada.
0
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Art. 25. Os escreventes e remadores poderão ser despedidos
no' termos de seus contractos ou segundo as conveniencias do
.~erv.ço ..

CAPITULO III
DAS ATTRIBUIÇÕES E DEVERES DO PESSOAL

Do pratico-rnór

Art. 26. O pratico-mór é o director da associação e como
tal o sru orgão para gerencia e administração de Eeus bens e
serviços, no que não depender da approvação do capitão do
Porto, a quem está sujeito, a quem deve inteira obediencia e a
quem deve prestar informações do serviço a seu cargo.
Art. 27. Ao pratieo-mór compete:
lo, in ormar o capitão do Porto sobre o compÔrtamento e
modo por que o pessoal da Praticagem desempenha seus deveres;
2°, manter na associação a ordem e regularidade precisas,
procurando i:t;J.spirar a todos os empregados principias de di&ciplina e respeito mutuo;
,
3°, iniciar o detalhe do serviço geral, ordinario ou extraordinario do pessoal da associação ;
4°, fiscalizar o dispendio de todas as quantias destinadas ás
despezas da associação, que só serão feitas mediante ordem
escripta do mesmo pratico-mór, que rubricará todos os documentos a respeito ;
5°, fiscalizar a ar ecadação das rendas da associação, rubricando todos os documentos relativos a ella ;
6°, eorresponder-se directamente com o ~pitão do Porto
sobre os serviços que dependam da superior i:Qspecção;
7o, aprefl<mtar semestralmente o capitão dJ Porto um rehtorio do estado da associação sob os pontos de vista do serviço e da administracção da Praticagem, comprehendendo as
contas dos trabalhos realizados e quaesquer propostas para
melhornmento, mod ficação ou reformas concernentes á bôa
marcha elos trabalhos da associação;
8", rnbriear as folhas de pagamentos do pessoal da as'lociação, as quaes serão organizadas pelo escrevente, conferidas
pelo thesoureiro e por um e outro assignadas;
9°, dar licença ao pessoal da Praticagem, sem perda dos
vencimentos, não excedendo de tres dias successivos, nem a 15
dias em um anno;
10, presidir ás assembléas da associação, nos casos esperificados nos te rcgulamen to;
11, detalhar os serviços diarios dos praticos e mais pessoal,
tendo em vista não retardar as embarcações que quizerem
transpor á barm ou mudar de ancoradouro;
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12, providenciar para que nas eventualidades de perigos
ou sinistro' sejam prestados os soccorros necessarios e que as
circumstancias permittirem;
13 te· as embarcações sempre promptas para serem utilizadas em qualquer emergencia, empregando-as do modo por
que, lhe parecer mais conveniente;
14 fazer com que todo o pessoal de promptidão se conserve, desde o romper do dia até ao pôr do sol, sempre que fôr
necessario, na respectiva estação e obrigar em casos urgentes
todos os empregados da associação a acudirem, sob suas ordens
ou de seu ajudante, a qualquer sinistro;
15, providenciar para que as embarcações designadas para
o serviço fóra da barra ou nas suas proximidades, saiam á hora
conveniente e se mantenham em posição adequada, tanto para
attenderem ás embarcações que pretenderem entrar, como para
receberem os praticos daquellas que sahirem;
16, manter todo o pessoal da Praticagem no cumprimento
exacto de seus deveres, punindo qualquer infracção, fa ta ou
delicto commettido;
17 fazer apontar diariamente por seu ajudante todo o
pessoal que comparecer ao1:;-erviço, examinando cuidadosamente
a relação nominal que servirá de base á confecção da folha de
pagamento;
18, adoptar qualquer medida que se lhe afigure de utili""
dade para o serviço, tanto com referencia aos praticos e demais
empregados, como ao material, dando sc:encia do seu acto ao
capitão do Porto;
19, pilotar os navios da Armada que tenham de transpôr
á barra, canaes, etc.;
20, habilitar os praticos no conhecimento de todo o serviço
da· praticagem;
21, observar e fazer observar amiudadamentc o estado dos
canacs, dos bancos ou escolhos que forem vnriaveis, quer nas
barras, quer nos portos e bahias, maxime d ·pois das mudanças dos ventos que maior influencia exerçam sobre as posições e fôrmas dos referidos canaes, bancos ou escolhos nas
occasõe;; de preamar e baixas marés de syzigias e das grandes
enchentes ou vasantcs dos rios e lançar em livro proprio todas
as ob:;ervações colhidao;, com preferencia aos ventos reinantes,
ás correntes, á direcção, profundidade e larguras dos canaes e
sondagem dos bancos;
22, organizar e reme ter mensalmente ao capitão do Porto,
não só o resultado das observações que tiverem sido fe'tas de
accôrdo com o modelo que fôr estabelecido, como tambem uma
relação nominal de todas as embarcações que houverem entrado ou sahido á barra;
•
23, fazer registrar em livro especial o nome, a classe, o calado, a tonelagem, a nacionalidade e a procedencia ou destino
das embarcações que transpuzerem á barra;
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24, ter especial cuidado em que as boias, balisas ou quaesquer outras mareas que tenham sido collocadas para guiar a
navegação permaneçam em seus logares;
25, designar os logares de ancoradouros em que deverão com
segurança e segundo as prescripções da Capitania do Porto e
da Alfandegn fundear as embarcações que receberem o auxilio
da praticagem;
26, informar semestralmente ao capitão do Porto sobre o
procedimento, assiduidade, zelo e aptidão dos praticos e demais
pessoal da associação;
27, verificar ou fazer verificar o calado das embarcações
que pretenderem sahir á barra, afim de impedir que seiam auxiliadas pela praticagem aquellas que por excesso de calado, não
possam levar a effeito o seu intento sem risco de encalhar ou
bater e dar parte do occorrido á autoridade competente;
28, prohibir que as embarcações da associação transportem
pessoas ou mercadorias, que não estejam legalmente desimpedidas ou despachadas;
20, administrar a renda da Praticagem e seu material sob
a inspeeção elo capitão do Porto, a quem communicará as medidas e providencias que tomar para o bom resultado de sua
gerencia.
Art. 28. Ao ajudante compete:
1o, coadjuvar o pratico-mór no desempenho de suas obrigações;
· 2", substituil-o em suas faltas ou impedimentos;
3", desempenhar os encargos que lhe forem prescriptos na
escala do serviço com os outros praticos, salvo quando receber
incumbencia especial.
Art. 29. Aos praticos compete:
1o, comparecer na estação da Praticagem, conforme o detalhe feito pelo pratico-mór, e attendel-o temp; e que fôr chamado para objecto de serviço;
2u, dar convenientes direcções ás embarcações que quizerem
entrar, sahir ou mudar ele funcleadouro, observando os signaes
peculiares ela Praticagem quando reconhecerem que pelo calado
podem ser satisfeitos os pedidos assignalados;
3", aconselhar, por meio de signaes, qualquer medida proveitosa á Eeguran~·a elas embarcações que, de momento, não
possam entrar á barra ou receber mais prompta e efficaz cooperação;
4o, dirigir a amarração c desamarração elas embarcações
que pilote:ncm c bem assim das que quizerem mudar de ancoradouros ;
5", dar conta ao pratico-mór das occurrencias havidas durante o serviço de que tenham sido encarregados;
auxiliar o pra tico-mór em todos os misterés da profissão,
cumprindo com o maior zelo as instrucções que receberem e
(:)
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concorrer com o seu contingente para a instrucção dos praticantes;
7°, sahir, quando lhes tocar o serviço de barra afóra, na
occas.ião marcada no respectivo regulamento, e manter em posição conveniente as embarcações a cujo bordo estiverem, para
attender ás embarcações que pretenderem entrar já para receber os praticos daquellas que tiv~rem sahido;
8°, permanecer na estação promptos para o serviço que lhes
competir, não podendo -afastar-se della ou do logar que lhes
fôr indicado, sem prévia li~ença do pratico-mór;
9", inquirir antes de atracar a qualquer embarcação que
tenha de entrar, si ella traz carta limpa de satíde c si não tem
a bordo molestia contagiosa, afim de regular o seu proceder, de
accôrdo com as disposições quarentenarias ;
10, indagar si a embarcação que quer ser pilotada traz
substancias explosivas ou inflammaveis, em cujo caso a deixará
no ancoradouro de franquia ou no que para esse fim estiver
designado.
Dos prat2'cantes

Art. 30. Aos praticantes compete auxiliar os praticos nas
operações de sondagem para o reconhecimento dos canaes ou
baixios, e bem assim em qualquer outro serviço de que os mes111os
praticos estejam encarregados.
Do escrevente

Art. 31. Ao escrevente caberá escripturar os livros dos
assentamentos de todo o pessoal, de carga ou inventario, do
material, do talão da receita e despeza e do fundo de soccorros,
além das ordens, folhas de pagamento, registro de entradas c
sahidas de embarcações e todo e qualquer trabalho de cscripta
que lhe for ordenado pelo pratico-mór.
.
Paragrapho unico. Todos estes livros serão abertos pelo
capitão do Porto e rubricados, numerados e encerrados por
quem este designar.
Dos remadores

Art. 32. Os remadores deverão não só guarnecer as embarcações da Praticagem como dar prompto e exacto cumprimento ás ordens que receberem do pratico-mór c demais praticas, com referencia ao serviço da associação.
CAPITULO IV
DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSOCIAÇÃO

Art. 33. Os vencimentos do pratico-mór, bem como dos
praticos e demais pessoal da Praticagem serão pagos pela renda
da associação.
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Art. 34. O escrevente e os remadores receberão gratificação estipulada nos respectivos contractos.
·
1\.rt. 35. O pratico-m6r, ajudante, p;raticos e praticantes
vencerão ordenados fixos, estabelecidos neste regulamento e 11.
gratificação dependente da renda liquida arrecadada, que será
distribuída pelo modo indicado no regulamento geral.
Art. 36. O pratico que por impossibilidade comprovada
deixar de regressar á respectiva estação, e fôr para f6ra do Estado, no navio que pilotar ou, por motivo alheio á sua vontade
ficar retido em qualquer ponto da circumscripção da Praticagem, continuará a perceber vencimentos como si presente
'
fôra.
Art. 37. Todo o pratico, praticante óu empregado da fraticagem, que, sem motivo justificado, deixar de comparecer ao
serviço ordinario, perderá o ordenado e a gratificação correspondentes aos dias que faltar.
Art. 38. Por ausencia, excesso de licença ou quando esta
fôr concedida por mais de 15 dias, nada perceberão os praticos,
praticantes e demais empregados da Praticagem.
Art. 39. Nenhum pratico terá direito a outras vantagens
ou vencimentos além dos consignados neste regulamento.
CAPITULO V
DA ARRECADAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTABILIDADE DA RENDA
DA PRATICAGEM

Art. 40. Os ordenados serão os seguintes:
Pratico-m6r, 150$000;
Ajudante do pratico-m6r, 130$000;
Praticos, 100$000;
Atalaiador, 40$000;
Praticante, 40$000.
Art. 41. A receita da associação constará do rendimento
do serviço da Praticagem, propriamente dita, do de soccorros
ás embarcações em.l?erigo e do aluguel do material.
Art. 42. A retnbuição. de todo e qualquer serviço da
Praticagem será regulada segundo as taxas estatuídas neste regulamento, as quaes não poderão ser alteradas sem autorização
do Governo Federal.
Art. 43. Haverá um cofre com duas chaves, ao qual se
recolherão todos os rendimentos da associação.
Art. 44. Dentre os praticos será escolhido um, por maioria
de votos, para exercer annualmente o cargo de thesoureiro.
Art. 45. O thesoureiro e o ajudante serão clavicularios do
cofre, cuja fiscalização ficará a cargo do pratico-m6r.
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Art. 46. E' de rigorosa obrigação do ajudante fazer effectiva
a cobrança autorizada pelo pratico-mór de todas as so~mas
devidas á associação por serviços prestados pelos prat1eos e
demais empregados.
Art. 47. Logo que 11ualquer pratico tiver concluído o serviço
da praticagem de uma embarcação ou algum outro trabalho,
cujo producto faça parte do rendimento da associação, orga:nizar-se-ha a devida conta que, depois de assignada pelo dito·
pratico e rubricada pelo pratico-mór, serã debitada, em livro·
proprio, ou á embarcação ou a quem se tiver utilizado do serviço.
Art. 48. Nenhuma cobrança por serviço feito pela associação será demorada, além de tres dias, e no caso de se ter realizado neste prazo, sem justo motivo, será ella feita peremptoriamente pelos meios legaes; si, porém, tratar-se de vaso de
guerra nacional, ficará isento de qualquer ·pagamento. ·
Art. 4.9. A embarcação que pretender sahir á barra pagará a taxa aa praticagem, antes de receber o auxilio do pratico
que deve piloteal-a, quando. não houver um agente que se
responsabilize por este pagamento.
.
Art. 50. Feita a cobrança creditar-se-hão ao devedor e,
recolhendo-se o dinheiro ao cofre, se extrahirá do livro talão o
competente conhecimento em fôrma para servir de documento
comprobatorio da receita e, ao mesmo tempo, se lançará a
quantia arrecadada em carga do thesoureiro.
Art. 51. A receita será ainda escripturada em livro especial, aberto pelo capitão do Porto e rubricado, numerado e
encerrado por quem elle designar e nelle tambem se lançarão
todas as despezas da associação.
Art. 52. No fim de cada mez serão as contas das estações
remettidas á séde da Praticagem para. fiscalização e escripturação, conforme preceitúa o regulamento geral da Praticagem.
Art. 53. No dia 1 de cada mez se procederá á verificat;ão
do estado do cofre, e elo resultado se lavrará termo, que serú assignado pelo pmtico-mór, pelo ajudante do pratico-mór, pelo
thesoureiro, e rubricado pelo capitão do Porto, que estará
presente ao acto. Deste termo, que servirá de base para a distribuição a que se refere o artigo seguinte, se extrahirá cópia
para ser apresentada ao capitão do Porto.
Art. 54. A distribuição mensal da renda da associação será
feita do mode seguinte:
1°, gratificação do escrevente e dos remadores;
2°, ordenados;
3°, despezas de custeio e pagamento de soccorros;
4°, a gratificação especial.
Art. 55. A parte concernente ás gratificações especiaes
será reduzida do rendimento total, de•ois de descontada a 1", 2•
e 3" partes do artigo anterior, subdividindo-se em duas partes
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na razão de 80% e 20%. A quota de 80% é distribuída pelo
pratico-rriór, ajudante c praticantes, como gratificação especial,
em partes· proporcionaes aos seus respectivos ordenados, e a
quota de 20% entrará para o patrimonio da associação e será
applieada á compra ou reforma do material, e ao fundo de
soccorros, formado com o liquido restante. Quando o valor do
material fôr superior á quota de 20%, 'poderá ser esta mE>nsalmente depoRitada no cofre rla Praticagem até ser completada
a importancia necessaria par1:1 a acquisição do-mesmo material,
podendo, nos casos urgent\Üs, serem empregados até 75% do
fundo de soccorros existentes em caixa, com autorização do capitão do Porto, desde que o reRtante dê para attender pensões
existenteR.
Art. 56. O fundo de soccorros tem por fim beneficiar os
praticas que por velhice, molcstia adquirida no exercício de suas
funcçõcs ou desastre!'\ em actos de serviço, ficarem impossibilitados de continuar no trabalho da associação.
Art. 57. A quantia destinada ao fundo de soccorros·será
carregada em livro proprio ao thesoureiro e, sempre que f ôr posRivel, recolhida a um estabelecimento do Governo, com o juro
da lei.
Art. 58. No fim de cada anno financeiro organizar-se-ha
em duplicata o balanço de todos os rendimentos arrecadados e
sua distribuição, devendo·um destes balanços ficar archiv:-~do e·
ser o outro rrmcttido ao capitão do Porto.
Art. 59. Além deste balanço, procedcr-se-ha a um exr.me
no cofre da associação, por occasião das inspecções, quer do
capitão do Porto, quer do funccionario que para is!"O for commissionado pela Inspcctoria ele Portos e Costas, ou pelo Governo
Federal, do que sr lavrará termo, que ficará archivado.
Art. 60. No primeiro dia ele cael.'1 me:r., se reumrão em
assembléa, presidida pelo pratico-mór, os praticas e praticantes
para apuração da receita e despeza da associação, que será apresentada pelo thesoureiro á assembléa, a qual examinará e approvará ou I'ão o balanço apresentado, indicando cada uma das
quatrd partes n que se refere o art. 54.
§ 1. o Do resultado dn nssembléa o escrevente que estará
presente lavrará uma aeta, que será assignada por todos e por
copia remctti<la ao capitão do Porto.
§ 2. Só depois de approvado o balanço pela assembléa é
que fierá e.ffectuado o pagamento ao pessoal da associação pela
folha organi:;o;ada para esse fim. ·
Art. 61. Não será permittido dar á quota de 20% outra
applicação que não seja a estabelecida nPste regulamento.
Art. ü2. Não sendo approvado o balanço apresentado.
será ellc corrigido c sujeito depois a novo exame e approvação,
promovendo o pratico-mgr a punição de quem fôr encontrado
em prevaricação ou prati'éando qualquer acto delictuoso.
0
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CAPITULO VI
DO MATERIAL DAS TAXAS DE PRATICAGEM E DAS TAXAS SOBRE
MATERIAL

,Art. 63. O material para o serviço da praticagem constará
do eeguinte:
Uma lancha a seis remos a vela, com gaviete;
Tres baleeiras salva-vidas;
Uma ancora;
Um ancorete;
Um busca-vida;
Um virador;
Uma espia;
Uma estraleira;
Uma talha dobrada;
Colletes salva-vidas, para toda a guarnição de suas embarcações;
Bmas de salvação ,que forem necessarias;
Um oculo de alcance ou binoculo;
,
Um Codigo Internacional, edição brasileira, e um de praticagém;
J.Duas bandeiras de praticos de dous pannos;
Um thermometro;
Um barometro;
Uma agulha de marear;
Um grupo de pharoes de navegação.
Art. 64. Todo o material da associação será carregado ao
thesoureiro, em livro proprio, e o thesoureiro obterá descargas
'dos objectos perdidos ou inutilizados, mediante declaração assignada pelo pratico-mór no mesmo livro em fôrma de resalva.
Art. 65. Todas as embarcações da associação serão pintadas de encarnado exteriormente, de verde por dentro e usarão
de uma bandeira, tambem encarnada, tendo no centro um P de
côr preta, bandeira esta que servirá de distinctivo da praticagem,
devendo tambem ter na vela, quando a houver, e na prôa, de
ambos os bordos, um P de côr preta, de grande dimensão.
Art. 66. Todos os immoveis e materiaes ·permanentes
necessarios aos serviços da associação constituirão com o fundo
de soccorros o patrimonio da associação.
Art. 67. Terá a associação de praticagem material para
o balisamento dos canaes, quer para a navegação de dia, quer
para a noite, segundo o systema adaptado pela Copvenção Internacional de Washington ou que o Governo Feder::J.l adopt.ar, bPm
,como o necessario para os soccorros navaes.
Art. 68. O capital da associação será de quatro contos,
quatrocentos e cincoenta e nove mil reis (4:459$000), corres-
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pondente ao material que passa a constituir o patrimonio da
associação, a saber:
.
Em materiaes, accessorios nccessarios ao serviço da praticagem, tres contos cento e trinta e quatro mil reis (3 :134$000);
Boias para balisamento, duzentos cincoenta mil reis (250$);
Mobiliarias e utensílios, um conto e setenta e cinco mil reis
(1:075$000);
'
Somma., quatro contos quatrocentos e cincoenta e nove mil
reis (4:459$000).
Paragrapho unico. Só em virtude de dissolução amigavel
da associação, com approvação exclusiva do ministro da Marinha, poderão o material e os immoveis que constituem seu
patrimonio ser partilhados igualmente em moeda corrente entre
os associados.
Das taxás de praticagem

Art. 69. As taxas da praticagem serão cobradas da seguirile
forma:
§ 1. o As embarcações a vapor pagarão por entrada ou sahida
de quaesquer barras ou portos 50$, de 50 a 100 toneladas de
registro liquido; de 100 a 1.000 toneladas, mais $400 por cada
uma, e dahi em diante, mais $200.
§ 2. Por entrada ou sahida de quaesquer portos ou barras
as embarcações a vela pagarão 20$, até 80 toneladas de deslocamento, e mais 30% sobre a taxa estabelecida para embarcaç:ões
a vapor, e as de 80 toneladas em diante pagarão a taxa das a
vapor, accrescida de 30%.
~ 3. o As embarcações a vela, que entrarem, sahirem ou moverem-se a reboque de embarcação a vapor, serão consideradas
a vapor.
§ 4. Estas taxas comprehendem a direcção da navegação,
amarragcm, amarração e atracação ao cáes ou trapiche, por
occasião da entrada, e as manobras para as sabidas dos portos.
§ 5. Pela amarração ou atracação, depois de terem fundeado as cmbarcaçõcE' no ancoradouro ou pela desatracação e
manobras de suspender, pagarão 20% da taxa de entrada ou
sahida de porto.
§ 6. Todo capitão ou mestre que se utilizar dos serviços
profissionaes dos praticos, fóra do perímetro previsto no art. 8°, ·
pagará mais 20 % sobre a taxa estabelecida, não podendo exceder de uma milha fóra do porto.
§ 7. o Por serviços de soccorros ou auxílios a qualquer embarcação receberá a associação fóra do porto a diaria de 10$
por pratico c de 6$ por marinheiro, empregados em soccorros,
e, no porto, metade dessa taxa.
§ 8. Quando, porém, nos soccorros que forem prestados
houver risco de vida para o pessoal, receberá a recompensa pe0
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cuniaria de accôrdo com o regulamente das Capitanias de·
PortoS.
§ 9. Por occasião do sinistro, o pratico-mór poderá chamar,
de accôrdo com o commandante, capitão ou mestre da embarcação soccorrida, a gente que fôr necessaria para o serviço.
§ 10. Qualquer serviço á noite será cobrado com mais de
50 % sobre as taxas estipuladas.
\
Art. 70. Todo e qualquer navio que demandar a barra e
não utilizar-se do serviço da praticagem nada pagará, de accôrdo com o regulamento da marinha mercante.
Art. 71. Os navios subvencionado:;: pelo Governo da União
pagarão sómente metade das taxas devidas á praticagem,
quando se utilizarem do serviço dessa associação.
Art. 72. Ficam isentas do pagamento de taxas as embarcações de pequena tonelagem que tenham cabotagem inferior a
50 toneladas, e calado menor de 1m,8, quando não recebam
auxilio da associação.
Art. 73. Os navios de guerra estrangeiros pagarão metade
das taxas dos navios mercantes.
0

Das taxas sobre material
Art. 74. b material dá praticagem, quando utilizado pelos
particulares, vencerá os seguites alugueis:
Lancha ou baleeira, 45$000;
Virador, 20$000;
Espia de manilha, 10$000;
Estralheira ou talha dobrada, 15$000;
Ancora com amarra, 20$000;
Ancoras ou amarras, 20$000;
Ancorete ou busca-vida, 10$000.
§ 1. A taxa de que trata est€ artigo será duplicada, quando
os objectos. se perderem ou se inutilizarem por motivo de força
maior, e, em rasos diversos, pagar-se-ha o damno pelo seu justo
valor.
§ 2. E' licito o exame do material pelo interessado, a;Jtes
de ser empregado, para conhecimento exacto do seu estado.
§ 3. o O aluguel do material vencerá desde o momento da
sahida do deposito até a occasião da entrada no mesmo em
bom estado.
Art. 75. O ahiguel das embarcações para os soccorros
navaes será regulado pela tabella organizada pela Capitania
do Porto, e nella ficarão comprehendidos o matéria! e pessoal.
0

0
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Art. 76. Fica approvada a eleição para os cargos de pratico-m6r, ajudante e thesoureiro, realizada em 'assembléa geral
de 17 de maio de 1915.
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N. 51- EM 27 DE OUTUBRO DE 1915
Declara que o intersticio de dons annos para a promoção deve ser contado
da data do decreto da graduação

Ministerio dos Ne!!;ocios da Marinha- N. 3.762.- Hio
de .Janeiro, 27 de outubro de 1915.
Sr. vice-presidente do Conselho do Almirantado - Tendo
presente a consulta n. 589, de.27 de setembro proximo passado,
em que esse Conselho emittiu parecer a respeito da these que
lhe foi proposta por aviso n. 3.4Hi, do 25 daquclle mez; e em solução á mesma eommlta sinto declarar-vos quP discordo do
. douto Consolho pelos seguintes fundamentos legaes:
O decreto n. 721, de 28 de setembro de 1853, diz:
.
"Artigo unico. No tempo de serviço exigido pelo art. 4°,
da lei n. 585, de 6 de setembro de 1860, com habilitação para os
accessos, se inclue o da graduação por todo aquelle em que o
official fizer o serviço correspondente á effect.ividade do posto, em .
qne é g;raduado, on quando a esse posto não correl'lponderem
funcções especiaes.''
Por pertencer esse dispositivo legal ao Ministerio da Guerra,
o decreto n. 2.748, de 22 de agosto de 1910:
" Resolve tornar extensiva á Marinha a disposição do decreto n. 721, de 28 de setembro de 1853, para o fim de ser contado
o tempo de embarque prestado pelos officiaes graduados, para
os effeitos do accesso, como si os mesmos officiaes se aehassPm
providos effectivmnente nos postos da graduação."
E' incontestavel, bem sP. vê, o caracter taxativo do decreto
de 18.')3:- clle manda incluir no tempo de serviço pam a pro-.
moção o tempo da graduação, quando o offieial fizer serviço
eorrespondcntc ú cffectividade do posto.
Mas o douto Consclho, contrariando o principio corrente
de direito que veda distinguir onde a lei não distingue, dividiu
os graduados em dous grupos: . ·
!'a) offieiaes que foram graduados depois de estarem habi- ·
litados para a 11romoção;
"b) offieiaes que, por disposiçã,o taxativa da lei n. 1.215. de
11 de agosto ele 1914, foram graduados sem ter o tempo de
embarque neees:::a.rio para o accesso."
Nenhuma disposição legal explícita ou implícita autoriza
tal distineção; mas admit.tindo por hypothese, só para argumentar, a legitimidade do seu ·apoio, desappareceria essa legitimidade deante do accórdão do Egregio Supremo Tribunal
Federal proferido na appellação civel n. 1.003, de 3 de dezembro ele 1904.
Si pela ~Pcr_~ão III da Constituição Federal o Poder Judiciario é o unico competente para julgar da legalidade e constitucionalidade das leis, aquclle accórdão ainda mais claro
torna o assumpto por ser posterior á invocada lei de 11 de agosto
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de 1904, que o douto Conselho converteu em linha divisoria
dos graduados.
Reforçando o principio dominante do decreto de 1853,
a jurispr{tdencia do accórdão manda contar, como si fosse effectivo, o tempo <lc serviço em que o official permanece graduado,
o que equivale a annullar distincção estabelecida pelo douto
Conselho, djstincção tanto menos justificada, quando é certo
que a lei ele 11 ele agosto ele 1904 revogou as disposições em
contrario.
Mas a citada consulta, nos fundamentos do parecer, procura restringir a importancia do accórdão pelo facto de tratar-se
de um official graduado no rcgimen anterior a 19M, e ser a decisão dada em especie.
Não me parecem procedentes taes razões:
1°, porque não é licito distinguir onde a lei não distingue;
2o, porque o accórdão é posterior á dita lei de 1901;
3°, porque o Egregio Supremo Tribunal Fecferal nunca diz
da legalidade ou constitucionalidade das leis senão em especie.
E' resolvendo os cm;os concretos que elle se manifesta.
"Para ser ouvida nos tribunaes a contenda, diz H. von
Holst, ella deve assumir a forma de litígio regular."
Instaurado nestas condições, nem por isso lhes cabe sentenciarem directa.mente acerca da constitucionalidade das leis ou
de outros actos do Governo. Si os tribunaes occupam-se de questões constitucionaes a proposito da especie que se offerece, é tão
sómente no expender os argumentos do julgado. Estrictamente
fallando, apenas liquida-se o caso particular de sorte que a decisão não obriga a todos os poderes e a todos os poderes políticos, mas unicamente nos limites da hypotheose ventilada.
" Entretanto, sendo de suppôr que identico será o julgamento em todos os casos analogos, o exame da constitucionalidade das leis na motivação de uma sentença importa ordir;ariamente em verdadeirg sentença acerc~ da constitucionalidade
dellas."
·
E' licito ao Poder Executivo, como medida de moralidade
administrativa e de respeito aos direitos individuaes, estender
aos casos identicos ou analogos a jurisprudencia do Egregio Tribunal.
\. A contagem do tempo de que se trata é um direito inconcusso dos graduados, a despeito da distincção ideada pelo douto
Conselho, que o reconhecendo para os graduados antes da lei
de 1904, isto é, aos graduados por vontade do Governo, o 'nega
entretanto aos graduados por força da lei, procurando eliminar
sem m•nhum apoio lq~;al uma vantagem inherente ás graduações.
A acccitação deste r~riterio importaria em affirmar que a lei
de 1904 tornou a graduação um direito, para tirar ao official o
principal direito peculiar a ella, conclusão esta que é logica pelas
premissas do douto Conselho, mas que é repellida pelo senso
jurídico.

a
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Para o reconhecimento da vantagem legal assegurada aos
graduados, inopportuno e superfluo é o exame da legislação já
revo!!:ada anterior a 1904.
A condição essencial, a condição sine qua non para a contagem do tempo, é a estabelecida na lei, e ella não é outra sinão
que o official haja desempenhado funcções inherentes ao posto
da graduação, na fôrma do citado decreto de 28 de setembro de
1853, extensivo á Marinha pelo de 22 de agosto de 1900.
Ora, o caso de que se trata é o do engenheiro naval Vidal
Brandão Cavalcanti, graduado em capitão de fragata a 28 de
dezembro de 1913 e promovido á effectividade do posto a 26
de agosto de 1914; e o mgulamento do Corpo de Engenheiros
Navaes approvado por decreto n. 10.645, de 14 de janeiro do
anno passado, diz:
" Art. 29. E' condição essencial para o accesso no Corpo de
Engenheiros Navaes o serviço profissional nos arsenaes da Rcpublica, na Directoria do Armamento ou em commissão de fiscalização de trabalhos da especialidade a que pertencer o
engPnheiro.
Art. 30. Os interstícios, quotas de antiguidade e merecimento e outras regras .não alteradas no presente regulamento
serão os mesmos que vigoram para os postos correspondentes ao
quadro geral da Armada, sendo a condição de embarque substituída por igual tempo de serviço nas officinas dos Arsenaes, na
Directoria do Armamento, n.a fiscalização dos trabalhos de Engenharia Naval em commissão do Ministerio da Marinha c no
estado-maior do ministro da M:trinha ou do Presidente da Hcpublica."
Resta, portanto, indagar, e esta é a unica indagação legal,
si o alludiclo engenheiro, no período dessa graduação, de:::empenhou ou não funcção correspondPnte á effectividade do posto.
A indae;ação responde pela affirmativa, por isso que o mesmo
engPnheiro navnJ desempenhou as funcçõf's de dirPctor de •Jiticina, quP, pela ( 'onsolidação de Leis, Decretos e Decisões, approvada pelo decreto n. 10.991, de 15 de julho de 1914, é uma
attribuiçilo tamlwm peculiar aos engenheiros navaes capitães
de fragnJa.
E' fóra ele duvida, portanto, quP, em face das disposições
em vigor, o interstício de dous annos, fixado pelo decreto n. 807.
de 2 de maio de 1892, para a promoção, deve-lhe ser contado, á
rmtt.ir da data do decreto da graduação.
O que vos communico para os deYidos effeitos.
Saúde e fraternidade.- Alexandrirw Faria de Alencar·.
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N. 52- EM 27 DE OUTUBRO DE 1915
Dá normas para os contractos de fornecimentos ao Ministerio da Marinha

Ministerio dos N egocios da Marinha_:_, N. 3. 764 -Circular.- Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1915.
Srs. chefes das Repartições da Marinha- Tendo resolvido
que em todos os contractos que ele ora em deante forem celebrados em qualquer Estado da União, para fornecimentos a este
Ministerio, sejam observadas as indusas normas, assim vos declaro, para os devidos fins.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
Normas para a celebração de contractos de fornecimentos ao Ministerio
da Marinha

Termo de contracto celebrado com . . . . . . (nome ou firma
'contractante) .......... estabelecido ..... nesta praça, á
rua ......... n .... , para o fornecimento do grupo ....... ,
durante o anno de 191 ....
Aos ...... dias do mez de ....... de mil novecentos e .... ,
nesta ..... (nome da repartição ou estabelecimento), o senhor
( director ou comm:mdante F ...... ) , em cumprimento ao despacho do Sr. ministro da Marinha, de .... de .... de 191 ... ,
exarado em. . . . (espccie, numero e data do papel em qw) fip:urar
o despacho) ...... , e tendo em vista as preferencias dadas pelo
Conselho de Compras, contractou com (nome ou firma contractante) o fornecimento do grupo. . . . . durante o anno de
191. ... , sob as seguintes condições:
Primeira- Os contractantes obrigam-se a fornecer o seguinte:. . . . . . . (Especificação dos art.igos a fomeccr e preços
por unidades).
Segunda- Os artigos contractaclos serão de 1• qualidade
e ficam sujeitos á approvação ou reprovação dos peritos competentes.
.
Terceira- Os contraetantcs pagarão a multa de 5% sobre
o valor do artigo cuja entrega demorar e a de 10% sobre o mesmo
valor, quando declarar que não pode fornecer, qualquer que
seja o motivo apresentado. Quando se reconhecer que o genero
não supprido pelos contractantes existe no mereado, em vez da
multa de 10% serão os contraetantes obrigados a indemniza1· o
Estado da differença que se verificar entre o pP~ço do contracto
c o preço pelo qual elle fôr adquirido. Pagarão tamhem os eontractantes a multa de 20% sobre o valor do genero, quando f ôr
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rejeitado, e a de 10% sobre o mesmo valor quando, apezar da
bôa qualidade, não servir o genero para o fim a que foi destinado. Imposta esta multa (10%), a repartição competente
marcará o prazo para a substituiçfio do genero por qualquer circumstancia rejeitado e não f'e verificando a substituição nesse
prazo, ficarão autorizados os commissarios a adquiril-o no mercado, sendo a respectiva differença entre o preço do mercado e
o do contrarto indemnizada pelos contractantes.
Quarta - Os pagamentos das importancias dos fornecimentos serão feitos pela Delegacia Fiscal do Thesouro N aeional
no Estndo de. . . . . . . . á conta da verba ..... do orçamento de
191 ... no prazo de trinta (30) dias, contado dtt data da apresentação da faetura devidamente legalizada e depois de satisfeito o sello proporcional a que se refere o regulamento annexo
ao derreto n 3.564, de 22 de janeiro de 1900, e a modifiCação
contida na lei n. 2. 919, de 31 de dezembro de 1914.
Quinta- O Governo poderá rescindir o presente contracto
quando julgar conveniente, em virtude de faltarem os contraetantcs ao seu fiel e exacto cumprimento.
Sexta-- Os contractantes renunciam desde já o direito de
reclamarem a indemnização por prejuízos, seja qual fôr a proveniencia.
Setima- Os commandantes dos navios, os capitães de
portos, os commandantes das escolas e os chefes das repartições
ficam responsaveis pela execução das presentes normas, com
especialidade pela terceira condição, agindo do modo que o caso
exigir.
As multas por falta de cumprimento de contracto ou infracção (lestas normas serão logo communicadas ás Delegacias
Fiscaes, Alfandegas e Mesas de Rendas, para cobrança da multa
pelos meios amigaveis óu judiciaes. Não sendo substituídos os
~encros rejeitados, serão, em acto continuo, por ordem da autoridade superior, comprados pelo commissario ou por quem de
direito, por conta do fornecedor, que ficará responsavel pela
differença do preço, sendo a factura paga pelo respectivo cofre.
No caso de não haver dinheiro no cofre, a factura do genero
comprado será enviada á repartição fiscal afim de ser paga por
conta da respectiva verba.
De todos os factos que occorrerem terão immediato conhecimento as autoridades da Marinha.
E, para firmeza e validade do que fica estipulado, mandou
o mesmo senhor (director ou commandante) lavrar, na fôrma
do regulamento desta (repartição ou estabelecimento), este
te1·mo, que assigna com os contractantes que dão por firme e
vnlioso twlo qunnto nellc se estattuc.
E, eu ... (nome e cargo do funccionario que lavrar o termo),
o escrevi.
(Seguem-se as assignaturas do director ou commandante e
dos contmctantes.)

MINISTERIO DA MARINHA

97

Observaçõe.~

Nos contractos celebrados para o fornecimento do grupo
-Carne verde- devem figurar mais as seguintes clausulas:
18 1 a carne só deverá ter um quinto de osso e dous terços
serão de quartos trazeiros da rez;
2 8 , a carne será entregue nos respectivos estabelecimentos
ás 6 horas da manhã.
Quando se tratar de ajuste, as contas do fornecimento não
pagarão o sello proporcional visto ser o sello cobrado na
occasião da assignatura na razão de cento e noventa e oito réis
($198) por linha, de accôrdo com o § 4°, n. 23, da tabella B, do
regulamento annexo ao decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de
1900, e modificação constante da lei n. 2. 919, de 31 de dezembro.
de 1914.
.
Quando fôr realizada concurrencia publica, será a mesma
submettida á approvação do ministro da Marinha, e, uma vez
approvada, será lavrado o respectivo termo de contracto,
de accôrdo com as presentes normas, ficando neste caso o
termo insento de nova approvação do ministro.
. A cópia do contracto será enviada ao ministro da Marinha,
acompanhada de todo o proccesso ~e concurrencia, inclusive a
acta onde foi apurada a idoneidade dos concurrentes, afim de
ser enviada ao Tribunal de Contas para o competente registro.
Quando fôr celebrado termo de ajuste será enviada apenas
a cópia para ser approvada pelo Sr. ministro; e o mesmo ajuste
só produzirá os effeitos legaes depois da approvação do mesmo
ministro.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1915.- Alexandrino Faria
de Alencar.
N. 53 -EM 28 DE OUTUBRO DE 1915
Declara sem eiJeito a contagem para"a reforma do tempo de operario existente
nos assentamentos dos engenheiros machinistas, para evitar-se a dupli-.
cação de notas

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 3.806.- Rio de
Janeiro, 28 de outubro de 1915.
Sr. inspector de Machinas- Em solução a vosso officio
n. 2.576, de 24 de setembro ultimo, declaro-vos, para os devidos
eff~it?s e de accôrdo com o parecer do Conselho do Almirantado,
emltt.Ido em consulta n. 601, de 15 do corrente, ter resolvido o
seguinte:
1°, que seja trancada a nota mandada lançar em 30 de setembro de 1902 nos assentamentos do capitão de mar e guerra
graduado engenheiro machinista Ernesto de Baracho Gomes da
Silva mandando-lhe contar para reforma o período de 4 annos,
Decisões- 1915
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6 mezes e 8 dias, em que serviu como operario do Arsenal de Marinha de 1870 a 1875; e que seja mantida anota mandando-lhe
contar o período de 3 annos, 11 mczes e 9 dias em que serviu
como operario do Arsenal de Marinha, de accôrdo com o parerecer do Almirantado em consulta n. 312, de 26 de novembro
de 1908;
2o, que seja declarada sem effeito a contagem, para a reforma, do tempo de operario existente nos assentamentos dos
engenheiros machinistas, baseados no § 5° do art. 33 do Regulamento de 1902, evitando-se assim a duplicata de notas que
podem dar lugar a enganos na apuração de tempo total para
a reforma.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 54- EM 11 DE NOVEMBRO DE 1915
Indica qual a maxima gratificação para as praças do Corpo de Marinheiros
Nacionaes

Ministerio dos Ncgocios da Marinha -N. 3.957.- Rio de
Janeim; 11 de novembro de 1915 .
.Sr. director geral da Contabilidade da Marinha - De
accôrdo com o que informastes em officio n. 1.103, 2 8 Secção, de
25 de outubro ultimo, em referencia á proposta do commando
geral do Corpo de Marinheiros N acionaes, resolvi, a exemplo do
que se pratica com os officiaes e sub-officiaes, que só percebem
a gratificação do posto immediatamente superior, quando substituem outros de maior hierarchia, que se observe, quanto ús
praças daquelle corpo, o seguinte:
A maxima gratificação para cabo será de 30$ (a que
percebe o sargento na incumbencia de mestre d'armas em
navios dos typos Barroso, Bahia, Deodoro e Benjamin Constant);
para a la classe, a de 21$ (a que percebe o cabo na incumbencia de mestre de armas em navios dos typos Tupy e Bepublica); para a 2" classe, a de 15$ (a que percebe a la classe
como ehcfe de tubos de torpedos ou chefe de canhão de medio
calibre); finalmente, para o grumete, a de 9$ (a de 2a classe
como signaleiro chefe de quarto em navios dos typos Tupy e
Republica, ou como chefe de peça de pequeno calibre); continuando no goso das gratificações que ora percebem as praças
que estão nas incumbencias, até serem substituídas.
Saúde c fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
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N. 55- EM 16 DE NOVEMBRO DE 1915
Regulamenta a .concessão do premio "Almirante Saldanha da Gama"

Ministerio dos Ncgocios da Marinha- N. 4.023.- Rio de
Janeiro, 16 de novembro de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armadá- Em additamento
ao aviso n. 2.866, de 7 de agosto ultimo, em que resolvi instituir
um premio, denominado "Almirante Saldanha da Gama",
destinado aos alumnos que mais se distinguirem nas escolas
profissionaes de artilharia, torpedos e telegraphia, transmitto-vos
o regulamento pelo qual se deve conceder aquelle premio.
Saúde c fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
Regulamento para concessão do premio "Almirante Saldanha da. Gama"

I. O premio "Almirante Saldanha da Gama" será annualmente distribui do á praça do Corpo de Marinheiros N acionaes
que, sendo de exemplar comportamento, obtiver a mais distmcta approvação em cada um dos cursos de artilharia, de torpedos e de telegraphia.
11. Exemplar comportamento significa ausencia absoluta
de infracção a disciplina militar.
Approvação a mais distincta é a que corresponde á maior
nota definida pelos regulamentos dos referidos cursos, e obtida
nos exames a que se procede para a qualificação c classificação
dos alumnos ao terminar o anno lectivo.
·
Ill. O premio "Almirante Saldanha da Gama" é constituído por uma medalha de ouro, de 28 mim de diametro e 25
grammas de peso, tendo no verso a data do aviso n. 2.8G6, de 7
de agosto de 1915, e a effigie do saudoso almirante Luiz Philippe
de Saldanha da Gama, e no reverso uma allegoria formada por
uma ancora e um ramo de louro e os seguintes dizeres: Premio
"Almirante Saldanha da Gama"- Ao MERITO- e a data da
sua distribuição.
IV. O porte da medalha é obrigatorio; será do lado esquerdo do peito, e feito por meio de uma forte fita de seda vermelha com margens brancas.
V. Terminados os exames a que se refere o § 11, o direrector das escolas profissionaes communicará por officio ao chefe
do Estado Maior da Armada e ao commandante geral do Corpo
de JVlarinheiros N acionaes os nomes das tres praças que houverem merecido o premio.
No dia designado pelo chefe do Estado Maior da Armada,
no quartel central do Corpo de Marinheiros Nacionacs, em acto
de mostra, os premios serão conferidos aos premiados, sendo a
medalha collocada ao peito destes pelo commandante geral do
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Corpo ou pela autoridade naval presente, mais graduada, a convite deste.
VI. Por occasião desta mostra geral será lida a ordem do
dia do commando geral do Corpo, transcrevendo a lettra dos
avisos que conferirem os premios e publicando a promoção dos
premiados á classe immediatamente superior.
Esta ordem do dia será integralmente transcripta nos assentamentos dos premiados.
VII. As despezas para a acquisição da materia prima necessaria á cunhagem annual das tres medalhas serão custeadas
pelos juros annuaes das apolices já adquiridas pelos discípulos
e admiradores do saudoso almirante Luiz Philippe de Saldanha
da Gama e acceitas para este fim por este Ministerio.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1915.- Alexandrino
Faria de Alencar.
N. 56- EM 19 DE NOVEMBRO DE 1915
Manda que a Capitania do Amazonas não contracte como pilotos, machiniate.a,
etc. para o serviço da repartição, os pretendentes que não renunciarem
por escripto ás honras e immunidades como officiaes da Guarda Nacional

Ministcrio dos Negocios da Marinha- N. 4.062.- Rio
de Janeiro, 19 de novembro de 1915.
Sr. inspector de Portos e Costas- Em solução- a vosso
officio n. 189, de 10 do corrente, relativo á consulta do capitão do
Porto do Estado do Amazonas sobre os indivíduos matriculados como pilotos, machinistas, etc., e que tenham patentes
de officiaes da Guarda Nacional, autorizo-vos a declarar áquelle
capitão do Porto que, não podendo os officiaes da referi'da mililicia ficar privados de suas patentes, sinão em virtude de sentençà, proferida pelo Conselho de Disciplina, nos termos dos
arts. 60 e seguintes da lei n. 602, de 10 de setembro de 1850, não
mais deve contractar pessoal para o serviço da repartição sem
que .o contractado renuncie, por termo ou por clausula contractual, ás honras e immunidades inherentes ás patentes.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 57- EM 3 DE DEZEMBRO DE 1915
Dá regras sobre o modo de assignar e annotar os livros de soccorros ,.
cadernetas

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 4.211.- Rio de
Janeiro, 3 de dezembro de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada - Em solução ~o officio n. 40 A, 4a Secção, de 10 de novembro ultimo.. desse IEstado
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Maior, no qual tranf!mittistes uma consulta feita pelo commissario do contra-torpedeiro Paraná, determino seja publicado em
ordem do dia dessa repartição o seguinte:
..
que a assignatura do official que esçrever a nota, quer n()s
livros de soccorros, quer nas cadernetas, p6de ser reduzida, como
aliás já se praticava na vigencia do decreto n. 4.542 A, de 30 de
.
.
junho de 1870;
que as notas do historico das cadernetas, exceptuadas as
que se referem a castigos e comportamento (que devem ser transcriptas mensalmente), serão lançadas, em resumo, no fim de
cada semestre, salvo o caso de desembarque, de passagem ou
desligamento, o que obriga a transcripção de todas as notas
dos livros de soccorros, até a data em que se der alteração;
que convém aguardar a publicação do regulamento do serviço de fazenda, approvado por decreto n. 11.755, de 10 de novembro ultimo, afim de serem resolvidas quaesquer duvidas que
por acaso possam haver ainda quanto ao serviço de que se trata.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 58- EM 11 DE DEZEMBRO DE 1915
Fixa o prazo de tres annos para que os praticantes de praticos do Rio da Prata
prestem exame para accesso de classe

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 4.297.- Rio de
Janeiro, 11 de dezembro de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada__._ Attendendo ás
ponderações feitas em officio n. 519, de 8 de setembro ultimo, pelo
commandante da flotilha de Matto Grosso, declaro-vos ter resolvido fixar o prazo maximo de tres annos para que os praticantes
de praticos do Corpo de Praticos dos rios da Prata, baixo Paraná
e Paraguay prestem exame para accesso de classe, dependendo
s6mente de haver vaga para que sejam promovidos a praticos de
3a classe, devendo ser demittidos no caso de não satisfazerem as
exigencias regulamentares.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 59- EM 13 DE DEZEMBRO DE 1915
Manda que os cargos militares s6 sejam preenchidos de accôrdo com as regras
da Consolidação

Ministerio dos N egocios da Marinha- N. 4.300. - Circular.- Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1915.
Srs. chefes das Repartições da Marinha.- Attendendo ás
determinações da lei orçamentaria, recommendo-vos s6 sejam

102

DECISÕES DO GOVERNO

propostos para desempenho dos diversos cargos da Arm~tda officiaes cujas patentes estejam de accôrdo com o que se acha
estabelecido no decreto n. 10.991, de 15 de julho de 1914, que
consolidou leis, decretos e decisões sobre vencimentos e vantagens que competem ao pessoal da Ma~inha.
Saúde e fraternidade. -Alexandrino Faria de Alencar.

N. 60- EM 13 DE DEZEMBRO D.E 1915
Adopta o premio "Alexandrino Faria de Alencar"

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 4.306.- Rio de
Janeiro, 13 de dezembro de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada- Tendo resolvido
adoptar o premio instituído pela Associação Beneficente do
Corpo de Sub-Officiaes da Armada, denominado "Alexandrino
de Alencar", a ser conferido ao alpmno da Escola de Grumetes
que, sendo de exemplar comportamento, obtiver, por occasião
dos exames finaes, a mais distincta approvação no respectivo
curso, de accôrdo com as instrucções annexas, assim vos declaro,
para os devidos effeitos.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
Instrucções para a concessão do premio "Almirante Alexandrino Faria
da Alencar" instituido pela Associação Beneficente do Corpo de SubOfficiaes da Armada

Art. 1. o O premio "Almirante Alexandrino Faria de Alencar'
será annualmcnte concedido ao alumno da Escola de Grumetes
que, sendo de exemplar comportamento obtiver, por occasião
dos exames finaes a mais distincta approvação no respectivo
curso.
Art. 2. 0 "Exemplar comportamento" significa a ausencia
absoluta de infracção á disciplina militar ou ao regimen escolar.
"Approvação a mais distincta" é aquella que corresponde
a maior nota definida pelos regulamentos do referido curso.
Art. 3. o O premio "Almirante Alexandrino Faria de
Alencar" constituído por uma medalha de ouro, de 35m \m de
diametro de 32 grammas de peso, tendo no verso a effigie
daquelle almirante circumdada pelas. palavras "Associação
Beneficente do Corpo de Sub-Officiaes da Armada", e no anverso a inscripção "Ao merito", o emblema da mesma associação, constante este de uma ancora tendq entrelaçados uma
boia salva-vidas e um ramo de louro.
Art. 4. O uso da medalha é obrigatorio; será trazida do
lado esquerdo do peito e sustida por meio de uma forte fita de
côr verde claro.
0
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Art. 5. 0 Terminados os exames a que se refere o art. lo, o
director da Escola de Grumetes communicará, por officio ao
inspector de Marinha o nome do alumno grumete que houver
merecido o premio. No dia def:ignado pelo inspector de Marinha> em acto de mostra getãl, será a medalha conferida ao
premiado, sendo ella el).tão collocada ao peito deste pela mesma
autoridade ou por outra presente ao acto, a seu convite.
Art. 6. Por occasião dessa mostra geral, será lida 3 ordem
do dia do commando da Escola de Grumetes, allusiva ao acto
com a transcripção .do aviso que instituiu o premio. Esta ordem
do dia será integralmente transcripta nos assentàmentos do
premiado.
Art. 7. o As despezas para acquisição da materia prima necessaria a cunhagem annual de uma medalha de ouro serão custeadas pela Associação Beneficente do Corpo de Sub-Officiaes
da Armada, que assim deliberou fazel-o.
· Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1915.- Alexandrino
Faria de Alencar.
0

N. 61- EM 16 DE DEZEMBRO DE 1915
Manda que a escripturação dos patrões-m6res das Capitanias se faça de
accôrao com o novo regulamento de fazenda·

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 4.357.--.- Rip de
Janeiro, 16 de dezembro de 1915.
Sr. superintendente de Navegação- Em solução a vosso
officio n. 1.155, de 17 de agosto ultimo, declaro-vos, para os
devidos effeitos e de aceôrdo com o parecer do Conselho do Almirantado, emittido em consulta n. 583, de 13 do corrente. que
a escripturação dos patrões-m6res das Capitanias de Portos
deve ser feita inteiramente de accôrdo com o que a seu respeito
está previsto no novo regulamento para o serviço de Fazenda
da Armada, que baixou com o decreto n. 11.775, de 10 de novembro ultimo.
Saúde e fraternidade.-,- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 62- EM 18 DE DEZEMBRO DE 1915
Manda admittir alumnos civis nas Escolas de Aprendizes Marinheiros.

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 4.417.- Rio
de Janeiro, 18 de dezembro de 1915.
Sr. contra-almirante Inspector de Marinha-Autoriso-vos
a expedir as necessarias ordens para que as Escolas de Apren-
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dizes Marinheiros, cujas lotações fic&rem reduzidas, possam
admittir, como externos, alumnos civis, escolhidos dentre os
meninos pobres moradores nas localidad~s em que ellas estão
estabelecidas, afim de receberem instrucção primaria.
Essas Escolas não assumirão compromisso de qualquer natureza com esses alumnos, a quem se ministrará simultaneamente alguma instrucção militar.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 63 -EM 22 DE DEZEMBRO DE 1915
Declara que as inspecções de saúde nos Estados podem ser feitas pela Junta
Medica Militar

Ministerio dos Nego cios da Marinha- Circular - N. 452.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1915.
Srs. chefes das repartições da Marinha - Declaro parà
vosso conhecimento e devidos effeitos, que o Ministerio, dos
Negocios da Fazenda, em aviso n. 248, de 17 do corrente, dirigido a este departamento, resolveu que, dada a impossibilidade absoluta de ser feita por medicos da Directoria Geral de
Saúde Publica, na fórma do regulamento em vigor, por falta
de funccionarios desta Repartição, nos Estados, a inspecção de
saúde para os effeitos de licença ou aposentadoria, podem ser
acceitos, como excepção, os laudos passados pela Junta Militar.
Sa6de e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencàr.
-

N. 64 -EM 22 DE DEZEMBRO DE 1915
Recommenda a organização dos inventarias parciaes dos objectos a cargo
dos encarregados de incumbencias e dá outras providencias

Ministerio dos Negociós. da Marinha- N. 4.456.- Rio
de Janeiro, 22 de dezembro de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior da Armada- Devendo se proceder no fim do corrente mez ao encerramento das contas dos
commissarios, relativas ao anno vigente, e começar o inventario
de verificações dos objectos da Fazenda Nacional existentes a
bordo dos navios, nos corpos e estabelecimentos navaes para o
inicio das contas do anno proximo futuro, recommendo-vos seja
publicado em ordem do dia desse Estado Maior que, por essa
occasião, devem ser feitos igualmente os inventarios parciaes
para cumprimento do disposto nos art. 23 e 185 do regulamento annexo ao decreto n. 11.775, de 10 de novembro ultimo,
supprimindo-·se da carga dos commissarios todos os objectos que
devem ficar sob a responsabilidade dos officiaes e sub-officiaes
encarregados de incumbencias.
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Outrosim, que para descarga dos commissarios e fins indicados nos § § 3° e 4°, art. 185 do regulamento citado, deverão
ser extrahidas duas copias do livro-inventario, as quaes, depois
de conferidas e rubricadas pelo commandante, serão remettidas ao Inspector de Fiscalização e Fazenda, afim de serem
examinadas.
A primeira via servirá para 'tomada de contas dos commissarios. e a segunda será enviada á repartição, em que ficará
archivada.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 65- EM 13 DE JANEIRO DE 1915
Declara que o tempo de serviço militar não póde ser computado para os effeitos
da vitaliciedade em funcção civil

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 169.- Rio de
Janeiro, 13 de janeiro de 1915.
Sr. ministro da Agricultura, Industria e Commercio- Em
resposta á consulta constante de vosso Aviso n. 1, de 8 do corrente, tenho a honraJie transmittir-vos cópia do parecer n. 784,
do Consultor Juridico deste Ministerio, por .onde vereis que o
capitão tenente Evandro Santos não p6de gozar do beneficio
conferido pelo art. 54, do decreto n. 8.S99, de 11 de agosto de
1911, salvo si se exonerar do serviço da Armada ou renunciar,
expressamente para aquelle fim, o tempo de serviço militar.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
Parecer

Vê-se, pois, que o tempo de serviço do official. na activa
ou na reserva produz effeitos de grande relevancia.
Taes effeitos, porém, são limitados á situação militar, não
sendo possível transferil-os para a situação civil afim de nesta
produzir eguaes effeitos.
Em outros termos, não é possível que o tempo de serviço
militar aproveite simultaneamente ao official tanto nas suas
funcções de militar como nas funcções de cargo civil em que
tenha sido investido.
.
A condição. militar é incompatível com a condição civil
exercida àmbas ao mesmo tempo.
Mesmo para o official reformado posteriormente nomeado
para emprego civil, o tempo de serviço militar não poderá aproveitar p'lra aposentadoria nesse emprego, salvo si elle renunciar
expressamente ás vantagens da sua reforma, como está clara-
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mente estabelecido na decisão do Ministerio da Fazenda con~
stante do aviso de 15 de janeiro de 1894.
Não é pois possível que o capitão tenente Evandro Santos,
de que trata a presente Consulta, compute, para os effeitos de
sua vitaliciedade no cargo civil para o qual fôra nomeado, o
tempo de serviço militar, conservando intactas as regalias de
official de Marihha.
Essa transmutação só póde ter logar se elle pedir exon~
ração do Corpo da Armada o que lhe é permittido por já contar
mais de tres annos de fileira.
Póde tambem se reformar, provada a invalidez, ou finalmente desistir por termo lavrado na Inspectoria de Marinha,
dos annos de serviço militar, em beneficio da inamovibilidade
no cargo civil, passando por essa reforma para o ultimo logar
na classe dos capitães tenentes; nas condições em que presentemente se acha de official de Marinha, não é praticavel o predicamento de vitalício; nesta parte estou perfeitamente de accôrdo
com a opinião do illustre consultor do Ministerio da Agricultura. Assim sou de parecer, que o capitão tenente Evandro
Santos não póde gozar do beneficio conferido pelo art. 54, do
decreto n. 8.899, de 11 de agosto de 1911, salvo si exonerar-se do
serviço da Armada ou renunciar, expressamente para esse fim, o
tempo de serviço militar.
Podeis satisfazer a requisição do nobre ministro da Agricultura, Industria e Commercio, enviando, em original ou por copia
o presente parecer.
Resolvereis, como inelhor entenderdes. - O consultor,
Joaquim de Oliveira Machado.

N. 66- EM 22 DE JANEIRO DE 1915
Manda que paguem sello de petição os officiaes de instituições particulares
pedindo quaesquer providencias

Ministerio dos N egocios da Marinha- N. 340. Janeiro, 22 de janeiro de 1915.

Rio de

Sr. director geral de Contabilidade da Marinha- De accôrdo com o que expuzestes em officio n. 122, de 20 do corrente,
deveis exigir das sociedades e estabelecimentos que OJ?eram em
emprestimos por consignações com os funccionarios civis e militares deste Ministerio o sello fixo estabelecido na tabella B, §lo,
n. 2, do decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de 1900 e lei n. 2.919,
de 31 de dezembro ultimo, tanto no estabelecimento como na
alteração e suspensão das referidas consignações, estendendo-se
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essa resolução ás corporações particulares que em officios, sem
o menor caracter official, solicitarem quaesquer providencias.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 67- EM 19 DE FEVEREIRO DE 1915
Manda abonar soldo correspondente á patente s6mente aos honorarios da
campanha do Paraguay em serviço nas repartições de Marinha

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 707.- Rio de
Janeiro, 19 de fevereiro de 1915.
Sr. director geral de Contabilidade da Marinha- Em solução á consulta constante de vosso officio h. 104, 2a Secção,
de 4 do corrente, declaro-vos, para os fins convenientes, que, de
accôrdo com o parecer do consultor juridico n. 810, de 11 deste
mez, a excepção dos officiaes reformados ou graduados por serviços na campanha do Paraguay, a nenhum outro reformado ou
honorario, servindo nas repartições deste Ministerio, se abonará
o respectivo soldo correspondente a patente do honorario.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

Página original em branco

Ministerio da Guerra

N. 1 - EM 4 DE JANEIRO DE 1915
Os officiaes promovidos deverão ser classificados nos corpos em que se acharem,
si houver vagas, excepto os dos corpos do Amazonas, Territorio do Acre,
Pará e Matto Grosso

.

Ministerio da Guerra- N. 4.- Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1915.
Sr. chrfe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
os officiaes promovidos deverão ser classificados nos corpos em
que se acharem, si houver vagas, afim de se evitarem despezas
de transporte, exceptuando-se, porém, os que tenham servido
por mais de um anno em corpos estacionados no Amazonas, Territorio do Acre, Pará e em Matto Grosso.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.

N 2 - EM 5 DE JANEIRO DE 1915
Os telegrammas officiaes deverão trazer a assignatura dos expeditores, seguida
da indicação dos cargos publicos que estes exercem

Ministerio da Guerra- N. 10.- Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos, para
que seja publicado em Boletim do Exercito, que, de accôrdo com
o disposto no art. 1o, n. 51, da lei n. 2.919, de 31 de dezembro
ultimo, os telegrammas officiaes deverão trazer as assignaturas
dos expeditores, seguidas da indicação dos cargos publicos que
estes exercem, de modo que se possa verificar si se trata de autoridade federal autorizada a fazer uso do telegrapho.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 3 - EM 6 DE JANEIRO DE 1915
Nas encommendas e contractos por conta do Ministerio da Guerra se deverá
incluir a clausula de correrPm pelos fornecedores os pagamentos das taxas
do caes do porto desta Capital

Ministerio da Guerra- N. 14.- Rio de Janeiro, 6 de ja,
neiro de 1Q15.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos, para
que seja publicado em Boletim do Exercito, que, de ora avante,
quer nas encommendas, quer nos contractos por conta do Ministerio da Guerra, se deverá incluir nos respectivos termos a
clausula de que correrão por conta dos fornecedores os pagamentos das taxas do cáes do porto desta Capital, no caso de se
tratar de artigos sujeitos a essas taxas.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Communicou-se ao Departamento de Administração.)

N. 4-EM 7 DE JANEIRO DE 1915
Extinguem-se os quadros de dentistas do Exercito e picadores

Ministerio da Guerra- N. 20.- Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1915.
'
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que,
em vista do disposto nos arts. 54 e 55, da lei n. 2.924, de 5 do corrente, ficam extinctos :
a) o quadro de dentistas do Exercito, mantidos os actuaes;
b) o quadro de picadores, conservando-se os tres actuaes em
qualquer serviço, a juizo do Governo.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 5 - EM 8 DE JANEIRO DE 1915
As economias feitas em cada massa pertencerão aos corpos do Exercito. Os medicamentos para officiaes e funccionarios civis do Ministerio da Guerra
serão pagos em folha. Os exames e analyses no Laboratorio de Bacteriologia
. e Microscopia clinica serão descontados em folha. Os officiaes reformados
não poderão servir em conselhos de guerra;

Ministerio da Guerra- N. 33.- Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que,
por telegramma desta data, scientifico aos inspectores permanentes:
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que, de accôrdo com o disposto no art. 47, da lei n. 2.924, de
5 do corrente, as economias feitas em cada massa pertencerão aos
corpos para ter applicação em beneficio do respectivo serviço,
sobretudo do material de campanha, não podendo, sob pena de
'responsabilidade, haver estorno das verbas de uma para outra
massa, mesmo em beneficio da menos dotada, saJvo autorização
legal;
que, de conformidade com o preceito do art. 61 e seu paragrapho, da citada lei, os medicamentos fornecidos a officiaes e
funccionarios civis deste Ministerio, serão pagos em folha,
ficando ~xpressamente prohibido o fornecimento gratuito,
' quaesquer que sejam os pretextos para sua requisição;
que os exames e analyses feitos no Laboratorio de Bacteriologia serão tambem descontados em folha, segundo a tabella de
preços que for organizada, recolhendo-se as importancias dos medicamentos e desses.exames e analyses á direcção de Contabilidade da Guerra, para ter a devida applicação;
que, em vista do estabelecido no art. 66 da lei de que se
trata, os officiaes reformados não poderão servir em conselhos
militares.
·
Saúde e fraternidade.- José Caetano fle Faria.

N. 6 - EM 8 DE JANEIRO DE 1915
Para poder um inferior, transferido de uma arma para outra, ser mantido em
seu posto, na unidade em que for incluido, deverá, no prazo de 30 dias,
fazer o concurso de que trata o regulamento que baixou com o decreto
n. 7.459, de 15 de julho de 1909

Ministerio da Guerra- N. 27.- Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Mamlae publicar
em Boletim do Exercüo que, para poder um inferior, transferido
de uma arma para outra, ser mantido em seu posto, na unidade
em que for incluido, deverá no prazo de 30 dias, contados de sua
apresentação, fazer o concurso de que trata o art. 139 do regulamento que baixou com o decreto n. 7. 459, de 15 de julh~ de
1909.
No caso de ser inhabilitado, terá baixa do posto, afim de percorrer regularmente as graduações successivas.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 7 - EM 11 DE JANEIRO DE 1915
Os alumnos matriculados nos cursos de artilharia e engenharia, de accôrdo com
o art. 183 do respectivo regulamento e possuidores dos cursos de infantaria e cavallaria pelo regulamento de 2 de outubro de 1905,devem fazer
na parte pratica a mesma equiparação que fizeram na parte theorica

Ministerio da Guerra- N. 5.- Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1915.
·
Sr. commandante da Escola Militar- Em solução ao officio n. 1.717, de 30 de dezembro findo, em que consultaes si,
havendo OR officiaes e aspirantes a official matriculados nos
cursos de artilharia e engenharia dessa escola, de accôrdo com
o art. 183 do regulamento actual e possuidores dos cursos de infantaria e cavallaria pelo regulamento approvado por decreto
n. 5.698, de 2 de outubro de 1905, equiparado ao curso theorico
o curso que possuem, deve tal equiparação ser extensiva á parte
pratica, declaro-vos que taes alumnos devem fazer nesta parte
a mesma equiparação que fizeram na theorica.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 8 - EM 11 DE JANEIRO DE 1915
Aclara duvidas quanto á situação dos alumnos da Escola Militar incursos em
varias disposições regulamentares, em vista do disposto no decreto legislativo n. 2.884, de 18 de novembro de 1914

Ministerio da Guerra- N. 6.- Rio de ,Janeiro, 11 de janeiro de 1915.
·
·
Sr. commandante da Escola Militar- Em solução ao vosso
officio n. 10, de 4 do corrente, referente á situação em que devem
ficar os alumnos incursos em varias disposiçõPs regulamentares,
em vista do disposto no decreto legislativo n. 2. 884, de 18 de novembro do anno findo, vos declaro :
lo, que os alumnos do lo anno, aos quaes se refere o art. 3°
do decreto n. 2. 884, acima citado, é facultativo utilizarem-se
ou não do favor que ahi lheR é concedido;
2o, que os alumnos approvados no exame da unica disciplina que lhes faltar do I o anno do curso da extincta Escola de
Guerra, e que em março proximo forem approvados .nas que
constituem o 2c anno, tendo revertido ao regulamento de 1905,
em virtude daquelle decreto e não podendo passar para a Escola de Applicação de Infantaria e Cavallaria, porque o curso
desta foi pelo mesmo decreto reduzido a tres mezes; que findam
em 31 de março, deverão ser desligados, pois só o Congresso
N acionai poderá autorizar sua permanencia na escola ;
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3°, que os mesmos alumnos, quando reprovados nos exames
da· unica ma teria que lhes falte .do 1o anno do curso de guerra
não poderão continuar a gozar do favor de que trata a lettra a
do art. 181 do regulamento vigente, devendo ser desligados por
falta de aproveitamento, porque, havendo frequentado o -eurso
de guerra por dous annos e o fundamental por um, já gozaram
dos tres annos de que trata o paragrapho unico do art. 12 do regulamento de 1905;
4°, que os alumnos approvados na unica materia que lhes
falte e que deveriam passar para o 2° anno do curso de guerra,
achando-se incursos no paragrapho unico do art. 12 do regula-:
mento de 1905, deverão ser desligados, visto não funccionar em
1915 aquelle 2° anno e não lhes caber o favor de que trata a lettra
b do art. 181 do regulamento vigente, que se refere aos que iam
estudar o 2o anno na data de sua promulgação;
5<>, que os alumnos reprovados em mais de uma materia do
2° anno deverão ser desligados, visto não poderem gozar do favor
de que trata o art. 1o do decreto n. 2.884, acharem-se triennados e não ~starem no caso do aviso n. ~·4, de 31 de dezembro
findo, deste Ministerio;
6°, que no período de tres mezes fixado para o estudo do
curso de applicação de infantaria e cavallaria deverão ser executados, tanto quanto possível, os programmaa orgartiz'1dJs e
approvados pelo Grande Estado-Maior, limitando-se os exames
ao que se tiver dado;
7°, que os alumnos reprovados em uma unica materia do
curso de artilharia e engenharia poderão cursar a Escola de Applicação respectiva, dependendo os exames, em março, da approvação dessa materia.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 9 - EM 12 DE JANEIRO DE 1915
São supprimidos os serviços de superior de dia e 'de ronda de visita e patrulhas. O serviço de guarda do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro
e Departamt'nto da Administração deverá ser feito como o era antes
do ultimo estado de sitio

Ministerio da Guerra- N. 6.- Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1915.
Sr. inspector permanente da 9• região- De acc0rdo com
o que ~ssa inspectoria ponderou ~m officio n. 43 de 4 de m1.rço
de 191~. vos declaro! para o~ devidos fins, que são supprimidos
os serviços de supenor de dia e rle ronda de visita e patrulhas,
fica11:do no q~artel-general dessa inspecção, á disposição do
offiCial de dm, uma patrulha para os casos extraordinarios
Decisões - 19!5

'
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sendo que em ordem do dia se deverá· fazer constar ns praçaque, tratando-se de faltas communs, serão ellas prPsas pela pos
licia P. rigorosamente castigadas as que resistirem á prisão.
Outrosim, VO'l declaro que, tendo terminado o cst.ado de
sitio, durante o qual, por ordem deste Minísterio, foram csr·aladas guardas para guarnecer o Arsenal de Guerra desta Capital e o Departamento da Administração. devereis providenciar para que, de ora em diante, ec;se serviço se faça ('Orno
era feito anteriormente ao dito estado de sitio, dPvendo a
guarda do Hospital Central do Exercito ser reduzida ao pessoal
estrictamente necessario á vigilancia da enfermaria dos presos
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se aviso ao Departamento da Guerra.)

N. 10 -

EM 12 DE JANEIRO DE 1915

Declara que aos alumnos filhos de offi~iaes do Exercito e Arm~da matriculados
nos collegios militares e que tenham d<> pas.."llr dP classe doR gratuitos
para a dos contribuintes compete o abatimento de que trata o art. 75
do Regulamento vigente

Ministerio da Guerra- Circular.- Rio de Janeiro, 12 de
·
janeiro de 1915.
Sr. director do Collegio Militar do Rio de Janeiro- Declaro-vos que os alumnos filhos de offi.ciaes do Exercito e Armada
actunlmente matriculados. c que, por força da lei orçamentaria
do corrente anno, devam passar da classe dos gmtuitos para a
dos contribuintes, teem direito ao abatimento de que trata o
paragrapho unico .do art. 75 do regulamento vigente.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se identica circular uos demais collegios.)

N. 11 -

EM 12 DE JANEIRO DE 1915

E' extensiva nos nlumnos dos institutos militares de <'nsino n circul:tr de 10
de dezembro de 1914, permittindo nos docentes gozarem férias

Ministerio da Guerra- Ci cular.- Rio de Jam•iro, 12 de
janeiro de 1915.
·
Sr. commandante da Escola de Estado-Maior- Declaro-vos que fica extensiva aos alumnos dcss:1 escola a circular de
10 de dezembro findo, permittindo aos docentf's dos ins itutos
militares de ensino gm~ar fóra da séde do estabelecimento as ,
férias dos annos lectivos sem prejuizo dos trabalhos escolares
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que lhes compitam no período das mesmas, devendo entr-tanto
os referidos alumno~ communicar a esse commando os Jogares
onde pretenderem aproveitar-se dessa permissão.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se identica circular ao demais estabelecimentos
de ensino.)
N. 12- EM 13 :PE JANEIRO DE 1915
Para o preenchimeato das vagas nas repartições e estabelecimentos militares,
as quaes tenham de ser occupadas por civis, deverão ser sempre preferidos os reservistas do Exercito

Ministerio da Guerra- Circular ás repartiçõ~s e est~bele
cimentos militares.- Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1915.
Sr.... - Drclaro-vos que, para o preenchimento das vagas
que se derem nessa repartição e que tenham de ser occupadas
por civis, d verão, em igualdade d: condições e respeitados
os respectivos regulamentos, ser sempre preferidos os reservistas do Exercito, ó se admittindo a nomeação de candidatos
sem essa condição quando não houver reservis a habilitado
para o logar a preencher-se.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 13- EM 15 DE JANEIRO DE 1 1 15
Adopta-se na tropa armada de fuzil ou clavina o uso de cartuchos fálsos
para cerws exerciCios

Ministerio da Guerra- N. 78.- Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
é adoptada na tropa armada de fuzil ou clavina o uso de wrtwhos falsos para os exercícios de carregamento e descarregamento das armas e para pontaria com disparo em sccco, devendo
os ( ommandantcs de corpos fazer pedido ao Departamen o da
Administração desse material de instrucção, na ra ão de cem
pentes de cinco cartuchos para cada companhia, esqu:tdrão ou
bateria, o qual ficará pertencente á ca:·ga dessas unidad s.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Communicou-s~ ao Departam';)nto de Adminis~
dete minou-se á Fabrica de Cartuchos e ArtefLCto3 d
a confecção dos dito3 cartuchos.)
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N. 14- EM 16 DE JANEIRO DE 1915
A Directoria Ger9l dos Correios está autorizada a fornecer a credito sellos
offidaes, mediante requisição do MinistPrio da Guerra, até que o Tribunal
de Contas re1<istre os competentes creditas

Ministcrio da Guerra- Circular ás repartições e estabeL·cimentos militares.- Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1915
Sr .... -Estabelecendo o art. to, n. 50, lettra e, da lei
n. 2.919, de 31 de drzembro ultimo, que a acquisição de sellos
officiacs será feita a dinheiro, á boeca do cofre, pelos creditos
para esse fim cousignados a cada um do:;; ministerios, ou, na
falta destes crcditos, pelas .ve1 bas even' uaes dos respectivos
orçamentos, declaro-vos que, conforme communica o Sr. ministro de Estado da Viação e Obras Publicas, em circular de
5 do corrente, a Directoria Geral do3 Correios foi autori ada
a fornecer a cr dito os sellos, mediante requisição deste Ministeria, att~ qnc o Tribunal de Contas registre os competentes
crcditos.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 15- EM 16 DE JANEIRO DE 1915
Os alumnos da Escola Militar que sejam agrimensores pelo Collegio Militar
nfio sfio obrigados a cursar de novo as matcrias do 8° grupo do art. 22 do
regulamento a(JJ_,rovado por decreto n. 5.698, de 2 de outubro de 1915

Minis1erio da Guerra-N. 7.-Hio de Janeiro, 16 de janc ro de 1915.
Sr. commandante das Escolas Militar e Pratica do Exercito- Declt'.ro-vos que os alumnos das escolas sob vosso comm nclo, que sejnm agrimensores pelo Collegio Militar desta capital, não são obrigados a cursar de novo as materias que constituinm o 8° gmpo do art. 22 do rf'gulamento approvado por
decreto n. 5. G98, de 2 de outubro de 1905, ficando assim nullos
o~ actos de exames dessas materias uhi prestados pelos alumnos
nas condições acima refPridas, de modo que fiquem elles dentro
do regimen estabelreido pelo aviso deste Ministerio n. 53, de 2l
de de,embro de 1914.
Saúde e fraternidade.- José Ca tano de Faria.
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N. 16- EM 18 DE JANEIRO DE 1915
Ae familías dos officiaes do Exercito estão comprehendidas na di•posiç!!.o do
art. 61 e respectivo paragrapho da lei n. 2.924, de 5 de janeiro deJ915

Ministerio da Guerra- N. 89.- Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que,
por telegrarnma desta data aO" inspector permanente da 5a região, se scientifica, em solução á consulta por elle feita n de
12 do corrente, estarem as famílias dos officiaes do Exercito, em
em vista dos termos da disposição do art. 61 e respectivo paragrapho da lei n. 2. 924, de 5 deste mez, comprehendidas na citada disposição sobre pagamento de medicamentos.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 17- EM 18 DE JANEIRO DE 1915
As inspectorias das Alfandegas não mai~ poderão conceder isenção de direitos·
para o material importado pelo Governo Federal

Ministerio da Guerra- N. 6.- Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Administração- Declaro-vos, para os devidos fins, que, conforme communica o Ministeria da Fazenda em aviso n. 4, de 11 do corrente, em face do
disposto no art. 3°, § 4°, da actuallei orçamentaria da receita,
as inspectorias das Alfandegas não mais poderão conceder
isenção de direitos para o material importado pelo Governo Federal destinado aos seus serviços proprios e aos que são por elle
subvencionados, cabendo ao mesmo Ministerio daqui em deante
resolver sobre tacs concessões.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Communicou-se ao Departamento da Guerra e á Contabilidade da Guerra.)

N. 18- EM 19 DE JANEIRO DE 1915
Aos alumnos gratuitos, filhos de officiaes subalternos e capitães. e a outros reconhecidamente pobres permitte-se continuarem como alumnos externos
nos collegios militares

Ministerio da Guerra- Circular.- Rio de Janeiro, 19 de
janeiro de 1915.
Sr. director do Collegio Militar do Rio de Janeiro- Declaro-vos que, em vista das reducções feitas na lei do orçamento
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vigente e devendo, portanto, ser muito diminuído o numero de
alumnos gratuitos que estão matriculados nesse collegio, permitto aos desta classe. filhos de officiaes subalternos e capitães,
e a outros reconhecidamente pobres, cujos paes não possam
pagar as pensões destes como contribuintes e residem na séde
desse instituto, continuarem como alumnos externos, recebendo
educação, sem que, comtudo, acarretem despeza para o collegio.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se identica circular aos collegios militares de Barbacena e Porto Alegre.)

N. 19- EM 22 DE JANEIRO DE 1915
Manda-se exigir a fiel observancia do regulamento de continencias, approvado
por decreto n. 11.446, de 20 de janeiro de 1915

Ministerio da Guerra- N. 110.- Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Providenciai para
que os commandantes de unidades e chefes de estabelecimentos
exijam de seus subordinados a fiel observancia das disposições
do regulamento de eontinencias, signaps de respeito e honrafl
militares, approvado pelo decreto n. 11.446, de 20 do corrente
fazendo com que tanto as praças como os officiaes se saudem
militarmente.
Por esta occasião vos declaro que o citado regulamento entrará em vigor em 1 de fevereiro proximo vindouro.
Saúde e fraternidade.- .Tosé Caetano de Faria.

N. 20- EM 22 DE JANEIRO DE 1915
Manda-se cobrar mensalmente a taxa de 2% sobre os vencimentos dos officiaea
do Exercito ou funccionarios do Ministerio da Guerra que habitarem predios
de propriedade da União

Ministerio da Guerra- Circular.- Rio de Janeiro, 22 de
janeiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que,
de accôrdo com o disposto no art. 48, da lei n. 2.9:.!4, de 5 do
corrente, deverá !"cr cobrada mensalmente a taxa de 2% sobre
os vencimentos dos offi1~iaes ou funccionarios do Ministerio da
Guerra que habitarem predios de propriedade da União, sendo
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a receita dahi resultante destinada á conservação dos referidos
predios.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se circular ao Departamento da Administração,
Direcção de Contabilidade e delegacias fiscaes do Thcsouro Nacional nos Estados.)
N. 21 -

EM 23 DE JANEIRO DE 1915

Não deverão visar-se pedidos para acquisição de material ou autorizar-1!8
compras sem haver certeza de que as verbas podem comportar as despezas
respectivas

Ministerio da Guerra- Circular.- Rio de Janeiro, 23 de
janeiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- No intuito de
evitar processo de contas de exercício findo, por effeito de excesso
de verbas discriminadas, declaro-vos que não deverão, em hypothese alguma, ser visados pedidos para acquisição de material ou autorizadas compras, sem previamente vos certificardes
de que as verbas por conta das quaes correm as mesmas ainda
poderão comportar taes despezas, sob pena de responsabilidade.
Outrosim vos declaro que desta providencia deverão ter
sciencia as repartições subordinadas a esse departamento.
Saúdé e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se circular ás repartições e estabelecimen~ militares.)
N. 22 -

EM 23 DE JANEIRO DE 1915

A disposição geral sobre licenças não cogita do caso de licença para tratamento
de ferimentos recebidos em operações de guerra, o que se acha regulado
por uma lei singular

Ministerio da Guerra- N. 28.- Rio de Janeiro; 23 de janeiro de 1915.
O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria
de Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Nacional
em Porto Alegre, em solução ao telegramma que o mesmo Sr. delegado fiscal dirigiu ao Ministerio da Guerra a 11 do mez findo,
consultando si os officiaes com licença na dita capital, para tratamento de ferimentos recebidos em operações de guerra no Paraná. tcem direito á terça parte do soldo de que trata o art. 5~,
da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910,.combinado com o final
do seu art. 6°, que essa. consulta não tem razão de ser. porquanto
a lei geral sobre licenças, que abrange todos os funccíonarios
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publicos, não p6de cogitar do cnso especial em questão, que só
affecta militares em legitimas operações de guerra, o que aliás
já se achava regulado por uma lei singular.- José Caetano de
Faria.
N. 23- EM 25 DE JANEIRO DE 1915
Nilo attinge oR generaes n substituição do dolman pela tunica de. panno de
que trata o decreto n. 11.445, de 20 do janeiro de 1915

Minif;terio da Guerra- N. 134.- Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
a substituição do dolman pela tunica de panno no 1° e 2° uniformes, de que trata o decreto n. 11.445, de 20 do corrente,
não attinge os generaes.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 24- EM 25 DE JANEIRO DE ·1915
Autorizn-so a dispensa de operarios nos dias necessarios ao alistamento delles
como eleitores

Ministerio da Guerra- Circular.- Rio de .Janeiro, 25 de janeiro de 1915.
Sr. director do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro- Declaro-vos que ncaes autorizado a dispensar os operarios desse estabelecimento durante os dias necessarios para poderem se
alistar eleitores na actual revisão do alistamento, conforme solicita o Ministerio da Justiça e Negocios Iateriores em aviso
n. 3, de 18 do corrente.
Saúde c fraternidade. -José Caetano de Faria.
(Expediu-se circular identica ás Fabricas de Polvora da Estrella, de Polvora sem Fumaça, e de Cartuchos e Artefactos de
Guerra.)
N. 25- EM 26 DE JANEIRO DE 1915
Mandam-se entregar á Escola do Estado Maior um dos balões esphericos existentes no curato de Santa Cruz e todo o material de aerostação que ali
se acha e for julgado aproveitavel na dita Escola

Ministerio da Guerra- N. 12.- Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Administração -DeclaroYos, para os fins convenientes, que ao commandante da escola do
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Estado Maior deverá ser entregue, não só um dos balões esphe...
ricos existentes no curato de Santa Cruz como tambem todo o
material de aerostação que alli se acha e que o referido commandante julgar aproveitavel naquelle estabelecimento, recolhendose o resto desse material á companhia de aeronautica no 1obatalhão de engenharia.
Outrosirri vos declaro que fica dispensado o capitão honorario do Exercito José Pereira da Luz, a cargo de quem se acha
o citado material.
·
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 26 -

EM 28 DE JANEIRO DE 1915

Manda-se fazer pela Estrada de Ferro Noroeste do Brazil o transporte de
officiaes e praças com destinp ao Estado de Matto Grosso

Ministerio da Guerra- N. 151.-Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1915
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos, para
os fins convenientes, que, desta <iata em deante, o transporte de
officiaes e praças com destino ao Est::v'lo de Matto Grosso deverá
Sfilr feito pela Estrada de Ferro NoroeRte do Brazil, exceptuando-se sómente os que partirem do Rio Grande do Sul.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 27- EM 28 DE JANEIRO DE 1915
DA-se permissão á Caixa Beneficente dos Amanucnses do Exercito para func•
cionar, mediante condições que se estabelecem

Ministerio da Guerra- N. 104:- Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1915.
·
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
tem permissão para funrcionar a Caixa Beneficente dos Amanuenses do Exercito, sob condição, porém, de só se effectuarem
as suas reuniões em uma das dependencias desse Departamento
e de ser a referida associação por mim diss:1lvida, si ella, faltando
aos seus nobres e elevados fins, infringir de qualquer modo as
regras da disciplina ou se immiscuir em questões políticas,
sempre prejudiciaes á organização e funccionamento das corporações armadas.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 28- EM 29 DE JANEIRO DE 1915
Approvam-se tabellas de quantitativos a distribuir ás unidades e estabelecimentos militares, em 1915, por conta da verbá 13• do orçamento do Ministcrio da Guerra relativo ao dito anno

Ministerio da Guerra- N. 162.- Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
approvo as indusas tabcllas, organizadas em vista do disposto
no art. 43, §VIII, da lei n. 2.924, de 5 do corrente, de quantitativos a distribuir ás unidades e e,;tabelecimentos militares, em
· 1915, por conta da verba 13a, ns. 9, 17, 25 e 26 do orçamento
deste Ministerio para o dito anno.
Outrosim vos declaro aue deverá recommendar-se a ohservancia das instrucções que baixaram com a portaria de 30 de outubro de 1884 para a illuminação a gaz, as quaes tambem podem
ser applicadas á illuminação elect.riea, instrucções publicadas na
ordem do dia da extincta repartição de ajudante general n. 1.891,
de 21 de novembro do mesmo anno.
Por ultimo vos scientifico que, quanto ao n. 25 da verba 13"',
citada, deixaram de contemplar-se quantitativos para os batalhões de artilharia de posição e baterias independentes por serem
taes unidades armadas a infantaria e destinadas a guarnecer
fortalezas, eorrendo pela dita verba 13•, n. 13, a dcspeza concernente ao material de artilharia <ias fortalezas, c que opportÜnamente serão organizadas as tabellas relativas a despezas para
este material de artilharia e outras do referido n. 25, como sejam
acquisição de utensílios e moveis, agua e asseio.
Saúde e frat.ernidade.- José Caetano de Faria.

N. 29- EM 29 DE JANEIRO DE 1915
A diaria dos aspirnnt0s a official está sujeita ao imposto sobre vencimentos

Ministerio da Guerra- Circular- N. 164.- Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1915.
Sr. chefe do DPpartamcnto da Guerra- Declaro-vos, para
a devida exe<·ução, que a diaria perrebida pelos aspirantes a official está sn.ieita ao imposto sobre vencimentos, porquanto é a
mesma abonada por conta da verba destinada ao pagamento do
soldo e gratificação dos officiaes; aos quacs se acham clles equiparados para cs~c cffcito.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 30- EM 29 DE JANEIRO DE 1915
As ap1bulancias regimentaes só devem ter medicamentos de urgencia e as veterinarias os neccssarios ao tratamento de animaes

MinistPrio da Guerra- N. 163.- Rio de Janeiro, 29 de
janeiro de 19Hí.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo o director
do Lahoratorio Chimico Pharmaceutico Militar consultado, em
offieio n. 7, de 7 do corre11te, se póde ser suspenso o aviam~nto de
pedidos de amhulancifls para as regiões de insperção permanente
ou feito o mesmo medinnte desconto pelos conselhos administrativos dos corpos do Exercito e recolhimento do respt>ctivó
producto á direcçfio de Contabilidade da Guerra para os fins
previstos na lei n. 2.924, de 5 do corrente, vos declaro que as ambulancias regimentaes RÓ devPm ter medicamentos de urgencia;
e que, quanto ás ambulancias veterinarias, devem possuir os medicamentos necessarios ao tratamento dos animaes de aeeôrdo
c~ um formulario que compete ao serviço de saúde organizar
~om urgencia.
Outrosim vos declaro que deverá recommendar-se aos chefes
de serviço que vizsm os pedidos o maior escrupulo na verificação
das quantidadcs dos medicamentos, cabendo ao inspector geral
dos serviços dC' saúde resolver os casos de duvida ou mesmo intervir com sua autoridade para evitar abusos.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. 31 -EM 29 DE JANEIRO DE 1915
São da competencia do Laboratorio Chimico Pharrnaceutico Militar as analyses
chimicas, não applicavcis á clínica c do Laboratorio de Microscopia Clinic'
e Bacteriologica os exames, ensaios, etc., para effeitos de diagnosticas

Ministerio da Guerra- N. 160.- Rio de Janeiro, 29 de
janeiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Com o intuito de
normalizar os serviços do Laboratorio Chirnico Pharrnaceutico
Militar, restringindo-os aos que directamente lhe deverão ser
affectoR, declaro-vos que são da competencia exclusiva do dito
lahoratorio as analyses, propriamente chimicas. não applifaveis
á clinica, ficando adRtrirtos ao Laboratorio de Microscopia Clínica e Raderiologica todos os exames, ensaios, etc., requisitados
para effeitos de diagnPsticos.
Outrosim vos declaro que· para os trat>alhos realizados no
primeiro dos laboratorios citados será adoptada a tahella dos
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prE:lços dos estahelecimentos congeneres da Saúde Publica, devendo a arrecadação da renda ser feita segundo os processos estabelecidos nas instrucções provif:orias recentemente approvadas
para o ultimo.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Farja.

N. 32- EM 29 DE JANEIRO :OE 1915
A pensão nos Collegios Militares para os filhos dos officiaes é regulada pelo
art. 75. paragrapho unico, do regulamento para os ditos Collegios; a lei do
orçamento para 1915 não permitte a classe dos semi-contribuintes; quanto
aos alumnos externos não se dá abatimento em suas pensões

Ministerio da Guerra.- Rio de Janeiro, 29 de janeiro de
1915.
Sr. director do Collegio Militar do Rio de Janeiro- De
posse do vosso officio n. 284, de 25 do corrente, sobre a mensalidade que deverão pagar os alumnos desse collegio, vos declaro que a pensão para os filhos dos officiaes é regulada pelo
paragrapho unico do art. 75 do regulamento approvado pelo
decre1o n. 10.198, de 30 de abril de 1913 e alterado prlo de
n. 10.832, de 28 de março de 1914.
Declaro-vos outrosim que a lei orçamentaria n. 2.924, de 5
deste mcz, referindo-se á pensão integral, teve por fim não permittir a classe dos semi-contribuintes, e que quanto aos alumnos
externos, a lei não cogita de abatimento em suas pensões, só
conservando-se naquella qualidade como uma concessão feita
âs suas familias. visto não haver nisso excesso de lotação no collP.gio.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 33- EM 1° DE FEVEREIRO DE 1915
No inicio do anno de instrucção nos corpos de tropa, manda-se chamar a attenção dos re,ponsaveis para a execução cuidadosa dos regulamentos

Ministerio da Guerra- N. 170.- Rio de Janeiro, 1o de feven·iro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Começando hoje
o anno de instrucção nos corpos de tropa, chamae a attenção
de t ·dos os responsaveis para a execução cuidadosa dos regulamentos, lembrando-lhes as palavras do de infantaria :
«Uma instrucção má ou incompleta dos recrutas faz
sentir seus effeitos durante todo o tempo de serviço ; as faltas
qu: se deixarem passar, no começo da instrucção, fazem quasi
s, mpre sentir depois suas funestas consequencias ; é impossivel
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remediar os erros do ensino individual nos exerctcws de conjuncto.
'Nota-se entre nós uma tendencia a alterar disposições regulamentares, ora com o pretexto de esthetica, ora por entender o
instructor que se pode fazer melhor do que como está estabelecido. Isso constitue uma falta grave, uma verdadeira indisciplina,
um incentivo á desobediencia. Os defeitos que se encontrarem
nos regulamentos devem ser apontados ás autoridades que teem
o poder de os alterar. Dentro dos regulamentos ha, porém, bas, tante elasticidade para que a iniciativa dos instructores se
manifeste.
Comquanto a instrucção esteja a cargo dos commandantes
de companhias, cabe ás autoridades superiores a fiscalização do
seu desenvolvimento e da execução dos programmas.
E' indispensavel que ás revistas de exame compareçam as
autoridades superiores, directamente ligadas ás tropas ; é desses
exames que depende o progresso da instrucção, pois nelles se verifica não só o resultado obtido pelas praças, como a capacidade do instructor. Para que a presença das autoridades superiores seja inteiramente util, é mistér que a mais graduada faça
a critica do que viu, com toda a franqueza, apontando os er os
e o modo de os corrigir, sem comtudo molestar ou vexar os
attingidos, cumprindo aos commandantes de unidades salientar
em seus boletins os nomes dos que se tiverem distinguido como
instructores, não omittindo os daquelles que tiverem descuidado
de seus deveres.
Quando se tratar de uma unidade que não esteja na séde do
quartel-general, o seu commandantc deve avisar os dias do
exame com antecedencia necessaria, para que o general vá ou
mande um official do serviço de estado-maior assistir.
E' tambem opportuno lembrar aos commandantes de estabelecimentos de instrucção militar que devem recommendar aos
instructores a obrigação inilludivel de se cingirem aos regulamentos adoptados para a tropa ; a desobediencia nesse ponto
deve ser considerada uma falta muito grave, porquanto é nesses
estabelecimentos que se preparam os futuros officiaes do Exercito.
Saúde e fraternidade.- José Caetano d,e Fan:a.

N. 34- EM 1 DE FEVEREIRO DE 1915
O art. 61 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, refere-se aos officiaes, que,
pela legislação antiga, tinham direito a medicamentos

Ministerio da Guerra~ N. 168.- Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O capitão graduado
reformado do exercito João Martins Vianna consulta, em reque-
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rimento de 7 do mez findo, si na exprPssão - a officiaes empregado no disrcsitivo do art. 61, da lei n 2.924, de 5 do ditJ
mez, tambem estão subentendidos os officiars rrformados.
Em solução a rssa consu't·1, vos declaro, para Of' devido!!
fins, que o artigo da lei em questão se refere aos officiars quP,
pela legislação antiga, tinham direito. a medicamentos.
Saúde e fraternidade.- J nsé Caetano de Faria.

N. 35- EM 2 DE FEVEREIRO DE 1915
Manda-se abrir concurso em 191!) para o preenchim,nto de vagas no primein
·
posto do quadro de intendenb1s .

Ministerio da Guerra- Circular ás inspecções permanentes.- Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1915.
Rr. inspector permanente da ... Região- Declaro-vos, para
os devidos fins, que, nos termos do art.19 do rPgulamento para o
preenchimento de vagas no primeiro posto do quadro de intendentes, approvado pelo decreto n. 11.459, de 27 do mez findo.
no corrente anno, deverá ser aberto o respectivo concurso. cuja
prova escripta se realizará em maio e a oral em julho, só se effectuando outro concurso em 19H5.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 36 - EM 2 DE FEVEHEIRO DE 1915
Declara quaes os alumnos da Escola Militar comprehendidos no aviso n. 7, de
1G de janeiro de 1915, constante da presente Collccção ; e que a di~p~nsa
contida no citado aviso n:io se refere aos que estiverem estudando pelo
rcgulamonto em vi~or

Ministerio da Guerra- N. 1.5 - Rio de .f aneiro, 2 de fevereiro de 1915.
Sr. commanclante da Escola Militar e da Escola Prntica
do Exercito- Dcelaro-vos, em soluçãtJ ft eonsulta consta.nte
úo vosso offieio n. 142, de 18 de j tneiro do corrente anno, que
os alumnos cornprchenrlido:> no avi;<o n. 7, dP l6 do rderitlo mez.
são exclusivamente os sq!;uint,•s :
·
a) os que tiverem o curso eornplet.o do Collegio Militar,
pelo rcgulamen' o Je 19J.) ou pelo d:~ U:l )7 ;
b) os q ne tiverem çxamc tlP nudureza do 5o anno pelo regulamento de 1907 a que se referia o art. 9J d;:> ID:,)S!IlO regulamento.
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Para maior clareza, cumpre-me ainda declarar-vos que a:
dispensa contida no aviso n. 7 não se entende, de modo nenhum,
com os alumnos que estejam estudando pelo regulamento actualmente em vigor (approvado pelo decreto n. 198, de 30 de abril
de 1913, e altemdo pelo de n. 10.832, de 28 de mmço de 1914) ;
porque, estabelecendo esse regulament0 que a "pratica faliada
das línguas estrangeiras deverá abranger a technologia militar em todas as suas modalidadet:'", claro está que esta pratica· Rómente poderá s~r estudarla nas trcs escolas superiores:
a Militar, a Pratica do Exercito e a de Estado Maior.
Saúde e fratemidade.- José Caetano de Faria.

N. 37- EM 2 DE FEVERlpRO DE 1915
Pedem-se providencias para que os proprifls nacionaes que se indicam, passem
a ficar sob a jurisdicção do Ministerio da Fazenda

Ministerio da Guerra- N. i33. - Rio de Janeiro, 2 de
fevereiro de 1915.
Sr. Ministro de ERtado dos Negocies da Fazenda- Solicito vossas providencias para que os proprios nacionaes que
teem estado a cargo deste Ministerio, nesta Capital, e constam
da inclusa relação, passem a ficar sob a jurisdicção do Ministeria a vosso car.go, visto não serem neceessarios ao da Guerra.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria
Departamento de Administra!fão da Guerra - Rela!;lão dos proprios nacionaes a cargo deste departamento e que não se acham occupados por
officiaes do Exercito ou reparti!;lões militares

No 4° districto municipal, S. José:
I - Casa n. G.~, situada no Morro do Castello, no Jogar denominado Páo da Band€'ira, dentro do recinto do antigo forte
do lado esquerdo do portão da entrada, construido em nivel
e superior ao extradorso do arco do portão do antigo bastião
esquerdo.
A casa é assoalharla, com quatro janellas de saccada na
frente e duus r:ortas e cinco janellas de peitoril no oitão dirPito,
SPnt.lo dividida em duns salas, uma saleta, tres quartos e cozinha. Construcção solida em bom estado de confervação.
Occupada ror D. Maria Etclvina de Albuquerque Mel:o, vinva
do capitão Valerio de Albuquerque Mello.
2 - Casa n. L8, situada no Morro do Castello, no Jogar
denominado Páo da Bandeira, predio terrco, feitio de chalet
com jancllas de peitoril, dividido em duas salas, tres quartos, e
cozinha. Acha-se em mau eRtado de conservação. E' occupado
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findo, dirigido ao da 7a Região Militar c quP ::mbmettest.es á consideração deste Ministerio, participa que existem alli dous 1o• sargentos telegruphistnR aggrPgacloR e duas vagas de 3° 1 sargentos
tclegraphiRtas P eonsultn. eomo d(werfio ser preenchidas taPs
vagas, si por cone urso de graduados hn bilitados ou si devem
aquclles exPn'r'r ns f uncções destr•s <'mqwmto J)('rmanecercm no
dit0 batalhão.
Em l"o!uçii.o \·os dedaro, para os fins convenientes, que,
emquanto houvPr Jc• :-argentos telegraphistas nggrcgados, não
d('YC'm SN pn·enr·hidas as vagas de 3"' sargentos telegraphisbs.
Reitero-vos os protesto'~ d" IWIÍor r·s{ÍJII:t c apreço.-- José
C11riano rir: Fnriu.
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Orminda de Souza, viuva do capitão Antonio Marques de
Souza.
No 14° districto municipal, Andarahy :
Construcção antiga, Hospital Militar do Andarahy, sito
á ru'a Pinto de Figueiredo n. 55, fazendo esquina com a rua
Barão de Mesquita.
O terreno é aforado, tendo sido nelle construido os seguintes
edificios do Ministerio da Guerra :
1 - Grande prcdio construido de pedra e cal, com paredes
dobradas e dous pavimentos. O pavimento superior apresenta
cinco janellas Je peitoril com caixilhos de correr na fachada
prinr'ipal e 1? janellaf:, duas portas e dous lances de escadas
de alvenaria de pedra em cada uma das fachadas lateraes ; o
pavimento terreo tem na fachada principal uma porta larga
ao centro e quatro janellas e nas lateraes quatro portas e
oito janellas. Este predio se acha hoje ~uh-dividido por tabiqueF~
de madeira em diversas moradias occupad~ pelas seguintes
família~ :
a)- D. Maria Deolinda de Oliveira Braga, viuva do
}o tenente Thomaz Braga;
b)- D. Benedicta Rabello, viuva do major José Pinto de
Araujo Rabello;
c) D. Maria José Corrêa, viuva do sargento Manoel Corrêa;
d) D. Maria Christina de Oliveira, viuva do sargento da
Armada Manoel da S. Oliveira;
e) D. Maria Idalina Gomes, mãe do cabo de esquadra Sebastião Gomes;
f) D. Olindina Calheiros de Souza Castro, viuva do tenente
Benedicto de Souza Castro;
g) D. Rita Maggeni, filha do fallecido general Maggeni.
h) D. Maria Romana Fagundes, viuva do alferes Frederico
Fagundes;
i) D. Camilla Vieira Ramos, viuva do tenente Pedro José
Ramos;
J) D. Maria Luiza de Lobo Petra, viuva do }o tenente Agnello Petra;
Ir) D. Guilhermina Cardoso, viuva do Jo tenente Fernando
Augusto Cardoso Junior; ,
l) D. Maria Torres, mãe viuva, do sargento Aristides Carlos
Torres;
m) D. Olympia Brazil de Souza, viuva do alferes Pedro Ig•
nacio de Rouza.
2 - Pavilhão terreo em máo estado de "conservação construido junto á parte posterior do edificio precedente dividido
e~ quatro habitações com accommodações exíguas C: onde residem:
• a) D. Constança Torres da Silva Castro, viuva do capitão
Olympio da Silva Castro;
Decisões -
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b) D. Cecilia Alves de Aragão, viuva do tenente medi(~O
Malaquias J. Aragão;
. c) D. Maria Pia Velloso filha do fallecido Au ~mto Vas•·once11os de Rouza Bahiano. Existe ainda nesse pavi'h:i.o dous pequenos quartos que serviam de deposito de materiaes.
3 - Casa assoalhada de construcção recente c em boas
condições de cm~servação. Situada á direita do portfio de entrada, é dividida em duas salas, dous quartos, cozinha flispersa.
latrina e quintal, occupada por D. Angelica da Fonseca, viuva
do tenente Joventino da Fonseca.
4 - Casa de sobrado de alvenaria de pedra e de construcção
relativamente nova O pavimento superior comprehendc um:-t
sala, trcs quartos e latrina, o terreo, duas salas, um quarto. dispensa e cozinha; occupada por D. Maria C'avalcantP de; ssumpção, viuva do capitão Augusto Assumpção e D. Adclaide Ca·
valcante dos Santos, viuva do major José Antonio dos Santos.
5 - Um grande pavilhão; construido de paredrs de fronb.l,
assoalhado; em máo estado de conservação; é di vi .lido em seis
moradias onde residem:
a) D. Ermelinda Amancio de Almeida Cunha. viuva do
major José Alves da Silva Cunha.
1
b) D. Deolinda da Conceição Santiago, viuva do almoxarife João Antonio Santiago;
r) D. Anna Moreira Gonçalves, viuva do major Leitão
Thomaz Gonçalves;
d) D. Fabriciana de Jesus Bahia, viuva do capitão Antonio
Gentil Bahia;
e) D. Amelia Geolas, viuva do alferes Francisco Paula
Geolas;
f) D. Lconor Maria Henrique Valença, viuva do eapitâo
Felismino V. Valença;
·
g) Edificio do antigo Necroterio com aecrescimo frito pda
actual inquilina, D. Alcina Ramalho, viuva do 2o tenente lVlaximiniano Coelho Cintra Ramalho.
7 - Um grande pavilhão assobradado de pedra c (·nl: más
condiçõrs de conservação; dividido ~m cinco hahitaçõcs, comprchendcndo cada uma dafl salas t.rPS quartos, despensa e coz;nha,
c onde residem:
a) Capitão honorario José Dias de Almeida·
b) D. Ernestina dos Santos Lima, filha do fallecido t.cnpnte
Lourer ço dos Santos Lima:
~
c) D. Maria Leohor de Ponte~ Lassance Cunha, viuva do
capitão Pedro Braulio Lassance Cunha:
d) Olympia ele A mo rim Bezerra, vi uva do tenent.e-r~oronel
Brasilio de P. mor!m Bezerra;
,
e) D. Maria de Menezes, viuva do tenente honorario Alexandrino 'l elles de Menezes.
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Além disso ha ainda um pequeno puxado em pessimo estado de conservação, apoiado ao sotão direito do pavilhão e onde
reside D. Joanna Rosa Garcia Temporal, viuva do tenent~ Belarmino Moreira Temporal.
8 - Pavimento identico ao precedente; dividido em tres
habitações occupadas por:
·
a) D. Edwiges Diniz, mãe dos tenentes Adalborto e Oswaldo Diniz:
,
. b) D. Paula Leal de Macedo, 'Yiuva do general Carlo~ Antonio Pereira Macr'do;
c) DD. Leopoldina e Rosa Figueiredo, filh&s do fallecido
capitão lgnacio de Albuquerque Figueiredo.
9 - Pequena casa de sobrado em pessimas condições de
conservação, occupada por D. Illuminata Lins de Lyra, viuva.
do alferes Feliciano Pereira de Lyra.
Rio de Janeiro, Departamento da Administração, 14 de
janeiro de 1915.- 1o tenente Benedicto da Silveira.

N. 38- EM 3 DE FEVEREIRO DE 1915
Deverão communicar-se ao Departamento da Guerra os nomes das praças que
precisarE'm mudar de clima ; quando a urgencia do caso não p<'rmittir essa
pratica, serão ellas enviadas para o Estado mais proximo, onde se submetterão a inspecção de saúde, ficando addidas até resolução ulterior

Ministerio da Guerra- N. 187.- Rio de Janeiro, 3 de
fevereiro de 1914.
Sr. chefe do Departamento da Guerra.- No intuito de
evitar augmento de despezas com a aggregação de inferiores e
praças graduadas e manter o equilíbrio dos effectivos das diversas unidades, declaro-vos que, por circular desta data, recomendo aos inspectores permanentes que communiquem a esse
Departamento os nomes das praças que, a juizo medico, precisarem mudar-se de clima, afim de que sejam transferidas para as
unidades onde existirem vagas, e que quando a urgcncia do caso
não permittir essa pratica, enviem as ditas praças, de accôrdo
com o parecer medico, para o Estado mais proximo, onde serão
inspeccionadas e ficarão addidas até que esse Departamento resolva sobre seu destino, á vista da copia da acta de inspecção de
saúde.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se circular a08 Inspectores permanentes.)
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N. 39 -EM 6 DE FEVEREIRO DE 1915
Manda-se cumprir fielmente o regulamento approva.do por decreto n. 11.447.
de 20 de janeiro de 1915, sobre exames de invalidez,

Ministerio da Gu~rra- Circular ás repartiçÕes e estabelecimentos.- Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 1915.
Sr .... -Tendo sido approvado por decreto n. 11.447, de
20 do mez findo, o regulamento eobre o processo dos exames de
invalidez para os effeitos de licença, aposentadoria e jubilação
dos funccionarios publicos civis da União, regulamento publicado no Diario nfficial de 24 do referido mez, declaro-vos, chamando vossa attenção para o dito regulamento, que deverá elle
ser fielmente executado, no que se referir a essa repartição (ou
estabelecimento).
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Fm·ia.

N. 40 -EM 8 DE FEVEREIRO DE 1915 ·
A pratica em que está o offcial do Exercito b um complemento ao seu curao,
cabendo-lhe perceber soldo e gratificação

Ministerio da Guerra- N. 1.- Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1915.
Tendo a Delegacia Fiscal do Thesouro N acionai no Piauhy
consultado em telegramma de 4 do corrente 10i, á vista do dispo~to no art. 68 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro findo, deverá
continuar a receber soldo e gratificação o 2·• tenente do Exercito
.José Fanstino dos Santos, que se acha praticendo no respectivo.
districto telegraphico, ou aguardar que se lhe arbitre adiaria de
que trata o final do citadc- artigo, manda o Sr. Presidente da
Republica, por esta Secretaria de Estado, declarar á mesma delegacia que a pratica em que está o dito official é um complemento ao seu curso e, portanto, está elle consirlerado em commissão militar, tendo pelo Ministerio da Guerra direito sómente
á percepção de seus vencimentos- soldo e gratificação.- J oaé
Caetano de Faria.
N. 41 -EM 9 DE FEVEREIRO DE 1915
Os officiaes do Exercito que tiverem de sahir do Estado de Matto-Grosso poderão fazel-o por via maritima,.sem direito a ajuda de custo

Ministerio da Guerra- Telegramma._:_ Rio de Janeiro, 9
de fevereiro de 1915.
Inspector permanente, Corumbá- Autorizo-vos permittir
officiaes tiverem sahir Estado façam viagem via maritiiD.a sem
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todavia tenham direito ajuda custo maior o que a que .terili.m
viajando estrada de ferro.- Faria.

N. 42 ·-EM 12 DE FEVEREIRO DE 1915
Os officÍaes reformados, empregados em estabelecimentos do Ministerio da
Guerra, continuam a perceber os vencimentos quê já tinham, atê que a
reforma das Repartições as fixe definitivamente

Ministerio da Guerra- Circular.- Rio de Janeiro, 12 de
fevereiro de 1915.
Sr. director da Contabilidade da Guerra- Tendo se suscitado duvidas sobre o abono de vencimentos, em face do
art. 105, da lei n. 2.924, de 5 de janeiro findo, aos officiaes reformados, empregados em estabelecimentos e repartições do Ministerio da Guerra ou em commissões militares, declaro-vos,
para os fins convenientes, que taes officiaes que se acham nas
condições indicadas, em virtude de disposição de lei, continuam
a perceber os vencimentos que já tinham, até que a reforma das
repartições os fixe definitivamente, porquanto a gratificação em
cujo goso estão não constitue, por sua exiguidade, a remuneração dos seus cargos, para a qual foi tambem contado o soldo
da reforma.
Outrosim vos declaro que desta maneira dou solução ás
consultas feitas em telegrammas pelos inspectores permanentes
da 3"', 11"' e 13" rPgiões e pelo delegado fiscal do Thesouro Nacional no Maranhão sobre o assumpto de que se trata.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se circular ás delegacias fiscaes.)

N. 43- EM 15 DE FEVEREIRO DE 1915
Em vista do disposto no art. 6•, da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, a
concessão dos vencimentos integraes ou soldo simp·es depende de menção
da causa do mal physico no parecer da junta medica respectiva

Ministerio da Guerra-- N. 256.- Rio de .Janeiro, 15 de
fevereiro de 1915.
Sr. chde do Departamento da Guerra- Estabelecendo o
aviso n. 591, de 27 de junho de 1911, que as molestias de que
trata a segundtl. parte do art. 6°, da lei n. 2.290, de 13 de dezembrode 1910, «são as que resultam de accidentes em serviço
militar especial », declaro-vos que a concessão dos vencimentos

134

DECISÕES DO GOVERNO

integracs ou sómente com o soldo simóles depende de expressa
mençil.o, no parecer proferido pela junta medica, da causa ou
origem do mal physico.
Saúde e fraternidade.-José Caetano de Faria.

N. 44- EM 17 DE {FEVEREIRO DE 1915
Os offiriaes do Exercito, senadores e deputados. não precisam apresentar-se ao
Departamento da Guerra para a percepção do soldo no intervallo das sessõea
legislativas

Ministerio da Guerra- N. 264.- Rio de Janeiro, 17 de
fevereiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
os officiaes do Exercito, senadores e deputados, quer federaes
quer estaduaes. não precisam apresentar-se a esse dC'partamento
para ter direito á perceJCção do soldo no intervallo das sessões legislativas, não devendo ser-lhes abon11da a gratificação de seus
postos, porque, á vista das immunidades de que gosam, não
podem ser chamados para o serviço.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Communicou-se á Direcção de Contabilidade da Guerra
e expediu-se circular ás delegacias fiscaes.)

N. 45- EM 17 .DE FEVEREIRO DE 1915
E' adoptada a tabella da massa de forragem a distribuir-se ás unidades do
Exercito, repartições e estabelecimentos militares, em '1915

Ministerio da Guerra- N. 263.- Rio de Janeiro, 17 de
fevereiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
é adaptada a inclusa tabella da massa de forragem e ferragem a
distribuir-se ás unidades do Exercito, e repartições e estabelecimentos militares, em 1915. .
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Fizeram-se as devidas communicações).
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N. 46- EM 18 DE FEVEREIRO DE 1915
becla.rn-se que duas Frm:~s commerciaes não p~erão mais vender aos corpo11
do ' xercito e estabPieeimcntos militares, por não terem a precisa idoneidade ,

Mi~isterio da Guerra.- Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de
1915- Circular íís rrrartições e estabelecimentos militares.
Sr .... - Declaro-vos, para os devidos fins, que Oseàr
Tavrs & ·C'omp. e Gonçalves Castro & Comp. da praça desta'
Capital, não mais poderão vender aos corpos e estabelecimentos
do Exercito, por não terem a precisa idoneidade, conforme se
evidencia dos termos de sentença judieiaria proferida no p~
cesso crirnet' em que estiveram envolvidos.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
N. 47- EM 18 IDE FEVEREIRO DE 1915
.A os medicos civis, em serv.iço de inspecç.ões mllita.res, se ab::mará uma gratificaç ·o correspondente ao de medico adiunto 1•. tenente, fazendo-se abono
identico aos medicos da Armada no dito serviço

MinistPrio da Guerra- N. 1.- Rio de Janeiro, 18 de fever.eiro de 191.'5.
Trnclo o Sr. delrgado fiscal do Thesouro Nacional no Rio
Grande do Norte qonsultado, em telegramma de 28 de janeiro
ultimo. quac>s OR vencimentos que competem a medicqs civis,
quando rm sPrviço de inspccções militares, e tambem se compe~,f' qualcjw·r rrmuneração a medicos contractados da Armada
e a im;pertoh•s up saúde elo porto ení identicas condições, manda
o Sr. PrPsidente da Republica, por esta Secretaria de Estado,
declarar ao nwf'mo Sr. delrgado que aos medicos civis se poderfl
abonar, pelos dias de effectivo trabalho, uma gratificação corresrondPnte ao Vf'TlCimento de medico adjunto 1° tenente, procedimento esse que se poderá observar com relação aos que
forf'm mc>clicos da Armada ou inspectores de saúde do porto, por
isso que llâo são obrigados a accumular taes serviços sem remuneração.- José Caetarw de Faria.
N. LJ8- EM 19 DE FEVEREIRO DE 1911)
Aclara duvidas wbre o pcsmal dos collcgios militares que tem montepio, o
modo de ser pago o ordenado ao empregado no goso de licença e a faculdade
de marcá• vencimentos para o pessoal auxiliar

Miniskrio da Guerra- N. 5.- Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1915.
Sr. dirrc;tor do Collegio Militar de Barbacena- Em oflicio
n. 11 de 6 de janeiro findo, consultaes:
1<. lo- Si o pessoal qu<' tem montepio cont.inúa a mantel-o,
deséontando-se-lhe em folha a importancia de suas contribuições
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e do sello da nomeação, para ser recolhida á Direcção de Contabilidade da Guerra ;
2. o - Como continuará a ser pago o ordenado a que tem direito o empregado no goso de licença concedida pPlo Ministerio
da Guerra;
3.
Si, sendo o pessoal auxiliar mantido pelo collegio
p6de essa Directoria modificar os vencimentos marcados em tabella, para os guardas, contínuos, praticos, serventes, .fieis, etc.
Em solução a essa consulta, vos declaro :
1.
Estando adquirido pelo pessoal já contribuinte do
montepio o direito a essa contribuição, deve a respectiva quota
ser mensalmente descontada dos vencimentos reRpe~ivos, bem
como a importancia relativa ao sello de nomeação, para serem
recolhidas como receita ao cofre da mencionada direcção ;
2. -Ao empregado licenciado deve ser satisfeito o pagamento da parte dos vencimentos a que tiver direito pela lei geral
de licenças, não excedendo em caso algum o respectivo ordenado, reservada apenas a gratificação pro labore para no-muneração elo designado que o substituir, si não pertencer este ao
quadro do estabdPcimento, como parece acontecer no caso da
consulta e isso ainda na hypothese do serviço continuar a exigir
a manutenção dPssc empregado ;
3.
Não compete a essa directoria modificar Yen ·imentos
fixados em tabella para empregados de qua1quer esr;ecie visto
tratar-se de attribuição do Congresso Nacional.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
0

0

-

-

0

0

-

( Deu-se conhecimento aos directores dos collegios militares
do Rio ele Janeiro c Porto Alegre.)

N. 49- EM 19 DE FEVEREIRO DE 1915
O inferior rebaixado temporariamente não tem direito ao abono de duas etapas

Ministerio da Guerra- N .. 281.- Rio de Janeiro. ·19 de
fevereiro de 1915
·
Sr. chefe do Departamento da Guerra - O 1o tPnente do
Exercito Alberto Eduardo Backer consulta, em officio n. 188, ele
6 ele novembro findo, ao inspector permanente da 11 3 região, si
deverão ser abonadas duas etaras a um inferior rebaixado do
posto por falta de vaga, porquanto o aviso n. 11, de 20 de fevereiro ele 1911 ao inspector permanente da 12 3 região, manda
fazer esse abono aos inferiores rebaixados por castigo e a portaria n. 23, ele 22 ele outubro de 1914, á Delegacia Fiscal elo Thesour? N a.eional ~o Paraná estabele?e que se effectue o dito abpno
aos mfenores, ameia quando rebaixados do posto por castigo.
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Em solução a essa consulta, que submettestes á consideração
deste Ministerio, declaro-vos que o inferior rebaixado temporariamente não tem direito ao abono de duas etapas. porque :
to, sifoi rebaixado por falta de vaga, o orçamento não consigna
verba para o excesso de sargentos; 2°, si o foi por castigo, a diminuição de vencimentos faz parte deste, como acontece com o
soldo.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 50- EM 19 DE FEVEREIRO DE 1915
Permanece em 1915 a dotação de 500$ para despezas da Poly'clinica Militar

Ministerio da Guerra- N. 278.- Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo o director
da Polyclinica Militar consultado ~·m officio n. 10, de 29 do mez
findo, dirigido a esse departamento, si subsiste no exercicio actual
a verba de 500$ mensaes para as despeea.s da mesma, declaro-vos
que permanece a referida dotação, visto que na verba 13aMaterial -Serviço de saúde n. 19, do orçamento deste Minis~
terio, foi precisamente fixada a quantia de seis contos de réis
annuaes para aquella Polyclinica.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N., 51- EM 19 DE FEVEREIRO DE 1915
As peças dn fardamento distribuidas ás praças até 31 de dezembro de 1914, são
de propriedade das r raças; a• vencidaR até a mesma data e que, pela nova
tabella, tiveram augmentado seu tempo de duração, deverão ser substi-'
tuidas quando completarem o tempo designado na tabella antiga

Ministerio da Guerra- N. 25.- Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento de Administração- O comm ndante do 1° batalhão de artilharia consultou, segundo consta
de vosso officio n. 128, de 26 do mez findo, por ter duvida sobre
o fardamento constante da 25a observação da tabella de farda~
mento n. 1, mandada adoptar por aviso n. 862, de 30 de outubro
ultimo :
1°, si deve mamlar que os commandantes das respectivas
unidades considerem como cargas suas as peças de fardamento
vencidas até á data de seu officiô e referentes a citada tabella ou
·si devem as baterias continuar como até entijo, sem ter a respe-
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ctiva carga, até que se offereça occasião de fazer pedidos de
taes peças;
2°,- si as demais peças que se acham distribuídas ás praças
continuam com o tempo de duração da tabella anterior, ou ficam
sujeitas ao tempo marcado na tabella actual.
· Em solução,· declaro-vos :
Que todas as peças de fardamento distribuídas ás praças
até 31 de dezembro findo, na vigencia da antiga tabella, são de
propriedade daquellas e, por isso, não deverão ser incluídas nas
cargas das companhias, baterias, esquadrões, as peças de que
faz menção a observação 25a da tabella n. 1, citada, ficando,
entretanto, sujeitas ás referidas cargas as que forem distribuídas no corrente anno, de conformidade com a alludida
observação; que as de peças de fardamento vencidas pelas
praças até 31 de dezembro findo, na vigencia da tabella antiga,
e que pela actual tiveram augmentado o seu tempo de duração,
deverão ser substituídas e quando completarem precisamente
o tempo designado naquella tabella, com excepção das distribuídas no referido mez o·1 no corrente anno por conta da divida
de 1914, as quaes passarão a ter o tempo de duraçiio marcado
nesta.
·
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Communicou-se ao chefe do Departamento da Guerra.)

N. 52- EM 20 DE FEVEREIRO DE 1915
Permitto-se a um official medico do.Exercito seguir para Matto-Grosso por via
marítima, sem augmento de ajuda de custo

Ministerio da Guerra- N. 287.- Rio de Janeiro, 20 ·de
fevereiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- DPelaro-vns que
permitto ao lo tenente medico do Exercito Dr. ManoelArthur
Dantas Seve seguir para Matto Grosso, por via marítima, sem
augmento da ajuda de custo que teria si fosse por terra.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. 53- EM 26 DE FEVEREIRO DE 1915
Manda-se providenciar para que os "Boletins do Exercito" tenham sabida cinco
dias no maximo, após o recebimento dos originaes

Ministerio da Guerra- N. 13.- Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1915.
Sr. chefe do Estado Maior do Exercito- Para que o Boletim.
do Exercito, a cargo do departamento da Guerra, possa satisfazer
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completamente os fins para que foi creado, registrando os artos
officiaes e tornando-os puhlicos com a maior celP,ridade pos~ivel,
sem retartlamentos ou prote)ações que só podem redundar em
accumulo inutil de sorviço para algumas repartições deste Ministerio, convém que providencieis para que a Imprensa Militar
dê sabida a essa publicação cinco dias, no maximo, após o recebimento dos respectivos originaes.
Saúde. e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 54- EM 27 DE FEVEREIRO DE t9t5
Mandam-se cessar as accumulações de cargos adminiRtrativos ou docentes nos
Institutos Militares de ensino

Mini:;zü-,rio da Guerra- Circular._:__ Rio de Janeiro, 27 de
fevereiro de 19t5.
Sr. commandante da Escola Militar e pratica do Exercito
·- Providenriae para que de to de março em deante cessem todas
as acf'umulações de cargos administrativos ou docentes nesse
estabelecimento, devendo propor os officiaes que forem nebeRsarios, attendendo fts di"posições regulamentares, isto é, que os
intructores nos rollegios e Escola Militar podem sf'r indifferentemente capitães ou suhalternm;, os da Escola Pratica devem ser
capitães e os coadjuvantes do en~ir10 em todos os estabelecimentos devem ser subalternos, tendo todos t>lles direito unicamente aos vencimentos das respectivas patentes, de accôrrlo·
com a lei em vigor.
Raúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se identica circular á Escola de Estado Maior e
collegios militares.)
'

N. 55 -EM 27 DE FEVEREIRO DE t915
Dllo-ee providencias rclativam<>nte ao pe8soal dos corpos do Exercito, respectivo material e alguns quarteis, em vi•ta do disposto no decreto n. 11.499,
qe 23 de fevereiro de 1915

Ministerio da Guerra- N. 328.- Rio de Janeiro, 27 de
fevereiro de 1915.
Sr. chefe do Departamento dtJ. Guerra - Declaro-vos que,
em vista do decreto n. 11 499, de 23 do corrente, que organiza
as unidades do Exercito dotada:;z com effectivos em 1915; deveis
providenciar para que:
to, o pessoal das unidades extinctas e das que firam este
anno sem C"ffectivos seja dif'tribuido pelas outras unidades da
mesma arma, até ao limite dos quadros orovisorios;
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2°, nos regimento:: em qne se não dá effectivo para um batalhão ou um grupo, e nos l!rupos Pm que esse facto se dá com
uma bateria, seja o pessonl t.ranflferido, dentro dà unidade, para
as fracções que ficam constituídas (desse modo procPderá o
1o regimento de artilha1 ia montatla com o 3° grupo actual As
unidad<'f' aeima referidas d<'verão satisfazer sens compromissos
pPcuniarios com o saldo dos consPlhos administrativos, reco11- endo o excedente á Contabilidade ou a Delegaria do Thesouro. Seus officiaes firarão acldidos a essas fraeções nas condições n:baixo indicadas, e o material Sf'fá recolhido !'t intcn-'
dencia da unidadc);
3°, os officiaPs das unidadPs extinctas e das sem effectivos
no corrente anno fiquem addidos aos corpos de sua arma, na
~Psmn região, concorrendo no serviço e nas suhstituiçõcs intennas:
4o,- o,: corros que ficam este anno com effectivos tenham
sua offic'alidade eomplPt~, propondo a transfprencia de todos
os que, por qualquer motivo, estejam fklles afastados;
5o, nos corpos de artilharia, á vista da falta de 2°' tenentes,
o numpro ele subalternos das hatrriag organizadas seja romplPtado com 1os t.PnPntPs:
(io, uma vez terminada a instrw·ção individml, todos os
officia.Ps addidos commandem, pelos mPnos uma vez na semana,
fracções correspondentes a seus postos, para exercícios de combates;
7°, os sargentos sejam distribuídos em numero igual pelas
companhias, esquadrões e baterias, ficando sujeitos ao serviço
de eseala. e aos exercícios;
8°, o material aproveitavel seja recolhido ao quartel-general
da região, si seu valor compensar a despeza do transporte, no
caso contrario, ou quando não for aproveitavel, seja vendido,
recolhendo-se o produf'to á Contabilidade óu á Delegacia do
Thesouro;
go, de modo analogo se proceda com o material dos quarteis
genPracs Pxtinctos, aproveitando-se os das brigadas estrategicas para as l}Ovas brigadas;
10, nos Estados em· qne houver quarteis de propriedade
federal que fiquem desoceupados, o commandante da região
mantenha um destacamento eom o ppssoal estrict.amente -necPssario, sob o commando de um official subalterno;
11. sejam tomadas pelos commandant.Ps de região quaesquer
outras providencias necessarias á boa accommodação das unidades e acautelamento dos interesses da Fazenda Nacional.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 56-EM lo DE MARÇO DE 1915
Crêa-se no Estado de Matto Grosso um commando de circumscripção subordinado ao da 6• região militar

Ministerio da Guerra- N. 336- Rio de Janeiro, 1 de
março de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que,
em vista do determinado no § 3° do art. 22 ljo decreto numero
11.497, de 23 de fevereiro findo, fica creado no Estado de Matto
Grosso um commando de circumscripção subordinado ao da 6•
região militar, o qual deverá ser exercido pelo official ma:is graduado dentre os combatentes em serviço no mesmo Estado.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 57- EM 2 DE MARÇO DE 1915
Tendo sido supprimidas as 2•• companhias dos batalhões de engenharia as
actuaes 4•• companhias passarão a occupat seus logares. A actual 2• companhia do 1• batalhão da dita arma COJ;ltinúa com a organização que tem,
constituindo provisoriamente a companhia de aeronautica

Ministerio da Guerra- N. 340 -Rio de Janeiro. 2 de
março de 1915.
·Sr. chefe do Departamento da GueiTa- Declaro-vos,
para os devidos fins, que, em vista de terem sido supprimidas as
2aa companhias dos batalhões de engenharia, destinadas ao serviço ferro-viario, as actuaes 4a• companhias passarão a occupar
seus logares, ficando na seguinte ordem:
1a, sapadores mineiros;
2a, telegra phistas;
3a, pontoneiros.
Outrosim; :vos declaro que a actual 2a companhia do 1o batalhão de engenharia continúa com a organização que tem,
porém constituindo provisoriamente a companhia de aeronautica, ficando addida ao mesmo batalhão.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 58- EM 3 DE MARÇO DE 1915
Toma-se extensivo aos officiaes das armas de infantaria e cavallaria o uso
facultativo do uniforme mescla azul

Ministerio da Guerra- N. 343- Rio de Janeiro, 3 de
março de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
fica extensivo aos officiaes das armas de infantaria e cavallaria
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o uso facultativo do uniforme mescla azul, de que trata o decreto
11. 9.595, de 29 de maio de 1912.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 58 A--EM 4 DE MARÇO DE 19Hi
Especificam-se as paradas dos corpos dotados com effectivos para 1915

Ministerio da Guerra- N. 354- Rio de Janeiro, 4 de
março de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
as paradas dos corpos dotados com effectivos para 1915 ficam
estabelecidas de accôrdo com o quadro junto.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
Quadro das unidades do exercito doadas com effectivos para 1915 e
·
suas sédes

13

E 2~ REGIÕES

1" divisão com séde em Recife.
Corpos:
46° batalhão de caçadores com séde em Fortaleza;
47° batalhão de caçadores com séde em Belém;
48° batalhão de caçadores com séde em S. Luiz do Maranhão;
49° batalhão de caçadores com séde em Recife;
Um esquadrão do 1o corpo de trem com séde em Saycan.
Composição - Os batalhões são formados pelos actuaes de
igual numero e o esquadrão pelo da extincta 4 8 brigada estrategica.

2" divisão com séde em Nitheroy.
Corpos:
50° batalhão de caçadores com séde na Bahia;
51° batalhão de caçadores com séde em S. João d'El-Rey
(provisoriamente);
57° batalhão de caçadores com séde na cidade do Rio
Grande (provisoriamente);
58° batalhão de caçadores com séde em Nitheroy;
3° regimento de cavallaria com séde em Bella Vista, em
Matto Grosso (provisoriamente).
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13° grupo do 5° regimento de artilharia montada com séde
em Campo Grande no mPsmo Estado (provisoriamente);.
5° batalhão de engenharia com séde em S. Luiz de Caceres,
no mesmo Estado (provisoriamente).
Composiçiio elos corpos - Todos estes corpos são formados
pelos actuaes de igual numeração, sendo o ultimo diminuído de
uma compànhia.
5a. REGIÃO
3a divisão com séde na Capital Federal;
5a brigada de infantaria com séde na. Villa Militar.
Corpos:
1" rc11:imento de infantaria com séde na mesma villa;
zo regimento de infantaria com séde na mesma villa;
1a companliia de metralhadoras com séue na mesma villa;
6,. brigada de infantaria com séde na Capital Federal.
Corpos:
3° regimento de infantaria com séde na mesma capital;
52° batalhão de caçadores com séde na mesma capital;
55° batalhão de caçadores com séde na mesma capital;
56° batalhão de caçadores com séde na mesma capital;
5a companhia de metralhadoras com séde na mesma capita.l.
Composição dos corpos- Todos estes corpos são formad9s
pelos de igual numero actuaes.
·
4a brigada de cavallaria com séde na Capital Federal:
Corpos:
1° regimento de cavallaria com séde na mesma capital;
13° regimento de cavallaria com séde na mes~a capital.
Composição dos corpos - Ambos estes corpos f"ão formados
.pelos actuaes de igual numero, sendo que o ultimo tem mais dous
esquadrões do 17° regimento extincto.

Observações
O commando da brigada fica no quartel general da extincta
1a brigada estrategica.
3a brigada de artilharia com séde na Capital Federal.
Corpos:
1" regimento de artilharia montada com séde na Villa
Militar;
3° grupo de obuzes com séde na Capital Federal.
Composição dos corpos- O regimento é formado pelo
actual de igual numero, menos um grupo, e o grupo pelas 1a e 5a
baterias de obuzeiros.
'

144

DECISÕES DO GOVERNO

Observação
O commando da brigada fica no quartel typo.
Tropa divisionaria: . ,
to batalhão de engenharia com séde na Villa Militar;·
Um esquadrão do 3° corpo com séde em Gericinó.
Composição dos corpos- Aquelle batalhão é formado pelo
de igual numero, menos uma companhia, e este esquadrão pelo
da extincta 1• brigada estrategica.
6•

REGIÃO

4• divisão com séde em S. Paulo.
Corpos:
13° regimento de infantaria com séde em Corumbâ, Estado de Matto-Grosso ;
·
53° batalhão de caçadores com séde em Lorena;
54° batalhão de caçadores com séde em Florianopolis;
2° regimento de cavallaria com séde em Castro (Paraná) ..
Composição dos corpos - Todos estes corpos são formados
pelos actuaes de igual numero, sendo que o primeiro tem menos
um batalhão que o actual.

7•

REGIÃO

5• divisão com séde em Porto Alegre.
9• brigada de infantaria com séde em Cruz Alta.
Corpos:
7° regimento de infantaria, com séde em Sant!J, Maria;
go regimento de infantaria com séde em Cruz Alta;
3• companhia de metralhadoras com séde em Cruz Alta;
3• companhia de metralhadoras com séde em Santa Maria.
Composição dos corpos- Todos estes corpos são formado~
dos actuaes de igual numero, sendo que aquelle regimento tem
menos um batalhão que o actual.
Observações
O quartel-general da brigada fica no novo quartel da Artilharia.
10• brigada de infantaria, com séde em Porto Alegre.
Corpos:
9° regimento de infantaria, com séde na m:::.rgem de Taquary;
. 10° regimento de infantaria, com séde em Porto Alegre;
4• companhia de metralhadoras, com séde em Margem do
Taquary.
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Composi~ão dos corpos- Os dous regimentos são formados
pelos actuaes de igual numero, menos um batalhão e companhia
de metralhadoras pela actual de igual numero.
O commando da brigada fica no quartel do extincto 12° pelt>tão de estafetas.
58 brigada de artilharia, com séde em S. Gabriel.
Corpos:
4° regimento de artilharia montada com séde em S. Gabriel;
5° grupo de obuzes, com séde na mesma ,cidade.
Composição dos corpos - O regimento é formado pelo de
igual numero actual, menos um grupo e o grupo pelas 3a e 48 baterias de obuzeiros.
O commando da brigada fica em um dos quarteis dos corpos.
TROPA DIVISIONARIA

Corpos:
J5o regimento de cavallaria, com séde em Sant' Anna;
3° batalhão de engenharia, com séde em S. Borja;
Um esquadrão do 5° corpo- de trem, com séde em Santa
Maria.
. Composição dos corpos - O 15° regimento é formado pelo
actual com mais dous esquadrões do 16°, o 3° batalhão de engenharia pelo actual, menos uma companhia, e o esquadrão de trem ·
pelei esquadrão da 38 brigada estrategica.
}a brigada de cavallaria, com séde em· S. Borja;
Corpos:
5° regimento de cavallaria, com séde em S. Luiz;
6° regimento de cavallaria, com séde em S. Borja:
16° grupo de artilharia a cavallo, com séde em Itaquy.
Composição dos corpos- Estes corpos são formados pelos
actuaes de igual numero, sendo que o grupo 16° tem menos
uma- bateria.

Observações
O commando da brigada fica em edificio alugado.
2a brigada de cavallaria, com séde em Alegrete.
Corpos:
go regimento de cavallaria, com séde em Uruguayana·
go regimento de cavallaria, com séde em Alegrete;
'
17° grupo de artilharia a cavallo, com séde em Alegrete.
Composição dos corpos - São todos estes corpos formados
pelos actuaes de igual numero, sendo que o ultimo tem menos
uma bateria.
O commandq da brigada fica em edificio. alugado.
3a brigada de cavallaria, com séde em Bagé.
Decisões -

1915

10
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Corpos:
no regimento de cavallaria, com séde~m Bagé;
2° regimento de cavallaria, com séde em Jaguarão;
18° grupo de artilharia a cavallo, com séde em Bagé.
Composição dos corpos - Estes corpos são formados pelos
actuaes em numero igual, sendo que o 18° grupo tem menos uma
bateria.
· O commando da brigada fica em edificio alugado.
20° grupo de artilharia de montanha, com séde no Caropinho, formado pelo actual, menos uma bateria.
Guarnição de fortalezas:
1o batalhão de artilharia de posição, com séde no Estado do
Rio de Janeiro:
2o batalhãÓ de artilharia de posição, com séde na Capital
Federal;
3° batalhão de artilharia de posição, com séde em Ipanema;
4° batalhão de artilharia de posição, com séde na Bahia.
Composição dos corpos - O 1o e o 2° batalhões são formados dos actuaes de igual numero menos duas baterias, o 3° o
7°, 8° e 9°, e o 4°, do 4°, 5° e 6°, menos duas baterias.
O 3° manterá uma bateria em cada um dos fortes Caxias e
Coimbra.
GUARNIÇÃo

DE TERRITORIOS

I. Companhia de infantaria, com séde no Acre.
II. Companhia de infantaria, com séde no Purús.
III. Companhia de infantaria, com séde no Juruá.
Composição -São formadas pelas actuaes companhias regionaes.
GUARNIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

IV. Companhia de infantaria, com séde na Capital Federal.
-José Caetano de Faria.

N. 59 A- EM 5 DE MARÇO DE 1915
Especifica-se o pessoal dos estados maiores das divisões, brigadas e regiões
militares

Ministerio da Guerra- N. 350.- Rio de Janeiro, 5 de
março de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
o pessoal dos estados maiores das divisões, brigadas e regiões
militares será o seguinte:
Divisão- Um chefe do serviço de estado-maior; um adjunto do serviço do estado-maior; um assistente, capitão; dous
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ajudantes de ordens, officiaes subalternos ou Papit.ães ; um chefe
do serviço de engenharia e communic1ções ; um chefe do serviço de matNial hPllico; um chPfe de serviço de sa1íde e veterinaria ; um chefe de ser.riço de administração ; um auxiliar,
official subalterno do corpo de intendenteR; um chefe de serviço
de justiça; um auxiliar do serviço de justiça; um encarregado
de registro militar.
'
Brigada- Um assistente, rnpitão ou 1° tenente; dous ajudantrs ·dP ordens, officiaes suhaltrrnos ; um official do serviço
de estado-maior.
Reaião onde não ha grande 1inidade organizadr1- Um chefe
do serviço dP Pstarlo-maior ; um assistente, capitão ou 1o tenente ; douR njudantes de ordPns, offieiaes subalternos ; um chefe
de serviço de engPnharia e communicações ; 1,1.m chefe de serviço de saúdr c veterinaria ; um chPfe de serviço de administração ; um encarregado do registro militar.
No estado-maior da 5a divisão haverá dous auxiliares do
respectivo serviço.
Nas regiões onde não ha divisões organizadas, um official
subalterno ou sargento se encarregará dos serviços de embarques
e desembarques ; nas duas divisões organizadas, porém, taes
funcções competirão ao official do corpo de intendentes, auxiliar dos serviços de adminis1 r tção.
Em cada quartel general de divisão, haverá nove ama-·
nuenses, indo um para o registro militar ; em cada brigada
haverá dous e Pm cada região, onde não houver grande unidade,
haverá cinco, sendo um destinado ao registro militar.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. GO-EM G DE MARÇO DE Hl15
As praças presa" correccionalmente deverá abonar-se o t:~specti o soldo, perdendo apenas a gratificação, quando não fizerem serviço

Ministerio da Guerra- N. 3G6 -Rio de Janeiro, ti de
março de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- A lei n. 2.290,
de 13 de dezembro de 1910, que regula os vencimentos dos
officiaes e praças do Exercito determinou, nos arts. 8" e 27, que
os officiars c praças respondendo a conselho de guérra perceberão o soldo c, quando em cumprimento de pena menor
de dous annos, vencerão sómentc meio soldo. .Não mencionando nos casos de perda de soldo a prisão correc:cional e não
sendo logico considL•rar as praças presas por tacs motivos em
condições inferiores ás que respondem á conselho de guerra,
porque, r.c commetteram crimes, deve-se abonar áquellas o
respectivo soldo, perdendo apenas a gratificação, quando não
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fizerem serviço. Não pode continuar a ser considerado em vigor
o art. 477 do regulamento para o serviço interno dos corpos
que considerou economia licita o soldo e gratificação das praças que forem presas eorreecionalmente, sem fazer serviço, porquanto aquella determinação baseava-se na lei n. 1.860. de 4
de janeiro de 1908 e esta foi revog;ada pela lei n. 2.290, acima
citada em todos as disposições em contrario.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 61- EM 15 DE MARÇO DE 1915
Deverá ficar nos cofres dos corpos c repartições respectivas a taxa de 2% sobre
os vencim0ntos dos officiacs ou funccionarios do l\1inisterio dt> Guerr<> que
habitarem pr<.>dios de propriedade da União

Ministerio da Guerra- N. 413.- Rio de Janeiro, 15 de
março de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Tendo-se consultado ao Ministerio da Fazenda sobre o modo porque deveria
recolher-se a taxa de 2% sobre os vencimentos dos offieiaes
ou funccionarios do Ministerio da Guerra que habitarem predios
de propriedade da União, taxa estabelecida para a conservação
de taes proprios nacionaes, e havendo elle declarado que poderia a mesma ficar nos cofres dos corpos e repartições correspodentes para o fim indicado, disso vos dou conhecimento,
para os devi dos effeitos.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se aviso á Direcção de Contabilidade.)

N. 62- EM 15 DE MARÇO DE 1915
Approvam-sc instrucções par<> a venda dos productos da Fabrica de:Polvora
sem Fumaça

Ministcrio da Guerra- N. 9.- Rio de Janeiro, 15 de março
de 1915
Sr. director da Fabrica de Polvora sem Fumaça- De posse
de vosso officio n. 52 A, de 1 do f'orrente, declaro-vos que
approvo as im;truC'ções que a este acompanhai~ para venda dos
produ("(os d('ssa fala·iea, na fôrma do disposto no art. 59, da
lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1!)1.5.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

MINISTERIO DA GUERRA

Instrucções a. que se refere o aviso n. 9, para. a. venda. dos productos da
Fabrica de Polvora. sem Fumaça, na. fôrma. do disposto no art. 59, da
lei n. 2.921, de 5 de janeiro de 1915

1°, na venda dos productos da Fabrica de Polvora sem
Fumaça, autori7.ada pelo art. 59, da lei do orçamento da despeza
para 1915, vigorará a seguinte tabella de preços :
Kilogramma

Acido snlfurieo ehimieamente puro para analyses a
66° B .................................. : .. .
Acido sulfuriro puríssimo para aerumuladores a 66° B
Aeido sulfurico eommercial a 6(}o B ............... .
Acido sulfmiro commercial impuro a 59° B ........ .
Aeido sulfurico commercial impuro a 55° B ......... .
Acido nítrico commercial impuro de 37° á 40° B .. .
Acido chlorhydrico commcrcial. .................. .
Ether sulfurico chimicamente puro ................ .
Algodão collodio ................................ .
Algodão polvorn, de 12, 7f) a 13,00 o/c . ............ .
Algodão polvorn de 13,00 a 13,20 % ............. .

5$500
4$500
$(}00
$200
$150
$800
$800
3$000
2$800
3$000
3$200

2°, os preços desta tabella referem-se aos artigos entregues
na estação de Lorena, da Estrada de Ferro Central do Brazil,
correndo por conta elos compradores as despezas de transporte
nesta estrada. Os mesmos compradores fornecerão ou indemnizarão o vasilhame e seu acondicionamento ;
3o, as encommendas serão feitas á Direcção da Fabrica de
Polvdra sem Fumaça na Villa do Piquete e só serão entregues
mediante pagamento á vista ;
.
4°, o pagamento será feito á fabrica em Piquete ou á Direcção de Contabilidade da Guerra., recebendo o comprador,
no segundo caso, uma guia desta para o respectivo fornecimento;
5o, a receita arrecadada pela fabrica (serviço que fic:uá a
cargo do sub-director) será pelo director recolhida á mesma
repartição, enviando-so tambem a esta guias de todos forne- ·
cimentos feitos. As gubs serão remcttidas logo após os fornecimentos e as quantias anecadadas mensalmente ;
ti toda a renda arrecadada ficará na referid:1 clirecção á
disposição da fabrica. Ahi será escripturacla em livro especial
juntamentP 1·om a despeza que correr por sua conta ;
7°, a fabrica ki·á tambem um livro de receita e despeza
especialmente para esse fim rubricado pela mencionada direcção
de Contabilidade. Este livro ficará a cargo do escrivão da fabrica, sob ns vistas do sub-director,
accôrdo com o art. 15,
alinea n do regulamento ;
8", essa receita será applicada á compra de ma teria prima
empregada na fabricação dos diversos productos, isto é, pyrites,
0

,
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algodão, alcool, salitre e carvão, bem como á substituição e concertos de apparelhos e compras de vasilhame, ficando vedada
qualquer outra applicação sem assentimento da autoridade
superior;
·
9o, as despezas por conta desta venda serão feitas por
autorização do director, de accôrdo com o art. 14, alínea b,
do regulamento. Todos os documentos relativos a estas despezas serão visados pelo suh-director e escripturados pelo
escrivão;
10, a fabrica não é obrigada a satisfazer pedidos de venda
de productos que na occasião lhe possam fazer falta, bem como
poderá tomar as providencias que evitem a constituição de
trusts para monopolizar i"eus productos ;
11, toda modificação na tabella de preços e neRtas instrucç\íes será submettida á approvação da autoridade superior.
Hio de Janeiro, 15 de março de 1915.- José Caetano de
Fnn'a.
(Communicou-se ao Departamento da Guerra.)

N. G3- EM 1G DE MARÇO DE l!H5
O fnrdnmento dos 1"• cnrgPntos d.-ve S<'r do mesmo panno do das praças; o
mc,mo dC've ser usado por todos os }os sargentos nos qm ·
não se fornecendo :umam<'nto nos amanuenses.

Ministerio da Guerra- N. 417.- Rio de Janeiro, 16 de
mnrço de 1915.
8r. chefe do Dernrtvmento da Guerra- Para que mandeis
publicai-o em Boíctim do E;reráto, declaro-vos que nesta data
expeço o seguinte aviso :10 chefe do Departamento de Administração:
« Sr. chefe do Departamento de Administração- Constando das observações dos qundros dos effeetivos rlns armas, organizados de accônlo com a remodelação do Exercito para 1915,
que' os ]"•, Fnrgf'ntos Ufarão mmamento, calça, tunica e kepi de
mocldo igual ao de Eargrnto ajudante e usando rste os uniformes
de fazrndà e feitio iguars nos dos officiacs, conforme estn belece
o plano arprovado pp]o dr('rcto n. 7.201, ele 30 de novcmbro de
1908, c prcsumindo-:-;e das ditas JlrÇ:JS tratar-se do 1" c 2o uniformes pela citação do kepi, que só é nelles usado, consultacs,
em officio n. 412, de 8 do conentP, si as pf'ças ele fardamento
rderidas nos citados quàdros são de panno fino eomo as de ofliciacs, ou de panno regular, como as das praças, e si todos os
I o• sargentos terão direito aos meFmos, e, no caso negativo, quaes
os contemplados.
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Em solução vos declaro:
que o fardamento dos 1o• sargentos deve ser do rnesmo
panno do das praças, tratando a observação dos quadros apenas
do modelo daquelle fardamento;
que esse fardamento deve ser usado por todos os 1o• sargentos previstos nos quadros hoje em vigor, não se devendo,
porém, fornec>er armamento aos amanuenses. »
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 64- EM 17 DE MARÇO DE 1915
Manda-se adoptar officialmente no Exercito o apparelho de limpeza de armamento portatil modelo da Deutsche Waffen und Munitions Fabriken.

Ministcrio da Guerra- N. 429. -Rio de .bn.,iro, 17 de
março de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
fica adoptado offirialmcnte no Exercito o apparelho de limpeza
de armamento porta til-modelo da Deutsche W affen und Munitions Fabriken, modificado pelo capitão Luiz Marianno de Andrade e mandado construir pelo 52° batalhão de caçadores, devendo os corpos prover-se do dito apparelho na razão de um por
companhia ou esquadrão, correndo a despeza por conta dos respectivos conselhos administrativos.
Outrosim vos declaro que o modelo se acha no .52° batalhão
de caçadores.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 65 -EM 18 DE MARÇO DE 1915
Os officiaes empregados nas Commissões de limites não estão comprchendidos
no art. 104, § 1•, da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915

Ministcrio da Guerra- N. 441.- Rio de Janeiro, 18 de
março de 1915.
Sr. c_hefc do Departamento da Guerra- Tendo sido sempre
as C?mmissõcs de limites consideradas commissõcs militares, os
offic1aes nellas ~mprcgados não estão comprehendidos no § 1", do
art. 1~4, da let n. 2.924, de 5 de janeiro ultimo, vi..<;to como taes
comm1ssões não são estranhas aos respectivos postos, e assim
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não podem ser privados de seus vencimentos, o que vos declaro
para os fins convenientes. ;
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(C'ommunirou-se ao Ministerio das Relações Exteriores e
á Contabilidade da Guerra.)

N. 66- El\f 19 DE MARÇO DE 1915
Manda-Re ndoptnr !lo Exercito, com algumns modificnçõeH, uma caderneta para
registro de grãos escolares

Ministrrio da Guerra- N. -1:15.- Rio de Janeiro, 19 de
março de 1915.
Rr. chefe do Drpartamento da Gurrra- Declaro-vos que
fica officialmente adaptada no Exercito a caderneta para registro
de grúos escolarrs, proposta pela congregação da Escola Militar,
com as modificações introduzidas pelo Estado-Maior ,do Exereito, de accôrdo com o modelo que ora se envia áquella escola.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-Re circular ás Eseolas Militar e do Estado-Maior
e aos collegios militares.)

N. 67- EM 20 DE MARÇO DE 191.5
Os opcrarios do Ministerio da Guerra, admittidos eventualmente, estão isento•
do de~('onto da taxa d0 5t;~ a que se refere o n. 7, elo art. 2°, <la lei n. 2.!H9,
de 31 de dezembro de 1915

Ministerio da C:uena- Circular.- Rio de Janeiro, 20 de
março de 191.5.
Sr. dirretor de Contabilidade da Guerra-- Declaro-vm;,
para os devidm; finf', que os operarios clrste Ministerio admitt.idos eventualmente estão isentos do desconto da taxa de 5% a
que se rdere o n. 'i, do art. 2°, da lei n. 2.919, de 31 de dezE'mhro
ultimo, sobro ::;alario a receber, visto f!Ue essa imposição sómenu~ s-:~ appliea. aos operarias que prestam serviços effectivos e
não áquellrs que não figuram nos respectivos quadros e percebem vencimentos conforme trabalham diariamente.
Saúdo c fratemidadc.- .lo8é Caetano de Faria.
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N. 68-EM 20 DE 1\IARÇO DE 1915
86 se !JOde re'Juisitar transporte nas estrada~ de ferro para artigos de• uso dos
corpos do Exercito e estabelecimentos militares

Ministmio da Guerra- N. 451.- Rio de Janeiro, 20 de
março de 1915.
·
Sr. chcf(>, do Departamento da Guerra- Declarai, em Boletim do Exercif(), que os corpos e repartições e estabelecimentos
deste Ministrrio só poderão requisitar transporte nas estradas
de frrro para artigos drstinados ao uso dos mesmos, não sendo
permit.ticlo far.rl-o para os que são destinados ao uso particular
de seus offic:iacs.
Saúde c fratcrnidaoc.- .José Caetano de Faria.

N. 69- EM 20 DE MARÇO DE 1915
Os vcnr,imcnto:; dos auditores de guerra estfío isent'la do imposto ;;obre vcncimento3

MinistNio d[t Guerra- N. 127.- Rio de Janeiro, 20 de
março de 1915
Sr. direetor de Contabilidade da Guerra- Declaro-vos
que os vencimentos dos auditores de guerra estão isentos do imposto de que trata a lPi do actual orçamento, em vista da doutrina estabelecida para todos os juizes federaes, civis e militares, e da deeisão tomada em relação aos auditores de marinha, devendo por isso ser-lhes restituídas as importancias que
a esse titulo lhes tcem sido descontadas no corrente anno
Saúde c fraternidade.- .José Caetano de Farz:a.

N. 70- EM 20 DE .MARÇO DE 1915
Declara-se que um official reformado do Exercito noto tem direito a vantagens
de reforma, exercendo emprego estadual remunerado

Ministcrio da Guerra- N. 15.- Rio de Janeiro, 20 de
março de 1915.
O Sr. Presidente da Republica manda por esta Secretaria de
de Estado d0clarar ao Sr. dekgado fiscal do Thesouro Nacional
Pm Cuyahá, em confirmação do tr1legramma desta data e em
solução ao que diri1.ôu ao Minist<>rio da Guerra a 17 do corrente,
consultando si um major reformado do Exercito, em face das
disposições em vigor, deve ser privado das vantagens de suareforma por exercer o cargo de official maior da secretaria da As-

154

DECISÕES DO GOVERNO

sembléa do Estado, que pelo art. 105, da lei n. 2.924, de 5 de janeiro ultimo, o mesmo major não tem direito a essas vantagens, visto exercer emprego estadual remunerado. - José Caetano de Faria.

N. 71- EM 23 DE MARÇO DE 1915
Providencia sobre actos a praticar, quanrlo apparecerem casos de beri-beri entre
praças do Exercito

Ministf'rio da Guerra- N. 458.- Rio de Janeiro, 23 de
março de Hll5.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Em vista· do exposto rwlo director do Hm:pital Central do Exercito em officio
n. 842, de 17 de fevereiro findo, dirigido a esse departamento,
relativamente ao apparecimento de casos de beri-beri entre as
praças do Exercito, deelaro-vos que a esse respeito deverá ser
dada a seguinte providencia.
Quando no Districto Federal apparecerC'm em um estabecimento militar, quartel ou residencia casos da dita molestia,
será dado pelo resrJectivo medieo do Exercito immediato avi,m
ao referido ho:=;pital, eujo director mandará verificai-os por .um
mC'dico nelk em serviço e expedirá todas as ordens para a remoção prompta do enfermo, como si este fosse do hospital,
por ter, pam tanto, reevrsos que falham naquellas dependencias,
indo este para o ~)anatorio Militar em Campos do Jordão ou
para S ..João d'El Hcy, conforme a menor ou maior gravidade
de taC'S enso:=;.
Sómentc para os <.'nfermos cuja morte em viagem parecer
immincnte installará o hospital um isolamf'nto provisorio de
facil expmgo, fieando ao criterio dos profissionacs deste a rcsp onsa Lilidadc de ta< s H'soluções scientificas.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 72-EM 24 DE MAHÇO DE 1915
Os vencimentos dos nuditor<'s de IC(Uerra e'tão isentos do imposto de que trata
a lei do orçamento vigente

Ministerio da Guerra- Circular.- Hio de Janeiro, 24 de
de março ele 1915.
O Sr. Presidente da Republica manda por esta Secretaria de Estado declarar ao dPlegado fis(•al do ThPsmJro Nacional no Pará, ,que os vencimentos dos auditores de guerra
estão isento:=; do imposto de que trata a lei do actual orçamento. em vista da doutrina estabelecida para todos os juizes

MINISTERIO DA GUERRA

155

federaes, CIVIS e militares, e da decisão tomada em relação aos
auditores de marinha, devendo por isso lhes ser restituída as
importancias que a esse titulo lhes teem sido descontadas no
corrente anno.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se circular identica ás delegacias fiscaes nos Estados do Ceará, Bahia, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul
e Matto Grosso.)

N. 73- EM 24 DE MARÇO DE 1915
Aos soldados presos correccionalmente ni'io se abonará gratificação

Ministerio da Guerra- N. 462. -Rio de Janeiro, 24 de
março de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Havendo duvida
em alguns corpos, si deve ou não ser paga a gratificação aos.soldados presos correccionalmente, vos declaro para of' fins convenientes, que de accôrdo com disposto no aviso n. 366, de 6
do corrente, não se deverá abonar essa gratificaç·ão, que reverterá para o cofre do conselho administrativo dos corpos.
·
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 74- EM 24 DE MARÇO DE 1915
Os fundos das economia• licitas dos conselhos administrativos dos corpos do
Exercito destinam-se principalmente á acquisiçi'io de material para instrucçi'io da tropa

Ministerio da GuPrr:t- N. 461.- Rio de Janeiro, 24 de
março de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que
dentre os fins a que se dPstinam os fundos das economias licitas dos com;elhos administrativos de que trata o art. 478, do
regulamento para instrucção e serviço interno dos corpos do
Exercito, está em primeiro logar a acquisição de material para
instrucção da tropa, uma vez que desta resultam vantagens para
as praças.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 75- EM 25 DE MARÇO DE 1915
Prohibc ás praças fóra do serviço via.iarem sem bilhete na Estrada de Ferro
Central do Brasil

MinistPrio d~ Guerra- N. -175.- Rio de Janeiro, 25 de
março de 1915.
Sr. chpfe do Departamento da Gtwrra- Declar.ae em Boletim do E:rcrcit() que 0 prohibido ús pmçns fóra do f'erviço viajarmn sem bilhete na Estrada de Ferro Ü'ntral do Brasil, que
trm dado lo~:Jr a diversas reclamaçõPs do diredor da mesma estrada, dPvcndo os officiaes de serviço nos quarteis-gcneraPs e nos
corpos nttender rapidamente ús ·solicituções dos agentes de estações para prisão das praças que incorrerem em taes faltas.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 76- EM 25 DE MARÇO DE 1915
Manda-se attender ás requisições feitas pelos Delegados Fiscaes do Thesouro
N acionai de mcdicos do Exercito para inspccções de saúde de funccionarios publicos

1\Iinisterio da 'GuPrra- Circular aoR commandantes das
regiões. -Rio de Janeiro, 25 de março de 1915.·
Sr... DPclaro-vos, para os devidos fins, que deverão ser
attendidas as requisições que pelos respectivos delegados fiscresdo Thesouro Nacional, forem fritas de medicas que Sf'rvem
nesRa região para a inspecçã.o de ;::aúde de funccionarios publicos
civis da União que requererem licença, aposentadoria ou jubilação.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 77- EM 25 DE MARÇO DE 1915
Resolve uma consulta feita sobre a qu('stão de saber se deve o official continuar
a usar o kepi com pennacho no 1" uniforme e se o official montado deíxará
'
.
de usar eRporns nas perneiras, no 5° ou 6° uniformes

Ministf'rio da Guerra- N. 472.- Rio de Janeiro, 2.1 de
março de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Tendo o commandante do 4o esquadrão do 10° regimento de cavallaria consultado ao da 3a brigada da dita arma, si em virtude do decreto
n. 11.445, dP 20 de janeiro ultimo, que modificou o plano de uniformes no Exercito, no 1o e 2° uniformes, deve o official conti-
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nua r a usar o kepi com pennacho no 1o ou se passará a usar
gorro nestes uniformes, e S<' o offiCia! montado deixará de usar
esporas nas pernPiras nos 5° e 6° uniformes ou se montará de
botas e csporins, deixando, por consPguinte, de usar perneiras
e ci"pOJ·as, declaro-vos, para os fins convPnientes, e em solução
a taes consultas, que o citado decreto, substituindo o dolman
pela tunica nos 1o c 2° uniforrnPs, nada disse sobre o kepi, que,
portanto, continuará a fazer parte daquelles uniformes P que,
quanto á saltcim ou <'Rporim, não deve ser usada nos uniformes
em que o official csti.vC'r de botina, nos quaes, portanto, usará
espora quando tiYcr de montar; aquclla .peça de uniforme ficou
reservada para a bota e. por isso, só póde ser usada nos to, 2° e
3° uniformes, unicos em que o offieial póde usar este calçndo.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 78-EM 26 DE MARÇO DE 1915
Resolve duvidaR "obre o fornecimento de fardamento ás praças da força permanente da Fabrica de Polvora da Estreita e da companhia de praças da
Escola.Militar, não eonsignadas nos quadros que baixaram com o decreto
n. 11.499, ,;e 23 de fevereiro de 1915

MiniRtf•rio da Guerra- N. 5R. -Rio de Janeiro, 26 de
março de 1915.
Sr. rhefp rlo Departamento de Administração- De posse
de vosso oUirio n. 4f)fí. de 17 rlo corrente, em que consultaPs
como se pmkr:í proceder quanto aos pedidos de ·fardamento
para as praças da força permanente da Fabrica de Polvora da
Estrdla e da companhia de praças cla Escola Militar, unidades
não com;ignadas nos quadros que baixaram com o decreto
n. 11.499, de 2::: de fevereiro findo, declaro-vos que taes forças
pertencem á companhia de infantaria de estabelecimentos mili·tares, cuja séde é na dita escola.
Saúde e fraternidade.- .fosé Caetano de Faria.

N. 79- EM 30 DE MARÇO DE 1915
Aclara duvidas eobre o procedimento a ter, quando zos sargentos, corneteiros
e artifices e 3"• sargcn tos corneteiros, aggregaúos ao estado menor do regimento e 2"• eargpntos combatentes àggregados aos batalhões em virtude
da remodelação do Exercito, quando essas praças terminarem seu tempo
de serviço e desejarem engajar-se

Minist.Prio da Guerra- N. 491.- Rio de Janeiro, 30 de
março de 1915.
Sr. chefe do :Qepartamento da Guerra - Em solução á
consulta do comandante do to regimento de infantaria sobre
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a maneira por que deve proceder em relação aos 2o• sargentos,
corneteiros e artífices e 3"' sargentos corneteiros, aggregados ao
estado-menor do re!!:Ímento, c aos 2"' sargentos combatentes
aggrPgados aos batalhões, em virtude da remodelação do Exercito, quando essas praças terminarem seu tempo de serviço
e desPjarem engajar-se, resolvo:
Que a taes inferiores deve ser concedida a baixa, só se permittindo o engajamento aos que se quizerem suhmetter ao
concurso para. os postos a que estão reduzidos actualmente os
cargos quP oet'UJXlm nos corpos e com transfercncia para outro
corpo, si não houver vaga no seu;
Quanto nos 2"' sargentos combatentes, dPve ser permittido
o engaJamento com trmmferencia para outro corpo, si no seu
não houver vaga.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. RO- E.M 31 DE MARÇO DE 1915
Al"lara duvidas ~obre o exame, nos Collegios l\1ilitares, pela mesma banca e no
me>mo dia, de candidatos á 2• •érie do curso de adaptação e 1° anno do
cur:so gf'ral c fohrc o exan1e nas me~mas condições, com relação aos mesmos
candidatos, de r,ortugtt<'Z, geograpbiu e noções concretas de sciencias physieas c naturaes

Mini"terio ela Guerra- N. 19.- Rio de JanPiro, 31 de
março de 1915.
Sr. dirertor elo Collegio Militar do Rio ele Janeiro- O
major Tieiano CorrPI!ÍO DoPmon, professor do Colkgio Militar
do Hio de Janeiro, tendo sido designado, com dous outros collegas seus, por ess~t dircctoria para examinar, no mesmo dia, portuguez, gcog:raphia e noçõPs concr!'tas de seirneins physieas e
na1 ura~f, candidatos á matricula na 2" ;;érie do curso de 'adaptação e 1o anno do curso geral, ao quP, segundo lhe parece, se
oppõe o regulamento vigente, consulta:
1", si pôde a mesma banca examinar no mesmo dia candidatos á 2" serie do r~urso dr adaptação e 1o anno do curso g<>ral;
2", si pôde a mesma banca examinar. no mesmo dia e os
mesmos candidatos, portuguez e gf'Oi!:taphia e noçõps concretas
de seiPneias physieas e naturaes.
Em solução a essa consulta, declaro-vos:
Quanto ao primeiro item, sim, desde que haja falta de professores ou quando a iuizo do direetor, não se dispuzer de tempo
necessario para ultimar, dentro do prazo regulamentar, os
exames dos t'andidatos á 2a serie 'lo curso de adaptação e do
1° anno do curso g->ral;
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Quanto ao segundo item, não, em face do disposto no ar•
tigo 56 do dito regulamento, que exige serem parcellados todos
os exames, tanto parciaes como finaes, quer se trate de ensino
theorico-pratico, quer de ensino propriamente pratico; e, assim
sendo, não poderão os alumnos fazer no mesmo dia mais de
uma prova, seja oral ou escripta.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 81 -EM 31 DE MARÇO DE 1915
Não deverão ter etapa famílias das praças que se casaram depois de alistadaS
ou occultaram este estado ao alistar-se no Exercito

Ministerio da Guerra- N. 498- Rio de Janeiro, 31 de
março de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante
do 4° regimento de infantaria, em officio n. 87, dirigido ao da 2a
brigada estrategica a 22 de janeiro ultimo, consulta si deve continuar a proceder de accôrdo com seu acto constante da ordem
dó dia do regimento n. 337 de 3 de dezembro do anno findo, acto
em virtude do qual se deixou de tirar etapa para as famílias dos
2° 1 sargentos do 12° bàtalhão Antonio Dias de Souza e José Pereira de Barros, visto haverem estes inferiores contrahido
matrimonio, assim contrariando as leis em vigor.
Em solução a tal consulta vos declaro, para os devidos fins;
que approvo a deliberação que tomou aquelle commandante
não mandando abonar etapa para sustento de famílias a praças
que contrahirem matrimonio depois de alistadas ou occultarem
o estado de casadas ao alistarem-se no Exercito, visto que em
ambos os casos houve infracção das leis em vigor. Taes praças,
emquanto servirem, deverão ser consideradas solteiras, para os
effeitos militares, concedendo-lhes porém baixa do serviço se
a preferirem.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 82- EM 31 DE MARÇO DE 1915
Aos hospitaes militares de, 2• classe é applicavel• o disposto nos arts. 36, 37•
38, 39 e 40 do Regulamento para o Hospital Central do Exercito

Ministerio da Guerra- N. 500- Rio de Janeiro, 31 de
março de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Tendo o 2° tenente dentista Gil de Cerqueira Pinto consultado se, não estando
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regulamentado o serviço odontologico nos hospitaes militares
de 2" classe, se p6de applicar a estes o disnosto nos arts. 36, 37,
38, 39 e 40 do regulamento para o Hospital Central do Exercito,
declaro-vos, para os fins convenientes, que poderão ter applicação as disposições dos citados artigos até que se regulamente
o referido serviço.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 82 A- EM 31 DE MARÇO DE 1915
Estando no exercicio interino de inspector permanente de regÚ\o um coronel.
ou tenente-coronel, e passando por esta um official mais antigo, deverá ser
observado o art. 50 do regulamento approvado por decreto n. 11.446, dtt
20 de janeiro de 1915

Ministerio da Guerra- N. 502- Rio de Janeiro, 31 de
março de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo em vista
o disposto no art. 50 do re~ulamento approvado por decreto
n. 11.446) de 20 de janeiro ultimo, consultou o inspector permanente da extincta 7• região, em officio n. 149, de4 do corrente, a
esse departamento, si, no caso de se.achar no exercício interin(}
do cargo de inspector permanente um coronel ou tenentecoronel e passar pela respectiva região um official de qualquer
destas patentes, mais antigo, deverá o inspector interino observar a disposição do citado artigo ou prevalecer-se das honras
que lhe dá o art. 36 do referido regulamento, por se achar no
exercício de funcções mais elevadas.
.
Em solução vos declaro, para os fins convenientes, .que no
caso proposto deverá ser observado o art. 50 citado, porque as
honras de que, neste particular, o official está accidentalmente
investido não lhe dão precedencia sobre o seu collega mai!f
antigo.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Fariá.

N. 83- EM 3 DE ABRIL DE 1915
Aela.ra duvidas sobre o fornecimento de medicamentos pelo Laboratorio ChimicoPharmaceutico Militar

Ministerio da Guerra- N. 505- Rio de Janeiro, 3 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O encarregado da
pbarmacia da 1a brigada est.rategica, em officio n. 1, dirigido aS
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de janf'iro ultimo ao commanUante da mesma brigada, tendo
em vista o disposto no art. 6t, da lei n. 2.924, de 5 de janeiro
deste anno, consulta :
to, si, além do receituario medico militar, o fornecimento
de medicamentos poderá ser realizado mediante pedidos feitos
pelo proprio punho dós Srs. officiaes e funccionarios civis deste
Ministerio, como se procedia até agora no Laboratorio Chimico
Pharmaceutico Militar ;
2o, si poderão ser acceitas pelas pharmacias militares re-.
ceitas passadas por medicos civis, embora não preencham as formalidades exigidas nas instrucções para o receituario' militar;
3oJ si as famílias dos Srs. officiaes teem direito a medicamentos gratuitos, visto como a lei citada a ellas não se refere;
4°, si as contas de medicamentos fornecidos devem se tiradas desde o dia t de janeiro ou da data da publicação da, lei no
Diario O.fficia.l.
Em solução a tal consulta, vos declaro, para os devidos fins:

to, quf' o fornecimento de medicamentos só será feito mediante receita medica;
2°, sim, desde que preencham as formalidades estabelecidas
para o receituario militar e quando na guarnição não haja medico militares;
3°, não, conforme já foi declarado em aviso n. 89, de t8 de
janeiro do corrente anno;
4°, que as contas de medicamentos fornecidos devem ser
tiradas desde o dia t de janeiro de t9t5.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.

N. 84'- EM 3 DE ABRIL DE t9t5
1

Mandam-se servir nos regimentos de dous ou tres batalhões ou de dous grupos
dous oofficiaes intendentes e addidos ao Departamento da Guerra os das
unidades sem effectivo em 1915

Ministerio da Guerra- N. 67.- Rio de Janeiro, 3 de abril
de 1915.
Sr. chef~ do Departamento de Administração --De posse
de v:osso offic10 n. 420, de 10 do mez findo, proponho em vista de
remodelação do Exercito, nova distribuição dos officiaes intendentes, declaro-vos que a esSe respeito se deverá proceder de
accôrdo com a informação do chefe do estado maior constante
dos inclusos papeis, servindo nos regimentos de dous ~u tres baDecisões- 1916
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talhões ou de dous grupos dou:§ officiaes intendentes e não tres e
ficando addidos a esse departamento os das unidades sem
effectivo em 1915.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.

N. 85- EM 3 DE ABRIL DE 1915
Nenhuma providencia poderá tomar-se, pelo Ministerip da Guerra, quanto ao
pagamento de custás a que foi condemnada uma praça do Exercito no
foro civil

Ministerio da Guerra- N. 504.- Rio de Janeiro, 3 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante
da companhia regional do Alto Purús, tendo em vista a conta--na
irnportancia de 149$800 que lhe foi apresentada pelo juiz municipal do 3" termo da Comarca de Senna Madureira, proveniente
de custas que, segundo affirma, deverão ser pagas pelo soldado
da dita companhia Carlos Pereira da Silva, alli submettido a
processo civil e condemnado, consulta como poderá ser feito o
a1ludido pagamento, visto a praça em questão haver declarado
não dispor de recursos para o fazer.
Em solução a essa consulta, apresentada ao inspector permanente da extincta 1a região em officio n. 4, de 8 de janPiro
ultimo, declaro-vos, para os devidos fins, que, não se tratando
de divida para com a Fazenda N acionai, nenhuma providencia
poderá tomar aquelle commandante, devendo a justiça civil promover tal cobrança pelos meios legaes.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 86- EM 6 DE ABRIL DE 1915
Manda-se desenvolver nos quarteis e corpos de tropa o jogo da guerra

Mini~terio da Guerra- N. 529.- Rio de Janeiro, 6 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- RccommPndai cin
Boletim do Exeráto a necesHidade de desenvolver não ,;ó nos
quarteis generaes como nos corpos de tropa o jogo da guerra.
Sendo Pile uma manobra de dupla acção sobre a carta, ronstitue um dos exercícios mais uteis, acostumando os officiaes á
reflexão recordando conherimentos theoricos, desenvolvendo o
espírito de decisão, acostumando a contar com uma vontade con-
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traria á sua, e interessando pelos effeitos das disposições tomadas
e das ordens dadas.
Os bons resultados obtidos no quartel general da extincta
ga região e nos corpos que já tem praticado esse jo!?:O demonstram sua utilidade e a necessidade de seu desenvolvimento.
Elle deve, portanto, fazer parte dos programmas Ide instrucção, e incluído no numero de exercícios regulamentares, com
o desenvolvimento compatível com a unidade ou o quartel general que o executar, elle terá ainda uma importancia especial
para a instrucção dos officiaes que pertencem a corpos que este
anno ficaram sem effectivo.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Communicou-se ao Estado-Maior do Exercito.)

N. 87- EM 6 DE ABRIL DE 1915
Os officiaes que sahirem de suas guarnições, com permissão-deverão continuar a receber por ellas os vencimentos a que tiverem direito

Ministerio da Guerra- N. 519.- Rio de Janeiro, 6 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Sendo os creditos
orçamentarios distribuídos ás regiões de accôrdo com o n,umero
de officiaes e praças nellas existentes, e acontecendo esgotaremse em umas e sobrarem em outras, pelo movimento dos mesmos
officiaes e praças, vos declaro que, com o fim de se limitar tanto
quanto possível essas fluctuações, os officiaes que sahirem de suas
guarnições, com permissão, deverão continuar a receber por ella
os vencimentos a que tiverem direito
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Communicou-se á Direcção de Contabilidade da Guerra e
expediu-se circular ás delegacias fiscaes.)

N. 88 -EM 7 DE ABRIL DE 191.5
Continuam de pé as formulas usadas no Exercito, segundo as qu<tes, os officiaes
retiram a mão da pala do bonet, após a continencia, e as praças a conservam
emquanto fallarem aos superiores

Ministerio da Guerra- N. 541.- Rio de Janeiro, 7 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Havendo duvidas
em alguns corpos de tropa sobre a manPira por que se devem
conduzir os militares quando fallarem a seus superiores após
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terem feito a continencia de que trata o art. 11 do regulamento
de contincneias, signaes de respeito e honras funebres, declaro-vos, para que mandeis publicar no Boletim do Exercito, que
continuam de pé as formulas tradicionalmente usadas em nosso
ExPrcito, segundo as quaes os officiaes retiram a mão da pala do
bonet, após a continencia, e as praças de pret ahi a conservam
emquanto fallarcm aos superiores, só a retirando a mandado
dPstes.
Saúde e fraternidade.- José de Caetano de Faria.

N. 89- EM 7 DE ABRIL DE 1915
Aos generaes e officiaes montados é facultado usar botas amarellas em substituição da botina com perneiras

Ministerio da Guerra- N. 543.- Rio de Janeiro, 7 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
aos generaes e officiaes montados de todas as armas é facultado
usar botas amarêllas, em substituição da botina com perneiras.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 90- EM 12 DE ABRIL DE 1915
No serviço de fortificações só devem ser empregados officiaes de artilharia e
aspirantes a official

. Ministerio da Guerra- N. 568.- Rio de Janeiro, 12 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Recommendai
aos commandantes das regiões militares, em Boletim do Exercito,
que no serviço de fortificações só devem ser empregados officiaes
de artilharia e aspirantes a official.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.

N. 91- EM 13 DE ARRIL DE 1915
As praças do Exercito ('mpreg;adas devem comparecer á instrucÇão de s<>us
corpos

Ministerio da Guerra- N. 582. -Rio de Janeiro, 13 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declarai em Boletim do Exercito que as praças do Exercito empregadas devem
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compar<'cer á inst.rucção de seus corpos, cumprindo aos commandantes de unidades providenciar de modo que essa mstrucção seja compativel com o serviço das repartiçõC's.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Fan:a.

N. 92- EM 13 DE ABRIL DE 1915
Suspende-se provisoriamente o funccionamento do Sanatorio :Militar em Campos
do Jord1ío

Ministerio da Guerra- N. 580.- Rio de .Janeim, 13 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Tendo presente
o relatorio apresentado ao dirf'ctor do Hospital Central do Exercito pelo major medico Dr. Arthur Lobo da Silva, sobre Sanatorio Militar em Campos do Jordão, declaro-vos que, não sendo
possivel, nas circumstancias financeiras actuaes tomar as providencias que este relatorio julgou indispensaveis, resolvo suspender por emquanto o funccionamento do referido sanatorio,
expedindo aquelle director as necessarias ordens para acautelar o que pertence á Fazenda N acionai.
Saúde e fraternidade. -'-José Caetano de Faria.

N. 93-EM 14 DE ABRIL DE 1915
Declara quaes os dias em que ê obrigatoria a illuminação externa nas
dos edificios no Ministerio da Guerra

fachada~

Ministerio da Guerra- Circular.- Rio de Janeiro, 14 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
sómente em 1 de janeiro, 24 de fevereiro, 7 de setembro e 15 de
novembro é obrigatoria a illuminação externa nas fachadas dos
quarteis e estabelecimentos militares ; nos outros dias de festa
nacional só se illuminarão a fachada da Secretaria de Estado da
Guerra e as dos quarteis-generaes das regiões.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.
(Expediu-se identica circular aos chefes das repartições e
estabelecimentos militares e commandantes de regiões.)
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N. 94- EM 15 DE ABRIL DE 1915
Aclara duvidas com relação ao abono do soldo aos officiaes com licença para
tratar-se durante mais de seis mezes

Ministerio da Guerra- N. 588.- Rio de Janeiro, 15 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante
do 6° regimento de cavallaria, em officio de 24 de setembro ultimo, dirigido ao da 1a brigada da mesma arma, c do qual trata a.
extincta inspecção permanente da 12a região no de n. 2.144, de
6 de novembro seguinte, consulta si, em face do que perceitúa
a primeira parte do art. lo do decreto legislativo n. 2.756, de
10 de janeiro de 1913, deve abonar-se soldo completo ao official
que estiver em goso de licença para o tratamento de saúde
durante mais de seis mezes consecutivos.
Em solução a essa consulta, vos declaro, para os devidos
fins, que os termos precisos do art. 1o do decreto citado não admittem duvida e os officiaes estão comprehendidos claramente
nesse decreto.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 95- EM 15 DE ABRIL DE 1915
O extravio de cadernetas de passes deverá ser participado; logo que se der

Ministerio da Guerra- N. 586.- R.io de Janeiro, 15 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- De posse do
officio n. 605, de 12 do mez findo, em que o director da Estrada
de Ferro Central do Brazil me envia a caderneta de passes da
mesma estrada pertencente ao 2° tenente do Exercito Alfredo
Fclix da Silva e apprehendida em poder de outro individuo a
24 de dezembro ultimo, vos declaro, para que· o façaes constar
em Boletim do Exercito, que, já se tendo dado diversas vezes
o facto de serem encontradas na Estrada de Ferro Central do
Brazil cadernetas de passes concedidas a officiaes, em poder
de pessoas estranhas, c allegando aquclles que taes cadernetas,
perdidas por elles, são apresentadas por indivíduos que as
acharam, recommendo a conveniencia de participarem esses extravios, logo que se verificarem, sem o que a responsabilidade
da caderneta continuará a pertencer a seu dono.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

167

MINISTERIO DA GUERRA

N. 96- EM 19 DE ABRIL DE 1915
O batalhão ferro-viario constituirá o 6• regimento de engenharia e os officiaes
nelle classificados usarão na gola o n. 6 de metal branco

Ministerio da Guerra- N. 599.- Rio de Janeiro, 19 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
o batalho ferro-viario, creado com a remodelaçã.o do Exercito,
fica con~tituindo o oa batalhão de engenharia, devendo os
officiaes ndle classificados usar na gola, como distinctivo unico
e especial, o n. 6 de metal branco, de accôrdo com o modelo
em vigor.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 97- EM 19 DE ABRIL DE 1915
Os

officia~s em serviço nos corpos de policia estadual estão comprehendidos
na disposição do art. 104, § § 1• e 2•, da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915

Ministerio da Guerra- N. 603.- Rio de Janeiro, 19 de
'abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
tendo este Ministerio recebido consultas sobre a situação dos
officiaes que servem nos corpos de policia estadual nesta data
seientifico ,!'lOS eommandantes de regiões militares, para que
estes façam conRtar aos ditos officiaes que é fóra de duvida
acharem-se elles inclui dos nas disposições dos § § 1o e 2° do
art. Hl4. da lei n. 2.924, de 5 de janeiro findo, ficando-lhos marcado o prazo at{> 1 de maio proximo para reverterem ao serviço
do exercito. caso não lhes convenha a actual situação, cabendo-lhe,:; as providencias necessaria~ para serem exonerados dos
carp-ofi aue occur.am.
Sa,ícle e lraterniclacle.-:--- Jo::/ Caetan;· de F'arifJ..

N. 98- EM 23 DE

.~BRIL

DE 1915

Mantem-se no Contestado um destacamento de forças do Exercito e declara
quaes os corpos que o constituem

Ministerio da Guerra- N. 613.- Rio de Janeiro, 23 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Afim de que se
torne duradoura a paz com tantos sacrificios conquistada na
região do Contestado, e, para que o regimen de revolta em que
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vtvwm as populações sertanejas ceda Jogar á obediencia á lei
e respeito iís autoridades. far.cndo renascer entre os hahitanks
dessa porção do territorio naeional a confiança nh justiça dos
poderes publicos, é indispensavel mautcr-se alli durante algum
tempo um destacamento de forças do Exercito que occupe
os principaes pontos da zona ainda ha pouco conflagrada. Declaro-vos que tal destacamento deverá ser composto da fórma
por que se segue : 4" c 5" regimentos de infantaria da extincta
11 a região de inspecção permanente, reduzido cada um a dous
batalhões, o 2" regimento de cavallaria, um grupo de tres baterias do antigo 2" regimPnto, a 2a companhia de metralhadoras,
nos mais importantes pontos da região; o 54° batalhão de caçadores em territorio de Santa Cat.harina.
.
Outrosim, vos declaro que .este destacamento ficará sob
o commando do coronel mais antigo, constituídos os corpos
com effectivos completos, de accôrdo com os quadros con
stantes do decreto n. 11.499, de 23 de fevereiro, do corrente
anno.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 99- EM 23 DE ABRIL DE 1915
Declara que o 3° uniforme das praças deverá ser usado em serviço sómente nos
funeraes e formaturas especiaes e dá outras providencias sobre armamento
e equipamento

Ministerio da Guerra- N. 89.- Rio de Janeiro, 23 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento de Administração- Em solução ao vosso officio n. 591, de 31 de março findo, vos declaro:
1", que o terceiro uniforme das praças deverá ser usado em
serviço sómente nos funeraes e formaturas especiaes para as
quaes fôr elle marcado, usando-se em todos os outros serviços
os uniformPs kaki ;
2", que por essa razão não se fornecerão mais as ppças eonstitutivas daquelle uniforme, isto é. tunica e ca1ça, semlo elle
formado com as peças iguaes existentes em arrecadr:ção para
o lo uniforme e ficando a duração dessas reduzida a dons annos;
3", que o gorro fornecido para o 3o uniforme será substituido por uma capa de panno garance, a qunl se adaptará á
armaçã.o que actualmente se distribue com a duração de dons
annos ;
4", que autorizo a distribuição, para uso dos 1°" 8argentos
dos corpos a pé, das espadas com bainha de couro. atP OUP SP
esgote o stor k 'ahi existente ;
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5o, que aos 1os sargentos não se deve distribuir o equipamento destinado ás outras praças.
Sa·íde e fraternidade. - .) o"e Caetanr. de Faria.
(Expediu-se o aviso ao Departamento da Guerra.)

N. 100- EM 26 DE ARRIL DE 1915
Aclara duvidas sobre a questão de saber se um capitão, deputado estadual,
mandado addir a um corpo, pode assumir o commando de companhia ou o
Jogar de ajudante do corpo

Ministorio da Guerra- N. 622.- Rio de .Janeiro, 26 de
abril de Hl15.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O 2° tenente do
4En batalhão de caçadores Virgílio Vieira Sampaio nos papeis
quo o inspeetor permanente interino da C"\ tincta 4a região
endou a esse denartamento, e sul·mettestes ít f'f'nsideração
deste Ministerio, consulta si um capitão, deputado estadual,
mandado addir ao citado corpo, para os effeitos do art. 104,
da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, pode assumir o commando
de companhia ou o logar de ajudante do corpo, afastando assim
um offi.cial effectivo, embora de menor graduação.
Em solução, declaro-vos, para os fins convenientes, que
não tem a consulta razão de ser, em face dos termos bem claros
e precisqs do aviso n. 264, de 17 tambem de fevereiro ultimo.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 101- EM 26 DE ABRIL DE 1915
Com relação ás praças que pretendem engajamento ou reengajamento manda-se cumprir a circulur de 4 de abril de 1913, menos quanto ao prazo
exigido no n. 3 desta

Ministerio da Guerra- N. 623.- Rio de Janeiro, 26 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante
do 1o batalhão de engenharia, em offi.cio dirigido ao da 3a divisão
do exercito sob n. 170, consulta si as praças que tiverem durante seis mezes exemplar comportamento e mostrarem-se
regeneradas, uma vez julgadas rehabilitadas, podem ter engajamento ou reengajamento, ainda mesmo que tenham incor'rido anteriormente em qualquer das contravenções do n. 3
da circular de 4 de abril de 1913, ou devem ser exqJuidas com
baixa do serviço.
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Em solução a essa consulta, declaro-vos, para os fins convenientes, que convindo afastar ou, pelo menos. reduzir a restrictas
proporções todas as causas que, directa ou indirectamente,
possam prejudicar a constituição das reservas· do Exercito nos
engajamentos e reengajamentos de praças, se deverão continuar a observar as disposições da circular de 4 de abril de
1913, menos quanto ao prazo exigido no n. 3 da mesma circular, ficando ao criterio dos commandantes verificar si o tempo
decorrido desde a ultima falta foi sufficiente para garantir a
regeneração da praça.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria

N. 102- EM 27 DE ABRIL DE 1915
Aclara duvidas "obre a neutralidade de um paiz em face de nações belligerantes

Ministerio ela Guerra- N. 14.- Rio de Janeiro, 27 de
abril de 1915:
Sr. commandante da Escola de Estado Maior- O alum~o
dessa escola 2" tenente João Cesar de Castro. considerand9:
Que em direito internacional a responsabilidade juridi~a
admi ttida é unicamente dos Estados, pelos respectivos governos
e de modo algum dos particulares quaesquer que compõem os
Estados;
Qw~ a noção de imputabilidade criminal é necessariamente inseparavC'l da noção de responsabilidade jmidica;
Que as leis federacs bmsileiras asseguram a todos os
cidadãos a plena liberdade de manifestarem seu pensari1ento,
ficando o cidadão soldado sob as rcstricções peculiares á estabilidade de sua classe e tão sómente a estas;'l
Que pssa liberdade en!!:loba tanto os factos occorridos dentro <orno os occorriclos fóra da communidade nacional;
Que qmwsqucr actos offensivos ás normas da civilização
devem soffrer a eritica de todos aquelles quP della participam,
para que da solidariedade daB opiniões individuaes rPsulte a
men"cida sentença da generalidade ou do consenso unanime ;
Que um funccionario federal da cidade do Rio Grande
acaba de ser reprehendido por quem de direito em virtude de
uma publicação reputada desairosa á pessoa do imperador
da Allemanha.
Consulta si no assumpto supracitado pôde conduzir-se
livremente.
Em solução a essa consulta que submettestes á consideração deste Ministerio em Hí do corrente, declaro-vos. para os
fins convenientes, que, pelo decreto n. 11.037, de 4 de agosto
ultimo, o Governo recommenda aos residentes no Brasil que
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se abstenham de qualquer participação ou auxilio em favor
dos belligernntes e não pratiquem acto alP'um que possa ser tido
como de hbstilidade a uma rias potencias em guerra.
1
~·s militarPs da artividade em vista do decreto ac·ima, não
se pbdem conduzir livremente na apreciação publica da conducta dos belligerant.rs da conflagração européa. sobrando-lhes
porem, vasto e proveitoso campo de estudo nas questões puramente profissionaes de que podem tratar serenamente na imprensa diaria ou profissional.
Saúde e fraternidade. - J o.•é Caetano d,:, Faria.

N. 103- EM 27 DE ABRIL DE 1915
Os officiaes alumnos com exame de pratica faliada de francez e inglez ou allemão
prestado na extincta Escola de Guerra, são obrigados a frequentar as aulas
dessas materias na Escola do Estado Maior

Ministerio da Guerra- N. 13.- Rio de J:meiro, 27 de
abril de Hll5.
Sr. commandante da Escola de Estado Maior- O 2° tenente de cavallaria Luiz Euzebio de Mello Castello Branco,
alumno d'essa Escola, consulta se, em vista do disposto no art. 6°
e respectivo paragrapho do Regulamento d'esse Instituto, os
officiacs alumnos que têm exame de pratica fallada de francez
e inglez ou allemão prestado na extincta Escola de Guerra, de
accôrdo com o regulamento de I 90S, são obrigados a frequentar
as aulas d<'ssas matcrias aos exames finaes corrPspondentes.
Em solução a essa consulta, que submettestcs á consicJ.p.
deração deste Ministerio em 16 do corrente, declaro-vos, pará' os
fins convenientes, que são elles obrigados á frequencia das aulas
por se tratar de materia pratica, á vistas do paragrapho unico
do art. 6° das disposições fundamentaes dos regulamentos para
os institutos militares de ensino, não sendo, porém, obrigados
ao exame.
Deve-se observar que a pratica das línguas têm mais extensão nessa escola, onde se exige prova de conversação sobre
technologia militar.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Fa. ia.
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N. 104- EM 2R DE /\BHIL DE 101.1
O official gPnPral 11omc~do cnmn1andanh• de urn~ bri~ada (h~ c:-t.vrtl!ari·l e ainda
inve"tido fbs funcçôPs de inerwctor das juntas do alistamento militar nito
pódn continunr a fazer pnrtP ria Cotnmi"'~ -lCH de PromoçÕ:}~
1\'Iiniflt~rio da Cncrra- N. 630.- Rio d~ Janeiro, 28 de
abril df' lOI!í.
Rr. dtf'fP do Depart.anlf'nto da Guerra- O gcncm1 de brigada Joaquim Ignacio Baptista CardoRo. em officio n. 111, de 14
corrente. eommlta se deve continu'lr a fazer parte da Commissão
de Promoções por se achar ainda investido das funcções de inspecção das juntas do alistamento militar e sociedades de tiro da
5a região, não obstante haver sido nomeado commandante da
3a brigada de cavallaria.
Em solução a esta consulta, vos declaro para os devidos
fins, quP o mPsmo official não póde fazer parte da citada commissão, visto estar nomeado para um cargo fóra desta Capital,
cargo de que ainda não tomou possP dPvido ao facto de ter de
ultimar o relatorio referente aquella inspecção.
Saúde c fraternidade.- José Caetano d Faria.

N. 105- EM 28 DE ABRIL DE 1915
Aclara duvidas sobre o abono de ~oldo e gratificação a praças respectivamente,
mieitas a inqucrito, conselho de investigação ou processadas no foro civil

Ministcrio da Guerra- N. 638.- Rio de Janeiro, 28 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O Sr. coronel
Abilio Augusto de Noronha e Silva consulta sobre o modo de
proceder quanto ao abono de soldo e gratificação a praças presas
preventivamente, sujeitas a inquerito, conselho de investigação
ou processadas no fôro civil, visto que o aviso n. 366, ae 6 de
corrente, apenas resolve a perda de taes vantagens a praças
presas correceionalmente.
Em solução a essa consulta. vos declaro para os fins convenientes que ás praças de pret presas por qualquer motivo,
sem fazer serviço, pcrrlcm a gratificação que reverte para o cofre
do conselho administrativo de su~s unidades.
Stúb c fr;tt~rnidJ,h. -In~ CJ,etJ,n:J dJ Faril.
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N. 106- EM 28 DE ABRIL DE 1915
Os Estados do Paraná e Santa Catharina constituirão uma circumscripção
militar subordinada ao Commandante da 6• Região Militar

Ministerio da Guerra- N. 652.- Rio de Janeiro, 28 de
abril de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo sido creado
por aviso n. 613, de 23 do corrente, um destacamento das tres
armas para manter a paz no territorio contestado do Paraná e
Santa Catharina, declaro-vos que, de accôrdo com o estabelecido
no § 3°, do art. 22_ do decreto n. 11.497, de 23 de fevereiro
ultimo, e art. 38 do regulamento para os grandes commandos,
passarão Psses dous Estados a constituir uma circumscripção
militar, !'Ubordinada ao commando da 6" Região, devendo sei"
mantidos os serviços de intendencia e de saúde, alli existentes
e que funrcionavam nas operações de guerra ultimamente realizadas.
A circurriscripção terá como commandante o mesmo do destacamento, de accôrdo com o art. 39 do regulamento para os
grandes crmmandos, sendo o seu quartel-general composto de
um capitão assistente e dons ajudantes de ordens.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 107- EM 29 DE ABRIL DE 1915
Após a remodelação do Exercito a situação dos capitães continuou a ser a mesma

Ministerio da Guerra- N. 102. - Rio de .Janeiro, 29 rle
abril de 1915.
Tendo o delegado fiscal elo Thesouro Nacional no Rio
Grande do sul cor1sultaclo em telegramma de 27 do corrente,
si, em virtude da remodelação do Ex11rcito, um capitão, para
effeito de pagnmento de ajuda de custo, e considcradq official
superior ou subalterno, o Sr. Presidente da Republica manda,
por esta Secretaria de Estado, declarar ao mesmo Sr. delegado,
em confirmação ao desta data, que aquella remodelação não
alterou a f'ituação dos capitães, tendo --ido estes, por engano do
Diarin Officia1 incluídos na classe dos officiaes superiores.- José
Caelarw de Farú1

174

DECISÕES DO GOVERNO

N. lOR- EM 30 DE ABRIL DE 1915
Mandam-8e organizar instrucções relativas á" concurrencias e co tractos nos
DPpartamentos do Ministerio da Guerra e um formularia cont.endo os
modelos de frequente applicação.

Minif'terio da Guerra- N. 1R7.- Rio de JanPiro, 30 de
abril de 1915.
Sr. director da Contahilidade da Guerra- Convindo f!Ue
as concurrcncias c contracto~, reajizados nos differentes derartamentos deste Ministerio, ohedPçam fts normas geraes uniformes
e harmonicas, accordes com as disp sições estabelecidas pelo
Minist.erio da Fazenda e outras da le~?;islação vigente, providenciae no sentido de serem org:mizHhs pela repartição a vosso
cargo, instrucções convenientemente detalhadas sobre taes assumptos, acompanhando-afl de um formularia indicador contenrlo, de modo claro e preciso, os modelos de mais frequente
applicação.
Declaro-vos, por esta occasião, que, uma ·vez appwvada
essas instrucções todas as modificações ou alterações que se
forem tornando necC'RSarias. por effeito de qua!'squer pxigencias
legaes, deverão ser participadas á autoridade competente,
para a devida publicação em Boletim ,do Exercito.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.

N. 109- EM 4 DE MAIO DE 1915
Dá outras providPncias, além das de que trata o avi•o de 23 dt' abril de 1915
d'esta collccção, quanto a peças do 3° uniformt' das praças

MinistPrio da Guerra- N. 100. - Rio de Janeiw, 4 de
maio de 1915.
Sr. chefe do DepartamPnto de Adminjstração- Em solução ao vosso officio n. 738, rle 26 dP abril findo, que trata de
esclarecimentos .sobre a 2a e 3a partes do aviso n. 89, de 23 do
dito mez, declaro-vos, em additamento ao itado aviso, qu a.
calça e tunica do :3° uniforme pa-;s trã a s:r C'trga dP unidade e
usadas n:'quellrs e no 1o r 2" uniformrs, devendo ser supprimidas
essas duas prças de fardamento da tabella n. 4; que a capa garance constituirá carga da unidadP com a duração de douf: ann'os,
adaptando-se á mesma armação qu' actualmente SP distribue
com a de um anno; que a mbstituição do gorro pala só se tornará
effcetiva depois de distribuído todo o stock dessa peça de fardamento existente naquelle dcpartampnto e nos d positos das respectivas intendencias, fazendo-se a distribuição da capa garance,
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quando o gorro pala completar o seu t~mpo de duração e não
for distri uido outro por ter sido extincto o stock referido.
Raúde e fraternidade.- J(Jsé Caetano de Faria.

N. 110- EM 5 DE MAIO DE 1915
A acquisição de material para instrucção da tropa é feita pelos fundos das
economias licitas dos conselhos administrativos dos corpos

Ministerio da Guerra- N. 102. -Rio de Janeiro, 5 de
maio de 191 .
Sr. chefe do Departamento de Administração- Em soltJ·.~ão ao officio n. 688, de 16 do mez findo com 1U!' cons•1Hnis ~i
devem ser fornecidos por esse departamento ou correr por conta
dos conselhos administrativos dos corpos os artigos para gymnastica que vos foram pedidos pelo intendente da 3a divisão do
Exercito e 5a região militar, designados ao lo regimento de
infantaria, vos declaro, para os devidos fins, que esse assumpto
E'Stá .resolvido pelo aviso n. 461, de 24 de março ultimo, publicado no. Boletim do Exercito, n. 418, de 5 daquelle mez, segundo
o qual a acquisição de material para instrucção da tropa é feita
pelos fundos das economias licitas dos ditos conselhos.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 111- EM 5 DE MAIO DE 1915
Estahl'lecc regra sobre a aprl'sentação de officiaes chegados á guarnição do
Rio de Janeiro e que não fazem parte das tropas d~ mesma

Ministerio da Guerra- N. 697.- Rio de Janeiro, 5 de
maio de 1915.
.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Havendo-se dado
o facto de offici&s chPgados a esta guarnição não se apresentarem ao commandante da região, por não fazerem parte das
tropas da mesma, mandae transcrever em Boletim do Exercito,
o disposto no regulamento para o serviço de guarnição, publicado
na ordem do Exercito n. 514, de 31 de agosto de 1906.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.
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N. 112- EM 6 DE MAIO DE 1915
Prohibc o pedido de cadernetas de passes e outras congencres em dcsaccordo
com as ordens do Ministerio da Guerra

Ministerio da Guerra- N. 700.- Rio de Janeiro, 6 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Recommendae, de
novo, em Boletim do Exercito, que não se peçam cadernetas de
passes, passagens ou transporte, de qualquer natureza, em desaccôrdo com as ordens deste Ministerio, cumprindo que se faça
carga da importancia das que forem dadas illegalmente a quem
as houver requisitado.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 113- EM 8 DE MAIO DE 1915
Autoriza-se o recolhimento ao Departamento Central dos archivos da extincta
Escola Superior de Guerra e outras Escolas tambem extinctas

Ministerio da Guerra- N. 19.- Rio de Janeiro, ·s de maio
de 1915.
Sr. commandante da Escola de Estado-Maior- Declarovos que ficaes autorizado a mandar recolher ao Departamento
Centrnl os archivos das extinctas Escolas Superior de Guerra, de
Applicação do Exercito e militares da antiga Corte, desta Capital, do Ceará e do Brazil, conforme solicitaes em officio n. 127,
de 8 do mez findo.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Fan·a.
(Comrnunicou-se ao dito departamento.)

N. 114- EM 8 DE MAIO DE 19Hi
Autoriza-R<> o Depnrtnmento de Administração a fazer directamente a cada
unidade o forncricmto de fardamento e outros artigos

Minister'o da Guerra- N. 107.- Hio de Janeiro, 8 de maio
dP 191.5.
Sr. chde do Departamento de Administração- Em vista
do que informaf's em officio n. 7G.5, de 29 de abril findo, declaroÕu
vos que ficaes autorizado a fazer direct.amente a cada unidade
/
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repartição o fornecimento de fardamento e outros artigós, communicando ao commandante da respectiva região os fornecimentos que forem sendo effectuados.
Saúde e fraternidade.- José Caetano rk Faria.

N. 115- EM 8 DE MAIO DE 1915
Autoriza-se a inclusão nas unidades, como 3•• sargentos os 2•• sargentos
aggregados que o solicitarem mediante requerimento

Ministerio da Guerra- N. 725.- Rio de Janeiro, 8 de maio
de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Em vista do telegramma do commandante da }a região militar de 5 do corrente.
declaro-vos que ficam este commandante e os das demais regiões
autorizados a incluir no estado effectivo das unidades sob sua jurisdicção, como 3o• sargentos, os 2° 1 sargentos aggregados que o
solicitarem mediante requerimento.
Saúde e fraternidade.-José Caetano de Faria.

N. 116- EM 10 DE MA[O DE 1915
Revoga o disposto no aviso n. 1.200, de 16 de outubro de 1902, declarando que
a autoridade convocante, ao receber autos dos quaes conste a absolvição
unanime em conselho de guerra, deve logo conceder a menagem

Ministerio da Guerra- N. 732.- Rio de Janeiro, 10 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O § 1n, do art. 235,
do regulamento processual criminal militar determina que a
absolvição do conselho de guerra, quando unanime, deve produzir logo os effeitos dà menagem nos casos em que esta pode
ser concedida, e no paragrapho seguinte manda que para o fim
citado da menagem o presidente do conselho deve mencionar
no officio de remessa dos autos a circumstancia da absolvição
unanime do réo.
E' claro, pois, que a autoridade convocante, ao receber
autos nessas condições, deve logo conceder a menagem independente de qualquer outra formalidade.
Fica por esse motivo revogado o disposto no aviso deste
Ministerio n. 1.200, de 16 de outubro de 1902. Saúde e fraternidade:- José Caetano de Faria.
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N. 117-EM 10 DE MAIO DE 1915
Estão ieentos do imposto sobre vencimento• os enfermeiros do Hospital Central
do Exercito

Ministerio da Guerra- N. 739.- Rio de Janeiro, 10 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Attendendo ao
pedido do sargento-ajudante Guilherme Thomé de Souza Filho
e to sargento Joaquim Duarte Carneiro, enfermeiros do Hospital
Central do Exercito, declaro-vos. para os fins convenientes, que
ficam os mesmos isentos do pagamento do imposto sobre os respectivos vencimentos, visto estarem equiparados aos enfermeiros da MMinha e serem estes officiaes inferiores e, portanto,
praças de pret, conforme o estabelecido nos arts. 28 e 33 da
lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, restituindo-se-lhes as
importancias descontadas.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se aviso á Direcção de Contabilidade da Guerra.)

N. 118- EM 10 DE MAIO DE 1915
Aclara duvidas sobre o modo de contar os pontos na instrucção do tiro

Ministerio da Guerra- N. 736.- Rio de Janeiro, 10 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O ~mmandante
. da 3a companhia do 5° batalhão do 2° regimento de infantaria,
tendo duvidas sobre o modo de contar os pontos na instrucção
do tiro, consulta:
1o, si devem ou não tomar-se em consideração, na contagem
dos pontos para passar ás outras posições, os impactos ;
2o, si uma vez satisfeitas as condições exigidas para cada
um atiràdor, deve,-se exigir que o mesmo confirme o resultado,
ou mais vezes seguidas, para passai-o i't. posição seguinte.
Em solução a essa consulta feita em officio de 15 de abril
findo, declaro-vos para que o façaes coristar ao mencionado
official :
Qu~nto ao primeiro quesito, que não ha que resolver,
pois, o art. 222 do re!J:ulamento do tiro para a infantaria é
muito daro, dando a maneira porque devem ser registrados os
tirm; para os difTerentes alvos.
Quanto ao segundo quesito, que não preciSa ser confirmado pelo atirador o resultado obtido, porquanto os art. 70
e 71 combinados com o art. 72 do citado regulamento, esclare-
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cem perfeitamente a questão; accrescendo que a persistencia no
mesmo exercício, além de ser um desperdício de munição, faria
atrazar o atirador, indo ao mesmo tempo de encontro ao methodo prescripto neste regulamento.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. 119- EM 12 DE MAIO DE 1915
As pra~ms de boa conducta que voltaram do contestado permitte-se engajarem-se
para seus corpos ou para outros da mesma região

Ministerio da Guerra- N. 759. -Rio de Janeiro, 12 de
maio de 1915.
'
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
permitto ás praças de boa conducta que voltaram com seus batalhões do Contestado, com tempo concluido ou por cQncluir,
engajarem-se para seus corpos ou para outros da mesma região,
podendo os da 4a engajar-se para a 5a, ficando sem effeito as
baixas dos que estiverem naquellas condições e declararem,
dentro do prazo de um mez, querer gosar desse favor.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 120- EM 12 DE MAIO DE 1915
Estão comprehendidos na excepção do art. 105, da lei n. 2.949, de 31 de dezembro de 1914, os professores· vitalicios em disponibilidade, membros do
Congresso

Ministerio da Guerra- N. 196.- Rio de Janeiro, 12 de
maio de 1915.
Sr. director da Contabilidade da Guerra- O art. 105, da
lei n. 2.949, de 31 de dezembro de 1914, privando das vantagens
pecuniarias de aposentadoria, reforma ou disponibilidade os
funccionarios aposentados, reformados ou em disponibilidade.
que exerceram cargo, emprego ou commissão de qualquer natureza de nomeação ou eleição, exceptuou os .ift providos em ~argos
vitalicios; portanto estão comprehendidos nesta excepção os·
professores vitalicios em disponibilidade que forem membros do
Congresso, isto é, estes professores não ficam privados das vantagens da disponibilidade.
Fica assim respondido vosso offi.cio n. 647, de 8 de abril
findo.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 121- EM 12 DE MAIO DE 1915
Oe officiaes a que as autoridades militares concederem passagem na Estrada
de ferro Central do Brasil teem direito ao despacho da respectiva bagagem
por conta do Ministerio da Guerra

Ministcrio da iJuerra- N. 760. - Rio de Janeiro, 12 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que,
no intuito de fazer cessar as difficuldades que teem surgido na
applicação do que o Ministerio da Guerra mandou publicar em
Boletim do Exercito por aviso n. 451, de 20 de março ultimo,
scientifico nesta data ao director da Estrada de Ferro Central
do Brazil que os officiaes a que as autoridades militares concederem passagem na dita estrada teem direito ao despacho da
respectiva bagagem por conta do referido Ministerio, sendo que
o final do citado aviso s6 se refere aos artigos particulares adquiridos pelos mesmos officiaes e que não os acompanhem.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 122- EM 12 DE MAIO DE 1915
Crea-se uma circumscripção militar, comprehendendo os Estados do Paraná
e Santa Catharina

Ministerio da Guerra- N. 7.- Rio de Janeiro, 12 de maio
de 1915.
Sr. commandante da 6" região militar- O regulamento
para os grandes commandos, commandos de brigada e de circumscripção militar distingue - circumscripção militar- e circumscripção de recrutamento; esta é constituída sempre por
um dos Estados e não tem commando, podendo mesmo não ter
força~; é estabelecida para o serviço de recrutamento. Aquellaa circumscripção militar - é estabelecida pelo Governo quando
o territorio da região não permittir a acção prompta e immediata do commando; é commandada pelo official mais graduado
com direito ao commando e em effectivo serviço na circumscripção.
A região sob vosso commando contem cinco circumscripções de recrutamento correspondentes aos cincos Estados sob
vossa jurisdicção militar.
Nclla foi creada a circumscripção militar de Matto Grosso,
Sob o commando do coronel mais antigo, em vista da distancia
em que está aquelle Estado, onde é preciso manter forças, e
agora; pela necessidade de manter uma força para garantir a paz
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no Contestado. foi creada outra circumscripção militar abrangendo os Estados do Paraná e Santa Catharina, onde estâ situado aquelle Contestado.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 123- EM 14 DE MAIO DE 1915
Manda-se effectuar a plantação de forràgens ··nas invernad1111 por parte dos
corpos de cavallaria nos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná

. Ministerio da Guerra- N. 117.- Rio de Janeiro, 14 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento de Administração- Em solução ao officio n. 522 que o commandante da 7.. região militar
vos dirigiu em 25 de março ultimo, ao qual acompanhou por
cópia, o de 7 do dito mez, sob n. 29, do commandante da extincta
12a região de inspecção permanente ao da 3a brigada de cavallaria, tratando da insufficiencia dos quantitativos. distribuídos
aos corpos da referida brigada para a massa de forragem e ferragem e consultando como deve proceder com relação ao pagamento dos alugueis de invernadas para a pastagem dos respectivos animaes, vos declaro, para os fins convenientes, que a
verba consignada no orçamento foi toda distribuída e que, portanto, não é possível attender-se á,reclamação de que se trata e
bem assim que os corpos de cavallaria dos Estados do Rio
Grand do Sul e Paraná devem plantar forragens nas invernadas, e assim manter suas cavalhadas, sendo que esse processo
sempre deu os melhores resultados com despezas insignificantes.
I
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 124- EM 17 DE MAIO DE 1915
Declara convir ces~ar a realização de entrevistas ou artigos assignados por oftlciaes do Exercito, nas quaes nem sempre é. guardada a necessaria discreçlo
profissional ou preservada a disciplina

Ministerio da Guerra- N. 778.- Rio de Janeiro, 17 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Apparecendo frequentemente em jornaes artigos assignados por officiaes do
Exercito ou entrevistas por elles concedidas a jornalistas, nas
quaes nem sempre é guardada a necessaria discreção profissional
ou é offendida a disciplina por allusões e criticas a actos de seus
superiores em materia de serviço ou ainda são esquecidas as
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normas da boa camaradagem com que os officiaes devem tratar
uns aos outros, declarae em Boletim do Exercito, que eu espero
ver cessarem esses factos, prejudiciaes ao bom nome do Exercito,
e cuja conscquencia immediata é estabelecer dissenções entre os
membros de uma classe, cuja força moral reside principalmente
na confiança reciproca que deve haver entre todos, confiança
essa que é a base da maior virtude de um exercito - a disciplina.
Como meio pratico, aconselho que não permittam publicar
entrevistas, sem préviamente lei-as, afi111- de evitar que jornalistas, já por serem estranhos aos assurriptos militares, já por
conveniencias de seus jornaes, alterem as declarações feitas.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 12.5- EM 17 DE MAIO DE 1915
Os commnndnntes de divisiio podem, em certos casos,_ transferir praças de uma
arma para outra

Ministerio da Guerra- N. 783.- Rio de Janeiro, 17 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que
os commandantes de divisão podem transferir praças de uma
arma para outra, dentro de suas divisões, devendo, porém, essas
transferencias só ser feitas em casos excepcionaes e sem despezas
para a Fazenda Nacional, com mudança de uniforme.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 126- EM 22 DE MAIO DE 1915
Aclara duvidas sobre o modo de proceder com relação ás enfermarias installadas
nas localidades em que estaciona um só corpo

Ministerio da Guerra- N. 815.- Rio de Janeiro, 22 de
maio de 1915.
Rr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante
do 27" batalhão do go regimento de infantaria consulta sobre a
maneira de proceder com relação ás enfermarias installadas nas
localidades em que estaciona apenas um corpo.
Em relação a tal consulta dirigida a este Ministerio a 18 de
fevereiro ultimo, vos declaro, para os devidos fins:
1o, qUe em virtude do aviso n. 3, dirigido á extineta Direcção
Geral de Saúde em 14 de janeiro de 1909, taes enfermarias de-
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verão ser transformadas em enfermarias regimentaes; installadas em um compartimento do respectivo quarttj ;
2°, que o regimento economico dessas enfermarias deverá
ficar subordinado ao conselho administrativo da unidade, por
onde correrão as despezas correlativas ;
3°, que os vencimentos das praças que baixarem á enfermaria deverão ser escripturados como receita do corpo ;
4°, que, não· havendo ainda regulamentação para as enfermarias regimentaes, se deverá applicar a ellas, no que concerne
ao serviço technico o preceituado para o serviço clinico das enfermarias autonomas a que se refere o decreto n. 1.183, de 27 de
dezembro de 1892.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 127- EM 22 DE MAIO DE 1915
Aclara duvidas sobre o facto de se saber se estão sujeitas á inspecção de saúde
as praças que quizerem continuar a servir como engajadas ou reengajadas

Ministerio da Guerra- N. 820.- Rio de Janeiro, 22 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante
do 27° batalhão do 9° regimento de infantaria, considerando que
o art. 73 para a execução da lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908,
não cogita de inspecção de saúde para os que quizerem continuar
a servir como engajados, consulta :
1°, si essas praças devem ser submettidas á inspecção de
saúde ou si a autoridade póde mandar engajai-as, estando
promptas no serviço, por isso que a aptidão physica para o
serviço militar, comprovada na dita inspecção, só é exigida para
os voluntarios, conforme se evidencia do art. 64 ;
2°. si a praça que for excluída com baixa do serviço, por
conclusão do tempo; deve ser submettida á inspecção de saúde
para ser relacionada como re:;;ervista.
Em solução a tal consulta dirigida a este Ministerio em 18
de fevereiro ultimo, vos declaro para os devidos fins :
Quanto ao lo item, que sim, porque a nova inspecção importa em verificação do estado de saúde da praça para novo
tempo de serviço ; e quando ao 2o, que não, porque ao reservista
não se exige serviço immediato, não sendo pois opportuna a
inspecção.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 128- EM 22 DE MAIO DE 1915
Mand11-se contkuar a ser feita nos corpos a escripturação dos assentamentos dos
sargentos intendentes

Ministerio. da Guerra- N. 72.- Rio de Janeiro, 22 de
maio de 1915.
Sr. inspector dos serviços administrativos do ·ExercitoEm solução ao vosso officio n. 19, de 15 do corrente, sobre a falta
de livros de assentamentos dos sargentos intendentes, vos declaro, para os fins convenientes, que a escripturação dos referidos assentamentos e dos relativos aos cabos intendentes deve
continuar a ser feita nos corpos, cujos commandantes teem autoridade para promover essas praças ou transferil-as para outros
serviços.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 129- EM 22 DE MAIO DE 1915
Aclara duvidas sobre pontos do regulamento de continencias, signaes de
respeito e honras militares

Ministerio da Guerra- N. 281.- Rio de Janeiro, 22 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo o coronel
Abilio Augusto de Noronha e Silva notado alguns pontos carecedores de esclarecimentos no regulamento rle continencias,
signaes de respeito e honras militares, approvado pelo decreto
n. 11.446, de 20 de janeiro findo, consultou :
to, si os embaixadores, nuncios, enviados extraordinarios,
ministros plenipotenciarios, ministros rE;Jsidentes e encarregados
de negocias estão tambem comprehendidos no art. 5° do regulamento de continencias, que define quaes as pessoas com direito
a continencias, além das que occupam diversos gráos na hierarchia militar ;
2°, si, quando em um exercício ou formatura qualquer, os
officiaes forem convocados por seu commandante, tambem
devem, os que tiverem a espada desembainhada, conservai-a
abatida durante o. tempo que motivou essa convocação ;
~·
3°, si nas formaturas para honras funebres como devem ser
feitas as descargas, si a primeira fileira deve ajoelhar e qual deve
ser o ponto de visada.
Em solução a tal consulta vos declaro :
Quanto ao 1o item, que as personalidades a que se refere este
item da consulta receberão as continencias que forem ordenadas
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pelo Sr. Presidente da Republica, conforme prescreve o art. 42,
sempre que não se trate dos casos claramente expressos no
art. 52 e § 2°, do art. 53 ;
Quanto ao 2°, que o art. 26 é bastante claro, referindo-se ao
official que, de espada desembainhada, tenha de fallar a seu superior ;
Si o consultante quer se referir ás reuniões para critica após
os exercícios, ou a outras analogas, não ha cabimento qúe a ellas
~ompareçam os officiaes de espada desembainhada ;
Quanto ao 3°, em relação á primeira pergunta, que as descargas devem ser feitas por batalhão, sempre que houver um ou
mais batalhões em forma. como prescreve o art. 60 do regulamento, sendo por companhia nos casos dos§§ 4° e 5° do art. 63 ;
Com relação á segunda pergunta. o 3$Sumpto já foi resolvido pelo estado-maior e com relação á terceira pergunta, a pontaria deve ser feita para o chão.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 130- EM 28 DE MAIO DE 1915
As passagens concedidas 'pelo Ministerio da Guerra para indemnisação dos
cofres publicos pelos interessados deverão ser descontadas inte~:raltnente

Ministerio da Guerra- N. 842.- Rio de Janeiro, 28 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos, para
a devida publicidade em Boletim do Exercito, que as passagenli
concedidas por este Ministerio para indemnização dos cofres publicos pelos interessados, deverão de ora em deante ser descontadas, integralmente, uma vez que o custo respectivo não
exceda de 25$ e dentro do exercício, por quotas mensaes, nunca
menores de 10$, de parte a ultima nos demais casos.
Outrosim vos declaro que nas informações dos requerimentos sobre tal assumpto, cumpre que se torne patente poderem ou não os vencimentos das partes comportar o desconto
pela fórma acima estabelecida, bem como, em se tratando de
praças, si as allegações com que os fundamentam estão devi.damente comprovadas.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 131 -

EM 28 DE MAIO DE 1915

O art. 105, da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, não exclue aa praçaa reformadas, as quaes não podem receber os vencimentos de reforma no exercicio
de cargos remunerados

Ministerio da Guerra- N. 24.- Rio de Janeiro, 28 de
maio de 1915.
O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria
de Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Nacional
em Matto Grosso, em confirmação ao telegramma deste Ministeria, datado de hoje, que, sendo o art. 105, da lei n. 2.924, de 5
de janeiro ultimo, redigido em termos geraes, não exclue as
praças reformadas que, portanto, não podem receber os vencimentos de sua reforma quando exercem cargos remunerados.---:
J osé Caetano de Faria.

N. 132- EM 28 DE MAIO DE 1915
Aclara duvidas sobre a obrigação do alumno da Escola de Estado Maior de
renovar o exame de equitação, prestado quando tirou o curso:de infantaria
e c~vallaria, para obter o curso da mesma Escola

Ministerio da Guerra- N. 22.- Rio de Janeiro, 28 de
maio de 1915.
Sr. commandante da Escola de Estado Maior- O alumno
dessa escola 1o tenente do Exercito José Guimarães Jobim consulta, em vista da doutrina do aviso n. 14, de 29 de janeiro ultimo,
da disposição do art. (io do regulamento approvado por decreto
n. 10.198, de 80 de abril de 1913 e alterado pelo decreto
n. 10.832, de 28 de março de 1914, e do facto de possuir ainda
o curso de infantaria c cavallaria pelo regulamento de 2 de
outubro de 1905, para o que fez o exame a que se refere o
3o grupo pratico (equitação c esgrima a cavallo), si~ obrigado
para obter o curso desse instituto a renovar o referido exame
de equitação.
Em solução a essa consulta, vos declaro, para os fins convenientes. que, em face do citado artigo, o referido official não
deve fazer o exame a que se refere o art. 39 do mencionado regulamento, ficando, entretanto, de aecôrdo com o art. 6o, pai.IRgrapho unieo, obrigado a frequentar as aulas praticas de equitação.
Tendo os actuaes alumnos exame de equitação pelo regulamento de 2 de outubro de 1905 ou pelo de 18 de abril de 1898,
deverão ser dispensados de fazer esse exame que sómente será
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exigido dos que vierem a matricular-se, habihtados com o curso
da arma pelo regulamento actual.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 133- EM 29 DE MAIO DE 1915
Um oflicial do Exercito, reformado, que exerce o Jogar de almoxarife do Arsenal
de Guerra de Matto Grosso, não tem direito a soldo

Ministerio da Guerra- N. 25.- Rio de Janeiro, 29 de
maio de 1915.
O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria
de Estado, declarar ao Sr. d.elegado fiscal do Thesouro Nacional
em Matto Grosso, em solução á sua consulta feita por telegramma de 22 do corrente, que é perfeitamente legal, em face
do art. 105, da lei n. 2.924, de 5 de janeiro ultimo, o seu acto
suspendendo o pagamento do soldo de reforma do 2° tenente
reformado do Exercito, que exerce o cargo de almoxarife do Arsenal de Guerra de Cuyabá, embora interinamente, pois á vista
da referida dispósição de lei esse official tem direito sómente
aos vencimentos do cargo.- José Caetano de Faria.

N. 134- EM 29 DE MAIO DE 1915
Tran~ferem-se

corpos de uma divisão para outra e uma brigada para outra

Ministerio da Guerra- N. 845.- Rio de Janeiro, 29 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos; para
os fins convenientes, que, em nome do Sr. Presidente da Republica e á vista da proposta do chefe do Estado Maior do
Exercito, transfiro:
Na 1" divisão, os batalhões 45° c 46° de caçadores, da 1a
brigada de infantaria para a 2", e 47° e 48°, tambcm de caçadores, desta brigada para aquclla;
Na 2" divisão, os batalhÕes 59° e 60° de caçadores da 4a
brigada para a 3", e 51° e 57° desta brigada para aquella;
. Da 1" divisão para a 2" o 14° regimento de cavallaria e
desta para aquella o 3° da mesma arma.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 135- EM 29 DE MAIO DE 1915
Ae dispensas concedidas aos officiaes dentro de suas guarnições s6 não fazem
perder a gratificação de exercício. quando se referirem exclusivamente ao
serviço de escala

Ministerio da Guerra- N. 852.- Rio de Janeiro, 29 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos, em
additamento ao aviso deste Ministerio n. 32, de 10 de janeiro
de 1912, que as dispensas concedidas aos officiaes dentro de
suas guarnições só não fazem perder a gratificação do exercicio,
quando se referirem exclusivamente ao serviço de escala pelo
que, nos outros casos, âquella gratificação não será abonada.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 136- EM 31 DE MAIO DE 1915
Approva-se a tabella de preços para a venda das polvoras de caça, preparadu
na Fabrica de Polvora sem fumaça

Ministerio da Guerra- N. 859.- Rio de Janeiro, 31 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Mandae publicar
em Boletim do Exercito a inclusa tabella de preços para a venda
das polvoras de caça, preparadas na Fabrica de Polvora sem
Fumaça, tabella que é nesta data approvada.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
Tabella dos preços para as polvoras de caça, manufacmradas na Fabrica
de Polvora sem fumaça
TYPO

1-

MARCA PIQUETE

Cor de Rosa

Até 1.000 kilos ...................... .
Mais de 1. 000 até 5. 000 kilos ......... .
Mais de 5.000 até 10.000 kilos ........ .
Mais de 10.000 kilos ................. .

Em

Em
polvarim
Por kilo

cunhete
Por kilo

10$000
9$500
9$000
8$500

8$000
7$500
7$000
6$500

MINISTERIO DA GUERRA

189

TYPO. 2- SEM MARCA- Só EM CUNHETES
Pret&

Até 1.000 kilos ................................ .
Mais de 1. 000 até 5. 000 kilos ................... .
Mais de 5.000 até 10.000 kilos .................. .
Mais de 10.000 kilos ........................... .

Por kilo

6$000
5$800
5$500
5$200

Direcção de Expediente da Seéretaria de Estado da Guerra,
31 de maio de 1915.- O director, Francisco José Alvares da
Fonseca.
N. 137- EM 31 DE MAIO DE 1915
A um official do Exercito, dispensado do serviço por 15 dias, manda-se pagar a
gratificação respectiva, por não se considerar licença essa dispensa

Ministerio da Guerra- N. 210.- Rio de Janeiro, 31 de
maio de 1915.
Sr. director de Contabilidade da Guerra- Declaro-vos
que ao 2° tenente do 1° batalhão de engenharia Salvador de
Mello Cardoso, de quem tratam os inclusos papeis, deverá ser
paga a gratificação de exercício, relativa a 15 dias de ,dispensa
de serviço, que lhe fo!·am concedidos, dispensa nue não se póde
reconhecer como licença, e, portanto, não está comprehendida
na disposição do art. I•, da lei n. 2.756, de 10 de janeiro de 1913.
Saúde e fraternidade - José Caetano de Faria.

N. 138- EM 31 DE MAIO DE 1915
Na escala de promoção ao I• posto deverão ser classificados segundo a'antiguidade de praça os officiaes que tiverem media igual na Escola de Guerra,
extincta, sendo, entretanto, um mais antigo de praça que outro

Ministerio da Guerra- N. 861 A.- Rio de Janeiro, 31 de
maio de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
o Sr. Presidente da Republica, conformando-se com o parecer·
do Supremo Tribunal Militar, exarado em consulta de 10 do
corrente, sobre o requerimento em que o 2° tenente Pedro de
Pinho, allegando haver obtido nos exames das materias do
curso da extincta Escola de Guerra de Porto Alegre a mesma
média (7.24) dos seus collegas de turma Vicente de Paula Formiga e Aureliano Lima de Moraes Coutinho, que são mais modernos de praça do que elle, pediu que a sua antiguidade de posto
fosse contada de 25 de novembro de 1909, data do segundo dos
seus mencionados collegas, em vez de 30 de dezembro seguinte,
que lhe fôra concedida, resolveu em 26 tambem do corrente, de-
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ferir essa pretenção, porque para a classificação na escala de
promoção ao primeiro posto devia ·prevalecer o criterio da antiguidade de praça.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
Consulta a que se refere o aviso supra

Sr. Presidente da Republica- Por vossa ordem foram
submettidos á com;ideração deste tribunal com o aviso do Ministerio da Guerra n. 167, de 12 de dezembro do anno findo, os papeis em que o 2" tenente do Exercito Pedro de Pinho pede maior
anti~uidade de posto.
Dous são os requerimentos apresentados pelo peticionario:
um datado de 18 de março de 1913 e o mais moderno de 9 de
janeiro de 1914, ambos sobre o mesmo assumpto. .
Allega o peticionario haver obtido nos exames das materias do curso da extincta Escola de Guerra de Porto Alegre a
mesma média (7 ,24) dos seus collegas de turma Vicente de Paula
Formiga e Aureliano Lima de Moraes Coutinho, os quaes são
mais modernos de praça que elle e por isso pede que sua antiguidade de posto seja contada de 25.de novembro de 1909, dada
a Aureliano Lima de Moraes Coutinho, em vez de 30 de dezembro, que lhefoi concedida.
Todas as diversas autoridades consultadas acerca desta
pretenção foram favoraveis, tendo sido verificado que o peticionario, bem como os dous officiaes por elle citados em seu requerimento, obtiveram na mesma época igual média de approvações finaes (7,24) ao concluírem o curso academico da extincta
Escola de Guerra.
Em tal circumstancia devia prevalecer para classificação
na escala de promoção ao 1o posto o criterio da antiguidade de
praça e o peticionario é o mais antigo dentre os dous demais
collegas; entretanto, ao 2o tenente Aureliano Lima de Moraes'
Coutinho, mais moderno que elle, foi dada, provavelmente por
equivoco, a antiguidade de 25 de novembro de 1909 que, incontestavelmente, lhe cabia.
Por tal motivo o Supremo Tribunal Militar, de accôrdo
com a opinião das diversas autoridades que examinaram a presente petição, é de parecer que ao peticionario seja dada a antiguidade de 25 de novembro de 1909, que elle reclama no requerimento de 9 de fevereiro do anno passado.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1915.- Francisco Argollo,
presidente.- Julio de Noronha.- J. J. Proença.- Carlos Eugenio, relator.- L. Medeiros.- 0l1Jmpio Fonseca.- Marques
Porto.- Fespasiano de Albuquerque.- Julio Almeida.
RESOLUÇÃO
Como parece.- WENCESLAU BRAZ P. GoMEs.- José Caetano de Faria.
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N. 138 A- EM 1 DE JUNHO DE 1915
Os tu eargentos musicos teem direito ao uso de fardamento e armamento
iguaes aos dos demais 1•• sargentos

Ministerio da Guerrd. -Rio de Janeiro, 1 de junho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Gúerra -O capitão do 7o
regimento de infantaria Augusto Candido Caldas, considerando
que ficou bem esclarecida a situação dos 108 sargentos musicos
os quaes gozam de regalias identicas ás dos demais 1°5 sargentos
e, bem assim, que estes 'usam fardamento e armamento assimilados aos dos sargentos ajudantes, consulta si aquelles teem di·
reito a usar fardamento e armamento identicos.
Em solução, vos declaro, para os fins convenientes, que o
aviso de :n de dezembro findo não deixa duvida sobre os direitos
dos los sargentos musicos ao uso de fardamento e armamento
iguaes aos demais 1os sargentos.
·
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 139- EM 3 DE JUNHO DE 1915
Manda-se attender para a conservação do armamento, fardamento e equipa•
mento antes de recolhidos ao Departamento de Administração

Ministerio da Guerra- N. 875- Rio de Janeiro, 3 de
junho de 1915.
·
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo o chefe do
Departamento de Administração communicado a este Ministerio
em officio n. 940, de 26 do mez findo, haver constantemente notado que não são devidamente conservados o armamento, fardamento e equipamento recolhidos, por diversos motivos, ao
mesmo departamento, vos declaro que, em Boletim do Exercito,
devereis para isso chamar a attenção dos commandantes de
unidades.
Saúde e fraternidade.- .José Caetano de Faria.

N. 140- EM 8 DE JUNHO DE 1915
Aos alumnos a quem falte a parte pratica do curso da Escola de Guerra e aos
que, tendo essa pratica, não fizerem o curso de applicação,. permitte-se a
conclusão de taes cursos mediante as condições que se estabelecem

.
Ministerio da Guerra- N. 64- Rio de Janeiro, 8 de
junho de 1915.
Sr. commandante das Escolas Militares e Pratica do Exercito
- Tendo o decreto legislativo n. 2.884, de 18 de novembro de
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1914, permittido aos alumnos da Escola Militar, a que faltava
uma cadeira do 1o anno do curso de guerra do regulamento de
1905, e matriculados no to anno do curso fundamental do actual
regulamento, prestarem exame da mesma cadeira e das disciplinas do 2° anno do curso de guerra, podendo na época regula'mentar, após esses exames e em março, fazer o 2° anno do mesmo
curso de guerra;
"
E havendo alguns ex-alumnos que, em consequencia. da applicação dessa lei, hoje se acham nos corpos com o curso theorico
de infantaria e cavallaria, mas sem exames praticos do 2° anno
e sem curso de applicação correspondente;
Considerando qué taes praças não podem continuar seus
estudos pelo regulamento de 1905, por estar o mesmo extincto,
de accôrdo com a citada lei n. 2.884, de 18 de novembro de 1914,
e que tambern o não podem fazer pelo regulamento actual em
face de suas disposições tmnsitorias;
Considerando mais que os mesmos ex-alumnos ficam assim
impossibilitado:;> de proseguir seus estudos, tendo de renunciar
á carreira militar após os esforços já feitos em virtude das
disposições de uma lei que visava justamente abreviar-lhes os
mesmos estudos:
·
Faculto aos ex-alumnos da Escola Militar e da extincta Escola d0 Guerra, a quem falta parte pratica do mesmo curso e
aos que, tendo essa pratica, não fizeram o curso de applicação,
concluírem o curso de guerra e o de applicação, prestando
exames na Escola Pratica do Exercito, por occasião das provas
do 2° período deste anno e conjunctamente com os álumnos
nella matriculados.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 141- EM 8 DE JULHO DE 1915
O imposto e a taxa para a conservação do predio occupado pelo official devem
recair sobre a totalidade de seus vencimentos

Ministerio da Guerra- N. 119- Rio de Janeiro, 8 de
junho de .1915.
l
Tendo a Alfandega da cidade do Rio Grande descontado
dos vencimentos do major Alcibíades da Costa Rubin, commandante do 9° batalhão de artilharia, a taxa de 17 %, consulta o
mesmo offlcial:
1o, si a taxa 2 %, attribuida a official ou funccionario militar
que occupa proprio nacional, deverá ser abatida ou não, em primeiro logar, dos respectivos vencimentos para depois abater-se
do liquido resultante outra qualquer taxa a que esteja sujeito o
mesmo official ou funccionario;
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2°, si no caso negativo, as taxas de imposto devem ser sommadas para formar uma só taxa global sobre os vencimentos,
ficando, portanto, uma taxa incidindo sobre a outra ou ambas
incidindo sobre os mesmos vencimentos, com manifesto prejujuizo para o contribuinte.
Em solução a essa consulta, manda o Sr. Presidente daRepublica, por este Ministerio, declarar ao Sr. delegado fiscal do
Thesouro N acionai no Rio Grande do Sul, para os fins convenientes, que não póde haver duvida que o imposto e a taxa para
a conservação do predio occupado pelo requerente devem recahir
sobre a totalidade dos seus vencimentos; accresee que se' fosse
acceitavel a interpretação do consultante que vence 1 :012$222
mensaes, se chegaria á conclusão de dever elle pagar menor imposto pela circumstancia de occupar proprio nacional.- José
Caetano de Faria.

N. 142- EM 8 DE JUNHO DE 1915
Manda-se pagar ajuda de custo pela respectiva tabella aos officiaes que pertencentes as diversas guarnições forem nomeados para commissões que
importem mudança definitiva de residencia

Ministerio da Guerra- N. 215.- Rio de Janeiro, 8 de
junho de 1915.
Sr. director de Contabilidade da Guerra- Ficaes autorizado a mandar pagar a ajuda de custo pela respectiva tahella a
todos os officiaes qm•, pertencendo ás diversa~> guarniçõe~, fore1p
nomeados para commissees que importem mudança definitiva
de residencia.
·Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Communicou-se ao Departamento da Guerra.)

N. 143- EM 11 DE JUNHO DE 1915
Os officiaes intendentes servindo nos regimentos de infantaria podem usar uniforme de algodão mescla. E' a do posto á gratificação que compete ao 2• t.enente intendente em serviço nos ditos regimentos

Ministerio da Guerra- N. 915.- Rio de Janeiro 11 de
junho de 1915.
'
Sr. chefe do Departamento da Guerra - O 2° tenente intendente do 8° regimento de infantaria João Maria do Amaral consulta:
1°, si se póde. tornar exte:t?-sivo ao~ officiaes intendentes que
servem nos regnnentos de mfantana o uso do uniforme de
Decisões -
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a.le;odão mescla, a exemplo dos demais officiaes intenrlente8 que
.servem nos corpos montados;
2o, qual a gratificação que co)Ilpete a um 2° tenente inten<lente, servindo em regimento de infantaria. em vi~ta da alteraçfio havida no art. 1o das instrucções para distribuição no
·quadro de intPndentcs, ás quaPs se refere a portaria de 5 de
janeiro de 1900, publicada no Boletim do Exercito n. 254, de
25 de janeiro de 1913.
Em solução declaro-vos para os fins convenientes:
Jo, que não ha inconveniente em usarem o uniforme de álgodão mescla azul os officiaes intendentes que servem nos regimentos de infantaria;
2°, que é a do posto a gratificação que compete ao 2° tenente
intendente, nas condições formuladas, por ser a funcção do official intendente a mesma de 2o tenente a capitão, no serviço arregimentado ou equivalente.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
N. 144-EM 11 DE JUNHO DE 1915
Aclara duvidas quanto ao aviamento, por cópia, em pharmacia militar de formula de medico militar ou não e ao 1•isto do medico encarregado da enfermaria militar no caso indicado

Ministerio da Guerra- N. 920.- Rio de Janeiro, 11 de
junho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo o major
Pompeu da Silva Loureiro consultado:
lo, si um official póde mandar aviar, por cópia, para si ou
pessoas de sua família, em pharmacia militar, uma formula medica, receitada por medico pertencente ou não ao Corpo de Saúde
do Exercito, quando se reprodur.am os soffrimentos que a determinaram e desde que a tbesma esteja de accôrdo com as prescripçõC's elos formularias pharmaceuticos;
2o, si no caso affirmativo póde o medico encarregado da enfermaria regimental se recusar a pôr o visto no desdobramento
diario em que entrem drogas empregadas na citada formula;
3°, si o m:sto do medico em taes desdobramentos importa em
responsabilidade no modo de formular as réceitas ou representa a
fiscalização rlas quantidades de drogas despendidas de accôrdo
com os documentos apresentados, afim de serem descarregados.
Declaro-vos em solução, que o aviso n. 50.5, de 3 de abril
ultimo, resolve plenamente o assumpto, cumprindo apenas notar
que ús ambuluncias· regimentaes não compete aviar o receituario externo.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 145- EM 11 DE JUNHO DE 1915
As praças graduadas, quando transferidas por motivo de extincção das unidades
a que pertenciam ou excesso do estado effectivo, deverão conservar suas
graduações

Ministerio da Guerra- N. 919.- Rio de Janeiro, 11 de
junho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da/Guerra- Tendo deferido
o requerimento em que o 2° s!trgento Julio Pereira Pinheiro, rehaixarlo d<:> posto por falta de vaga, p<:>de que sua inclusão no 52°
batalhão rle caçadores seja com alta do dito posto, ficando no
mesmo caracter em que servia no 58" batalhão da citada arma,
vos derlaro, para que o fnçaes constar em Boletim do Exh'âto, que
as prllças graduadas, quando transferidas por terem sido extinctas as unidades a que pertenciam ou por excederem do estado effectivo 0m virtude da remodelação do Exercito; deverão
conservar suas graduações.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 14q- EM 11 DE JUNHO DE 1915
Os commandantes de unidades deverão entregar ás praças excluídas do serviço
por concltisão de tempo ou incapacidade physica um documento que prove
essa circumstancia

Ministerio da Guerra- N. 910.- Rio de Janeiro, 11 de
junho de 1915.
,
Sr. chefe do Departamento da Guerrà- Declaro-voA, para
os fins convenientes, que desta data em diante os commandantes
de unidades deverão entregar ás praças que forem excluídas do
serviço por conclusão de tempo ou por incapaeidade phyRica um·
documento que prove essa circumstancia.
Outrosim, vos declaro que deverão ser responsabilizadas
as autoridades que por qualquer pretexto deixarem de cmnprir
essa determinação.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 147- EM 12 DE JUNHO DE 1915
A um aspirante a official mandam-se pagar vencimentos integraes emquanto
estiver afastado do Rerviço por molestia adquirida em acção d'este

Ministerio da Guerra- N. 928.- Rio de Janeiro, 12 de
junho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
ao aspirante a official Alfredo Menna Barreto Ferreira Filho, de
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quem trata o commandante do 2° regimento de infantaria no
officio n. 212., de 12 de abril findo, que submettestes á consideração deste Ministerio, mando nesta data pagar vencimentos
integraes, emquanto estiver afastado do serviço, por ter fracturado uma perna quando dava instrucção a praças da dita unidade, applicando-se-lhe assim o disposto, com relação a officiaes,
no art. ()o, da lei n. 2.200, de 13 de dezembro de 1910, visto que
resoluções te('m havido estendendo aos aspirantes a officiaes regalias que só competem aos officiaes de patente.
Saúde e fraternidade.-José Caetano de Faria.
(Expediu-se aviso á Direcção de Contabilidade.)

N. H7 -EM 12 DE JUNHO DE 1915
Um reservi,tn do Exercito póde acccitar a patente de capitão da Guarda Nacional

Ministerio da Guerra- N. 927.·- Rio de Janeiro, 1~ ,le
junho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo o reservista
do Exercito Franciseo Pereira de Andrade Netto solicitado permissão riara acceitar a patente de capitão da Guarda Nacional,
declaro-vos, para os fins convenientes, que, sendo aquella milícia tropa de segunda linha, si o requerente já attingiu a idade
de 30 annos, não ha inconveniente em acceitar elle a promoção
de que se trata.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 148- EM 14 DE JU.NHO DE 1915
Decl!lra-se em que casos os officiaes e praças usarão shabrachs e malletinB de
garupa

Ministerio da Guerra- N. 931.- Rio de Janeiro, 14 dé
junho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Os officiaes e praças quando montarem em 1o ou 2° uniforme, deverão usar os
shabrachs do antigo arreiamento, adaptados aos novos sellins ;
nas formaturas em 3° uniforme as praças usarão tambem os shabrachs ; e em todas as formaturas, excepto as de exercicio, os officiaes e praças usarão os antigos mallettins de garupa, sempre
que não estiverem com os ponches ; o que vos declaro para os
fins convenientes.
·
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 149-EM 17 DE JUNHO DE 1915
A reforma compulsoria deve ser considerada como não existente em 1915 e o~
officiaes que seriam por ella attingidos podem ser promovidos nesse período

Ministerio da Guerra- N. 79- Rio de Janeiro, 17 de
junho de 1915.
Sr. Presidente da Commissão de Promoções de Officiaes do
Exercito- O general de brigada Tito Pedro de Escobar, em
consulta que essa commissão resolveu tornar sua e de que
trataes em officio n. 61, de 7 do mez findo, pergunta:
1°, si o official que adquire direito a ser promovido, satisfazendo todas as exigencias constantes das leis permanentes que
regulam o accesso aos postos de officiaes, póde deixar de ser promovido em virtude de uma disposição contida em lei orçamentaria e annua;
2°, si o official que não fôr promovido pelo facto de ser a
vaga que lhe tocava preenchida por outro que deixou de ser compulsado em consequencia de tal disposição, perde o direito que
lhe assiste áquella vaga;
3o, si, admittida a hypothese que as disposições orçamentarias revogam as leis permanentes, a reforma compulsoria du.rante a vigencia da lei n. 2.924, de 5 de janeiro ultimo, tem somente effeito suspensivo, isto é, conserva unicamente o official
por ella attingido no seu posto na fileira em actividade até que
uma nova disposição venha definir a sua situação ou dá-lhe
tambem direito a ser promovido em vaga aberta depois de haver
elle attingido a idade limite de seu posto;
4°, si os officiaes de capitão a tenente-coronel das diversas
armas e classes annexas, depois de haverem attingido a idade limite de seus respectivos postos, podem, em face da alludida disposição, concorrer com os seus demais collegas ás vagas posteriormente abertas para com seus nomes completar a lista tríplice
das promoções por merecimento.
Em solução, o Sr. Presidente da Republica manda declarar
que as disposiçõefl de lei annua fazem ceSsar durante o período
de sua vigencia todas as que lhes forem contrarias.
Portanto, á vista do art. 111, da citada lei, a reforma compulsoria deve ser considerada como não existente durante o corrente an.no; e os officiaes que seriam por ella attingidos podem
ser promovidos nesse período, quer por antiguidade, quer por
merecimento, desde que satisfaçam os requisitos da lei de promoções, do que vos dou conhecimento, para os fins convenientes.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 150- EM 22 DE JULHO DE 1915
Permitte-se o funccionamcnto da "Liga Militar de Football" e faculta-se ao
pessoal dos corpos do Exercito inscrever-se nella

Ministf'rio da Guerra- N. 966.- Rio de Janeiro, 22 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos, que
permitto o funccionamento da «Liga Militar de Football », cujo
projPcto de estatutos a 0ste acompanha. sendo facultado ao petsoal dos corpos do Exercito nclla se inscrever.
Sa(!clc e fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. 151- EM 24 DE JUNHO DE 1915
Declara a que se destinam as cadernetas de assentamentos approvada por portaria de 12 de agosto de 1910 e que averbações se devem fazer nellas

Ministerio da Guerra- N. 981.- Rio de Janeiro, 24 de
junho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra.- Declaro-vos que
as cadernetas de assentamentos a que se refere a portaria de
12 de agosto de 1910, publicada no Boletim do Exercito n. 307,
do mesmo anno, já fornecidas aos corpos, estabelecimentos e
repartições militares, :oão destinadas aos officiaes dos differentes
quadros, bem como aos aspirantes a official e demais praças de
pret, cumprindo que a escripturação das que pertencerem a
officiaes de unidades sem cffectivo em praças e do quadro supplementar, seja feita nas divisões respectivas desse departamento, de modo semelhante ao seguido nos corpos arregim~n
tados.
Outrosim, vos declaro que as alterações referentes ás declarações de familia, ao pagamento de joia e contribuição para o
montepio e outras que interessem aos processos de pensão, de
meio soldo e de montepio dos mesmos officiaes, devem ser averbadas nas referidas cadernetas, uma vez que constem de documentos officiaes, a respeito dos quaes não haja duvida
alguma.
Saúde e f~ternidade- José Caetano de Faria.
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N. 152-EM 25 DE JUNHO DE 1915
Os commandantes das regiões militares deverão enviar annualmente ao Departamento da Guerra dous mappas de accôrdo com o modelo que se indica
para a estatistica criminal e processual criminal do Exercito

Ministcrio da Guerra- N. 984.- Rio de Janeiro, 25 de
junho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
• nesta data se provindencia para que os commandantes das regiões militares remettam a esse departamento annualmente, no
mez de janeiro, dous mappas organizados pelos respectivos ser.,
viços de justiça. de accôrdo com nos modelos juntos, para servirem de base ás estatísticas criminal e processual criminal do
Exercito.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 153-EM 28 DE JUNHO DE 1915
Os auditorps de guerra devem usar béca, quando funccionarem nos conselhos
de guerra c podem u"nr fóra d~ssc caso, uniforme do posto de que tem
honras

MinitMrio da Guf'rra- N. 990.- Rio de Janeiro, 28 de
junho de HH5.
.
Sr. chefe do Df'partamento da Guerra- Tendo o auditor
(k guNra Dr. Garcia Dias de Avila Pirf's requerido usar béca
quando funrcionnr nos conselhos ele guerra, o Sr. Presidente
ela Rcpul)lica, ('Oncorclanclo com a opinião da maioria do Supremo Trilnmal l\Jilitar, exarada em consulta de 22 de setembro
de 1913, manda declarar que os auditores de guerra devem usar
bf.ra qunndo funccionnrem naquclks conselhos, visto C?mo elles
são juizes togados c não juizes militares nE'sses processos, podendo por isso julgar réos de qualquer graduação, e que isso não
impede qu(' ('lles possam usar, fóra daquelle caso, o uniforme corre:'lponci(•ntc aos postos de que teem honras, o que vos declaro
para os fins convPnientes.
Saúd(' c frat('rnidade.- José Caetano de Faria.

N. 154-EM 28 DE JUNHO DE 191S
Os officincA nos quacs o Governo dá cnsas pnra mornda dentro do quarteis ou
estabelecimentos devem residir nas mesmas

Ministerio da Guerra- Circular ás regiões militares.- Rio
d(' .Janeiro, 28 de junho de 1!)15.
Sr ... -Declaro-vos, para os fins convenientes. que os
officiacs aos qua('s o GovNno dá caeas para morada dentro dos
quartcis ou estnl)('lecimcntos devem residir nas mesmas, porquanto ('Ssas Labitações foram construidas para bem do serviço
publico.
Saúde e fraternidade. -.José Caetano de Faria.

N. 155- EM 28 DE JUNHO DE 1915
Por não se poder dar Pm 1915 effectivo a todos os corpos de tropa, declara-se
qual a situação em que devem ,ficar alguns d'elles

Ministerio ela Guerra- N. 42.- Rio de Janeiro 28 de
junho de 1915.
'
Sr. commandantc da 6 8 região militar- A lei do orçamento
para o corrente anno, reduzindo o effectivo do Exercito a 18.000
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homens, não permittiu dar effectivo a todos os corpos de tropa;
e aquelles que não foi possível organizar devem ficar reduzidos a
seus officiaes, distribuindo-se as praças pelos outros.
1
Não é portanto possível conservar pequenos contingentes
em cada um delles, por deficiencia de verba, não só para mantel-os
como para as despezas, embora pequenas, que acarretariam,
como luz, expediente, etc.
Assim me vejo forçado a não aceeitat os alvitres que propondes em vosRo offieio n. 165, de 19 do corrente, e que realmente,
si não fossem as cirenmstaneias acima, constituiriam uma solução muito acceitavel para o caso actual.
Já tive occasião, em avisos de 29 de maio findo e 25 do corrente, ao Departamento da Guerra, de resolver a situação do 4o
regimento de cavallaria e 6o de infantaria ; quanto ao 14° regimento desta arma, cuja séde era em Corumbá, elle deve entregar
o archivo e tudo que lhe pertence á guarda do 13° regimento.
A 2a bateria de obuzeiros deve ficar com um official e as
praças necessarias á conservação do seu material ; essns praças,
porém, devem ser incluídas no grupo organizado do ~o regimento.
O 2° batalhão de engenharia deve entregar o archivo e o material ao quartel general da circumscripção, que guardará aquelle
c a parte techniea deste, aproveitando o resto eomo melhor entender.
O 2° esquadrão de trem deve entregar o archivo e o que lhe
pertencer ao 2o regimento de cavallaria.
O material technico do 2° batalhão de engenharia, que fica
sem effectivo este anno, deve ser remettido á 38 divisão do
Exercito, afim de ser aproveitado pelo 1° batalhão da mesma
arma.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 156- EM 1 DE JULHO DE 1915
Os pedidos de fardamento devem ser apresentados nas épocas marcadas e
devidamente despachados, irão ás intendencias das unidades

Ministerio da Guerra- N. 149.- Rio de Janeiro, 1 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento de Administração- Em soluç~o ~o. ~fficio que o capitão ajudante do 7o regimento de infantar!a dmgm ao commando da 7a região militar em 19 de abril
ultu;no, consultando sobre o modo por que devem ser feitos os
pedidos de fardamento, declarae áquelle commando, para os
fins convementes, que estes devem ser apresentados nas épocas
marcadas e, devidamente despachados, irão ás intendencias das
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unidades que, si não tiverem os objectos ou artigos pedidos, os
guardarão para satisfazer opportunamente.
Assim sempre se procedeu nos corpos do Exercito. e
nenhuma razão ha que aconselhe mudança de methodo.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 157- EM 2 DE JULHO DE 1915
Com a dissolução da divisão provisoria em operações no Contestado cessou a
causa que determinava a isenção do imposto e o abono da terça parte do
Roldo

Ministerio da Gucrra-N. 18.-Rio de Janeiro, 2 dejulho
de 1915.
Em officio n. 9, de 5 de junho findo, consulta o Sr. delegado
fiscal do Thesouro N acionai no Paraná:
Si estão isentos do imposto sobre vencimentos os officiaes
feridos na campanha do Contestado, ainda em tratamento, e si
aos mesmos deve SPr abonado o terço de campanha;
Si a respectiva delegacia deve abonar terço de campanha aos
officiaes que fazem parte do destrLcamento das tres armas, man. tido na zona litigiosa, a despeito de ter sido dissolvida a 15 de,
maio ultimo, pelo general de brigada Fernando Setembrino de
Carvalho, a divisão provisoria sob seu commando.
Em solução a essa consulta manda o Sr. Presidente da Republica, por esta Secretaria de Estado, declarar ao mesmo Sr. delegado fiscal que com a dissolução da dita divisão cessou a causa
(estado de campanha) que determinava, quer n'um, q~er n'outro
caso, não só a isenção do imposto como tambcm o abono da terça
parte do soldo, havendo apenas a attender aos primeiros, isto é,
os que estão em tratamento de ferimentos, deverão perceber
integralmente o soldo c a gratificação, nos termos da ultima
parte do art. 6°, da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 158- EM 2 DE JULHO DE 1915
Resolve duvidas sobre a isenção do imposto de 5% sobre os salarios, diarias, etc.
percebidos por operarios, diaristas, etc., cujo vencimento de todos os dias
uteis do mez fôr de 20$, 25$, ete., até 99$999

Ministcrio da Guerra- N. 26.- Rio de Janeiro, 2 de julho .
de 1915.
Sr. director da Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra
- Em solução ao vosso officio n. 282, de 4 de junho findo, con-
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sultando si estão isentos de imposto de 5% sobre os seus salarios,
diarias, etc., os operarios, diaristas, etc., cujo vencimento total
de todos os dias uteis do mez for de 20$, 25$, etc., até 99$999,
declaro-vos que, em face do paragrapho unico do art. 4°, in-ji:nt,
do decreto n. 11.458, de 27 de janeiro ultimo, as quantias a que
se refere a vossa consulta estão sujeitas ao dito imposto.
Salíde e fraternidade.- José Caetano de F a ria.
• 1

N. 205 (•)- EM 3 DE JULHO DE 1915
A disposição do art. 13, da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de\1910, extensivo ás
praças de pret pelo art. 27 da citada lei, só é applicavel aos que se reformarem

Ministerio da Guerra- N. 1.008- Rio de .Janeno, 3 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
o cabo de esquadra Boaventura·Fabião Barreto Nobre, incluído
no Asylo de Invalidos da Patria e addido ao 6° batalhão de artilharia de posição, deverá continuar a receber o accrescimo de
10% que lhe era abonado sobre seu soldo, de accôrdo com a lei
numero 2.290, de 13 de dezembro de 1910, e fôra suspenso a
partir da data da sua inclusão no dito asylo, visto que a disposição do art. 13, extensivo ás praças pelo art. 27 da citada lei,
em virtude do qual cessam com a reforma as gratificações addicionaes, só é applicavel aos que se reformarem.
.
Outrosim vos declaro que deverá por isso o commandante
daquelle corpo restabelecer no corrente anno o pagamento de que
se trata, passando-se titulo de divida do que estiver vencido até
31 de dezembro findo.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
N. 206- EM 5 DE JULHO DE 1915
Aclara duvidas sobre o fornecimento de appositos ás familias das praças de
pret

Ministerio rla Guerra- N. 69- Rio de Janeiro, 5 de julho
de 1915.
Sr. commandante da Escola Militar - O capitão pharmaceutico Manoel de Souza Martins, encarregado da pharmacia
dessa Escola, consulta se pode ser ampliado ás pessqas das famílias das praças de pret o fornecimento mandado fazer pela ordem
do dia desse commando n. 16, de 16 de janeiro 1de 1914, aos
alurúnos desse Instituto de appositos, como sejam seringas,
ataduras,· gaze e outros artigos.
(*) Não houve decisões de ns. 159 a 204.
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Em solução a essa consulta, que acompanhou vosso offici~
n. 764, de 12 de maio findo, declaro-vos que o assumpto della já
está resolvido pelos avisos de 26 de agosto de 1859 e 28 de agosto
de 1906, relativos áquelle ao fornecimento ás familias das praças
de pret de temedios e este á ampliação desse fornecimell:to no que
se refere a algodão, ataduras, desinfectantes e sabonetes medicinaes.
Saúde e fraternidade.-, José Caetano de Faria.
N. 207- EM 6 DE JULHO DE 1915
Nos passes da Estrada de Ferro Central do Brasil deverão mencionar-se o nome
da pessoa a quem é fornecido, a data e o nome da autoridade que os concede

Ministerio da Guerra- N. 1.022- Rio de Janeiro, 6 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento-da Guerra- Tendo o director
da Estrada de Ferro Central do Brasil em officio n. 1.505, de 28
de junho findo, reclamado contra o modo por que são distribuidos os passes da mesma estrada, declaro-vos, para que
mandeis publicar no Boletim do Exercito, que nos referidos passes
se deverão mencionar o nome da pessoa a quem é fornecido,.
data e bem assim o nome da autoridade que os concede.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
N. 208- EM 6 DE JULHO DE 1915
Mantem-se a observação do modelo n. 46, annexo aos approvados por portaria
de 12 de agosto de 1910
.

Ministerio da Guerra- Circular ás regiões- Rio de Janeiro, 6 de julho de 1915.
Sr. commandante da . . . . . região militar - Tendo o
chefe do Departamento de Administração proposto, em officio
n. 1.168, de 26 do mez findo, a suppressão da observação do modelo n. 46, anncxo aos approvados por portaria de 12 de agosto
de 1910, para a escripturação dos corpos arregimentados do
Exercito, por trazer inconveniente para a escripturação nos
livros mestres dos officiaes intendentes a execução dessa observação e constando do citado officio que as alterações respectivas
chegam alli com sensível atrazo, declaro-vos que mantenho a
observação de que se trata, a qual evita trabalho inutil, devendo esse commando recommendar a punição dos que faltarem
ao seu d~ver, de mandar as alterações no prazo marcadO':
Saúde e fraternidade.-José Caetano de Faria.
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N. 209- EM 7 DE JULHO DE 1915
Os ajustes para alugueis de campos destinados a invernadas e pastagens no
Exercito independem de approvação do Governo, e as despezas com os
· alugueis correm por conta da massa.para forragem e ferragem

Ministerio da Guerra- N. 155- Rio de Janeiro, 7 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento de Administração- Em solução
ao offico dirigido a esse departamento pelo commandante da i7•
região militar em 28 de abril ultimo, sob n. 753, com o qualffoi
submettido á consideração deste Ministerio o termo, por cópia do
contracto de arrendamento de um campo para servir de invernada á cavalhada do 11 o regimento de cavallaria em Bagé, celebrado pelo commandante deste corpo com Maria Harregui Medina, pelo aluguel mensal de 350$, declaro-vos para que o façaes
constar áquella autoridade, que, com o regimen das massas, os
ajustes para alugueis de campos destinados a invernadas e pastagens ficaram independentes da approvação do Governo, tendo
sido modificadas as respectivas clausulas no sentido de conferir
ao regimento a faculdade da rescisão e da inclusão de animaes
de outra unidade, razão pela qual as despezas com o aluguel de
que se trata deverão correr por conta da massa concedida para
forragem e ferragem.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 210- EM 13 DE JULHO DE 1915
Approva-se o projecto de installação do Tiro Nacional na Villa Militar

Ministerio da Guerra- N. 1.047- Rio de Janeiro, 13 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
approvo o projecto ora enviado á 5"' região militar, da installação
do Tiro Nacional na Villa Militar e respectivo orcamento na
importancia de 12·907$275, organizado pelo aiudante da mesma
repartição 1o tenente João Marcellino Ferreira e Silva, o qual
fica encarregado da execução das obras.
Para esse fim deverá o commandante do 1o batalhão de engenharia, sob cuja guarda se acha o material da commissãoconstructora da referida villa, dar as seguintes providencias:
1o, por á disposição do Tiro N acionai a área de terreno da
fazenda de Sanopemba. representada na planta que em original
acompanhou o dito orçamento, ficando os sitiantes nella comprehendidos na mesma dependencia guardada hoie para com a;
citada commissão. sendo-lhes nrohibida qualquer construcção
nova ou augmento das bemfeitorias existentes;
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2°, fornecer o inaterial constante das relações juntas e que
houver em seus depositas;
3°, entregar ao official encarregado da construcção o barracão exi<>tente nas proximidades da praça Affonso Penna, para
servir de deposito de material·
4°, permittir que os officiaes de officio. empregados nas obras
do Tiro N acionai, se utilizem dos machinismos das officinas da
commissão, sob as vistas dos respectivos encarregados;
5°, fornecer, por emprestimo, material de transporte e o que
se destinar a uma utilização pouco demorada.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

;.'?

N. 210 A- EM 15 DE JULHO DE 1915
Seriío inàiYiduaes os passes avulsos, extrahidos para transportes na Estrada de
Ferro Central do Brasil

Ministerio da Guerra- N. 1.058- Rio de Janeiro, 15 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guetra -· Mandae declarar
em Boletim do Exercito que os passes avulsos extrahidos directamente nas repartições subordinadas a este Ministerio, para
transportes na Estrada de Ferro Central do Brasil, devem ser
individuaes, não podendo, portanto, figurar em cada um delles
mais de um nome
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 211- EM 15 DE JULHO DE 1915
Restabelecem-se os modelos de alvo para tiro de fusil, prescriptos no regulamento de tiro para infantaria

Ministerio da Guerra- N. 1.0:)7 --Rio de Janeiro, 15 de
julho de 1915.
I
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
são restabelecidos os modelos de alvo para tiro de fU:sil, pre- ·
scriptos nos art. 213 e seguintes do regulamento de tiro para a
infantaria, ficando sem effeito os modelos de alvo figurativos
mandados adaptar para a instrucção do tiro por aviso n. 373, de
17 de maio de 1913.
·
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 212- EM 16 DE JULHO DE 1915
'Aclara duvidas sobre a manutençãO da graduação das praças quando
transferidas a bem da saúde

Ministerio da Guerra- N. 1.059 -Rio de Janeiro, 16 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Em solução á
consulta feita pelo tenente-coronel Arthur Adacto .Pereira de
Mello, no telegramma que vos dirigiu em 24 de junho findo,
si se deve manter a graduação das praças quando transferidas
a bem da saúde, em vista da resolução de 17 de maio ultimo,
referente ao 3° sargento Claudio Evangelista da Trindade, declaro-vos, para os fins convenientes, que o assumpto está perfeitamente esclarecido pelas disposições da citada resolução, e
que o caso do mencionado 3° sargento era de caracter todo especial, pois esse inferior não se podia engajar para o seu corpo,
visto lá ter adoecido, sendo mandado para esta guarnição a
bem da saúde. Não seria justo que se engajasse com baixa do
posto.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Fan·a.

N. 212 A- EM 16 DE JULHO DE 1915
Não deverão ter gratificações especiaes os empregados das enfermarias regimentaes ás quaes se refere o aviso n. 815, de 22 de maio de 1915, ao Deparmento da Guerra (1)

Ministerio da Guerra- N. 32- Rio de Janeiro, 16 de
julho de 1915.
Sr. commandante da 7a Região Militar- Declaro-vos, em
confirmação ao telegramma desta data, que os empregados das
enfermarias regimentaes, ás quaes se refere o aviso n. 815, de
22 de maio findo, ao Departamento da Guerra, não deverão perceber gratificações especiaes, ficando assim resolvida a consulta
constante do vosso telegramma de 8 do corrente·.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

(1) O aviso de 22 de maio de 1915 consta da presente collec<;ão.
Decisões-1915

14

2'10

DECISÕES DO GOVERNO

N; 212 B-EM 17 DE JULHO DE 1915
Do imposto de 5% não escapa a etapa em dinheiro. abonada á maruja, nem
estão isentos delle os que vencerem menos de 100$000

, . Ministerio da Guerra- N. 24- Rio de Jane4'o, 17 de
julho de 1915.
.
Sr. commandante da 4a Região Militar-, Tendo o commandante da Fortaleza do Imbuhy consultado.no o:fficio .que
vos dirigiu em 5 de junho findo, sob n. 121, por vôs submettido
á consideração deste Ministerio:
a) si, não sendo a etapa uma vantagem pecuniaria propria-.
mente dita, deve, não obstante isto, computar-se o seu valor
para o desconto do imposto de 5%, de que trata a disposição
do n. VII, do art. 2°, da lei n. 2.909, de 31 de dezembro de
1914;
b) no caso affirmativo, como se procederá, dado o facto de:
arranchamento do pessoal;
.
c) si por equidade, á vista do disposto no 1° período da,tabella do n. 31, art. lo, da mesma lei, deve o imposto, de que se.
trata, incidir ainda mesmo sobre importancias percebidas infe- ·
riores a 100$000.
Em solução a essa consulta declaro-vos para que o façaes
constar áquelle commandante:
Que não escapa do imposto de 5 % a etapa em dinheiro,
abonada á maruja, nem delle estão isentos os que vencerem
menos de 100$ por mez, visto que as expressões <<do pagamento
que se lhes fizer)), contidas no paragrapho unico in-fine do
art. 4° do decreto n. 11.458, de 27 de janeiro ultimo, que :regulamentou a citada disposição, não comportam as restricções que
são julgadas possíveis na consulta em questão, que no caso
tambem figurado, de arranchamento da maruja, falta a base·
para a cobrança do imposto- pagamento em dinheiro- não
se dando por isso applicação da lei.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.
N. 212 C -

EM 19 DE JULHO DE 1915

À~lara duvidas sobre a disposição a vigorar, se o art. 213, § 9o do regul!llDentO·
para o serviço interno dos corpos do Exercito, se a alínea 96 do Regulamento de exercicios para infantaria

Ministerio da Guerra- N. 1.073- Rio de Janeiro, 19 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante
do 55° batalhão de caçadores em officio n. 396, dirigido em 22
do mez findo ao da 63 brigada de infantaria, ponderandor
.
que a alínea 96 do regulamento de exeréicioa para infàntaria diz que o 1o sargento não tem commando, e
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que o art. 213, § 9°, do regulamento do serviço interno dos
corpos do Exercito diz que, em falta de officiaes, o 1o sargent~
commandará pelotão; consulta:
1o, qual d~ssas disposições deverá vigorar;
2°, si, na hypothese de vigorar o art. 218, § 9°, do regulamento interno, o 1° sargento desembainhará a espada. .
Em solução a esta consulta, vos declaro, para os fins convenientes:
1°, que o art. 96 do regulamento para exercicios de infantaria s6 Há commando ao 1o sargento em condições anormaes,
isto é na falta de officiaes, os quaes serão substituidos, diz o
citado artigo, pelos immediatos em graduação e antiguidade,
disposição essa em harmonia com o prescripto no art. 213 do
regulamento para instrucção e serviço interno dos corpos do
Exercito, em seu § 9°;
2°, que o lo sargento usa normalmente a espada embainhada,, mas que, por falta absoluta de pessoa de maior graduação que a sua, quando tiver de assumir o commando de um
pelotão, desembainhará a espada.
Saúde e fraternidade.-: José Caetano de Faria.

N. 213- EM 19 DE JULHO DE 1915
Approva-se um projecto de escripturação especial para o armamento portatil

Ministerio da Guerra- N. 1.982- Rio de Janeiro, 19 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Attendendo a que
é de necessidade a creação nos corpos de tropa de uma escripturação especial para o armamento portatil, contendo dados que
exerçam influencia principalmente sobre as propriedades balisticas da arma, declaro-vos, de accôrdo com o expendido pelo
inspector do serviço de material bellico em officio n. 21, de 3
do corrente, que approv<> o projecto, que será publicado no
Boletim do Exercito, proposto .pelo capitão Luiz Mariano Pereira de Andrade e 1° tenente José Duarte Pinto, cqnstando
essa escripturação de um mappa trimensal com as arterações
que nesse periodo occorrerem com as armas em serviço, a qual
será feita em livro proprio, annualmente archivado após a ultima revisão.
Outrosim, vos declaro que desse mappa será enviado trimensalmente cópia ao dito inspector.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 213 A- EM 19 DE JULHO DE 1915
O facto de estar o 5° batalhão de engenharia á diposição do Ministerio da
Viação e Obras Publicas não prejudica o regimen das leis e regulamentos
militares ; o art. 7• da lei n, 2.924, de 5 de janeiro de 1915, e os ns. 3 e 15
das Instrucções de 31 de maio de 1912 definem a situação do pessoal do
dito corpo

Ministerio da Guerra- N. 1.076- Rio de Janeiro, 19 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O cornrnandante
do 5° batalhão de engenharia e chefe da Cornmissão de Linhas
Telegraphieas Estrategicas de Matto Grosso ao Amazonas con ·
sul ta:
1", si o major do 5° batalhão de engenharia ou. o official
mais antigo ou mais graduado em serviço no casco do batalhão
deverá: assumir o.'commando desse corpo ou a sua fiscalização;
2", na hypothese de assumir a fiscalização, como deverá assignar todo o nxpedicnte ou presidir actos relativos á funcção
do commando;
3°, si estando o batalhão á disposição do Ministerio da Viação, devem ser considerados os officiaes que se apresentarem
ao casco do batalhão como pertencentes ou não á Commissão
de Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto Grosso ao Amazonas.
Em solução a esta consulta, constante do officio n: 304, que
vos foi dirigido a 1 do corrente, vos declaro, para os devidos
fins, que o facto do 5° batalhão de engenharia estar á disposição
do Ministerio da Viação e Obras Publicas para os serviços de
linhas telegraphicas de Matto Grosso ao Amazonas, de forma
alguma poderá prejudicar;o regimen geral estabelecido pelas leis
e regulamentos militares, só podendo portanto o commandante
do corpo continuar no''exercicio das funcções de tal cargo quando
na zona dessas linhas, devendo passai-as ao seu substituto legal,
desde que da mesma se tenha de ausentar; e mais que o art. 7°
da lei n. 2.924. de 5 de janeiro ultimo, e os ns. 3 e 15 das Instrucções de 31 de maio de 1912, definem perfeitamente a situação
do pessoal do referido batalhão
Saúdr c fratemidnde.- José Caetano de Faria.
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N. 213 B-EM 19 DE JUNHO DE 1915
Tornam-se extensivos ao ramal ferrao de Lorena a Piquete o regulamento dos
transportes e do telegrapho e a classificação geral das mercadorias para
varias estradas de ferro e as bases das tarifas para a Estrada de F'erro
Central do Brasil

Ministerio da Guerra- N. 34- Rio de Janeiro, 19 de
julho de 1915.
Sr. director da Fabrica de Polvora sem Fumaça- Declaro-vos que, em vista dos motivos constantes da proposta annexa
ao vosso officio n. 355, de 9 d6 corrente, são extensivos ao r~mal
ferreo de Lorena a essa fabrica o regulamento dos transportes
e do telegrapho e a classificação geral das mercadorias, approvados por decreto n. 10.204, de 30 de abril de 1910, para as
linhas de concessão federal de varias companhias paulistas de
estradas de ferro e as bases das tarifas para vigorarem na Estrada de Ferro Central do Brasil, approvadas pelo decreto
n. 10.286, de 23 de junho de 1913.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 214 - EM 21 DE JULHO DE 1915
Manda-se recommendar a observancia do aviso de 4 de fevereiro de 1915,
segundo o qual as unidades do Exercito e estabelecimentos militare&
deverão apresentar uma relação conforme o modelo n. 62 dos approvados
por portaria de 12 de de agósto de 1910

Ministerio da Guerra- N. 1.088- Rio de .Janeiro, 21 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Para dar cumprimento á circular n. 33, do Ministerio da Fazenda, de 3 do
corrente, revogando a de n. 58, de 11 de novembro de 1912, que
dispensou a apresentaç~o dos documentos comprobatorios dos
pagamentos de quantitativos para as despezas de forragem,
'ferragem dos animaes em serviço nas unidades do Exercito e estabelecimentos militares, recommendae, em Boletim do Exercito,
a observancia do aviso n. 192, de 4 de fevereiro ultimo, publicado
no de n. 405, de 10 deste mez, segundo o qual as ditas unidades e
estabelecimentos devem apresentar uma relação conforme o modelo n. 62 dos approvados por portaria de 12 de agosto de 1910,
accrescendo que a massa de forragem é individual e não autoriza
a receber os dinheiros da Nação para despezas que não se poderão fazer, pela não existencia das unidades a que é destinada.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 215- EM 21 DE JULHO DE 1915
Supprime-se o art. 6• das instrucções provisorias, approvadas por av:iso de 21
de janeiro de 1915, para o pagamento de exames, analyses, etc., feitos pelo
Laboratorio de Microscopia Clinica e Bacteriologia

Ministerio da Guerra- N. 1.084- Rio de Janeiro, 21 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
fica supprimido o art. 6° das instrucções provisorias, approvadas
por aviso n. 106, de 21 de janeiro ultimo, para o pagamento dos
exames, analyses, etc., executados pelo Laboratorio de Microscopia Clínica e Bacteriologia, devendo os pagamentos ser feitos
de accôrdo com o art. 7° das referidas instrucções para bs officiaes e funccionarios do Ministerio da Guerra, por ser isso mais
conveniente á execução do serviço e interesse do mencionado
Laboratorio, ficando, portanto, eliminada do art. 7° a parte
referente ao art. 6°.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 216 -EM 21 DE JULHO DE 1915 ·
Ao Ministerio em que servir um empregado a inspeccionar de saúde por uma
junta militar, para completar a qual é chamado um medico civil, caberá
pagar os honorarios devidos a este

Ministerio da Guerra- N. 1.083- Rio de Janeiro, 21
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo o commandante do 15° regimento de cavallaria em officio n. 62, que
dirigiu em 14 de maio ultimo ao da 7a região militar, consultado
si os honorarios de um profissional civil chamado para completar uma junta medica militar que tenha de inspeccionar um
empregado publico federal, em logares onde exista sómente um
medico militar, devem ser pagos pelo Ministerio da Guerra ou por
aquelle a que pertencer o mesmo empregado, declaro-vos, em
solução a tal consulta e para os fins convenientes, que ao Ministeria a que servir o empregado caberá a satisfação dessa despeza
extraordinaria, á qual, segundo o aviso n. 106, de 27 de janeiro
de 1912, a esse departamento, correspondem as vantagens de
medico adjunto, com o posto de 2° tenente, sómente abonadas
nos dias de effectivo serviço.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 217-EM 23 DE JULHO DE 1915
Deverão ser submettidos á apreciação do Inspector de Ensino Militar, antes de
subir ao Ministerio da Guerra, as pretenções dos docentes dos Institutos
Militares de ensino que envolvam o conhecimento do modo como elles
desempenham suas funcções no magisterio

Ministerio da Guerra- Circular.- Rio de Janeiro, 23 de
julho de 1915.
1
Rr. commandante da Escola de Estado-Maior-- Providenciae para que sejam submettidos á apreciação do inspector do ensino militar, 'lue os encaminhará com o ~:;eu parecer pan d 'Pisão
deste Ministerio, todas as pretençÕes dos docentes c'ivis e militares desse instituto que envolvam, para sua solução o conhecimento pela autoridade deliberante do modo por que elles desempenham suas funcções no magisterio.
Saúde e fraternidade.-,- José Caetano de Faria.
(Deu-se conhecimento ao referido inspector e expediu-se circular ideritica ao commandante da Escola Milit.'-tr e directores dos
collegios militares.)

N. 218-EM 24 DE JULHO DE 1915
Approva-se a tabella dos preços das peças do fusil e do mosquetão Ma-user,
modelo i 90S P para indemnisação do respectivo valor

Ministerio da Guerra- N. 1.100.- Rio de Janeiro, 24 de
julho de 1915.
t
· Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo nesta data
approvado ~ inclusa tabella das peças do fuzil e do mosquetão
«Mauser »,modelo 1908 P, organizada pela insp<'cção do Sf'l'viço
de material bellico, para indemnização a este l\1 inisterio do valor
do alguma dessas peças quando se quebre, devido á negligencia
ou ao descuido, passo ás vossas mãos a mesma tabella afim de ser
. publicada no Boletim do Exercito.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Fizeram-se as devidas communicações.)

N. 219-EM 27 DE JULHO DE 1915
Uniformisa a nomenclatura do armamento de fogo portatil

Ministerio da Guerra- N. 1.115. ___._Rio de Janeiro, 27 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Para uniformizar
a nomenclatura do armamento de fogo portatil, declaro-vos que
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a arma de cano longo usada pela infantaria se denomina fuzil e a
de cano curto distribuída á cavallaria, artilharia, etc., se denomina mosquetão, não devendo continuar a ser usada as denominações de carabina e clavina.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Fizeram-se as devidas communicações.) ·

N. 220-EM 27 DE JULHO DE 1915
Os cartuchos para caça podem ser despachados nas Alfandegas indeJ?endentemente de licença deste Ministerio; as ballas para revolver podem tambem
sel-o, se o calibre respectivo for inferior ao regulamentar no Exercito

Ministerio da Guerra- N. 811. -Rio de Janeiro, 27 de
·
julho de 1915.
Sr. ministro de Estado dos Negocios da Fazenda-O aviso
circular desse Ministerio, de 7 de novembro de 1905, declara que
o despacho de armas puramente de caça e respectivas munições
póde ser effectuado nas alfandegas independentemente de licença
do Ministerio da Guerra, ficando mantida a exigencia da circular
n. 4, de 28 de janeiro do mesmo anno, determinando que
nenhum despacho de armamento e munição de guerra p6de ser
feito nas citadas repartições aduaneiras sem prévia autorização
·
deste Ministerio.
De accôrdo com o que acima fica exposto, declaro-vos, em
resposta ao aviso n. 124, de 17 do carrente, em '!Ue redis parecer
sobre o telegramma que o acompanhou e em que A. A. Ramos,
de Santos, solicita autorização para o despacho de 22 caixas contendo cartuchos para caça e balas para revolver, quenenhuma
duvida existe quanto ao despacho das caixas contendo cartuchos para caça, sendo que relativamente ás balas para revolver,
nesta data determino ao commandante da 6a Região Militar que
autorize o respectivo despacho, si..Q calibre dessas balas for inferior ao regulamentar no Exercito.
Nesta opportunidade vos restituo o mencionado telegramma.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Fan:a.
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N. 221- EM 30 DE JULHO DE 1915
Ao capitão compete a ajudà de custo que se encontra na tabella respectiva soh
o titulo - outros officiaes
~

Ministerio da Guerra-N. 1.129.-Rio de Janeiro, 30 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O 1o tenente do
Exercito Raymundo Dias de Freitas consulta si, em face do estabelecido nos arts. 23 e 24 do decreto n.11.497, de 23 de fevereiro
ultimo, fica alterada a doutrina constante da tabella B a que
se refere o art. zo da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910,
pela qual se infere que os officiaes, que teem o posto de capitão, percebem ajuda de custo identica á que se dá aos officiaes
dos dous primeiros postos.
Em solução declaro-vos que ao capitão competirá a ajuda de
custo que se encontra na citada tabella sob o titulo- Outros
officiaes - não podendo ser contemplado nas divisões sob os títulos- Officiaes generaes- e - Officiaes superiores-, pois.
o capitão não está comprehendido nestas duas ultimas classificações na hierarchia militar a que se referem aquelles artigos.
,Outrosim, vos declaro que solução identica já se deu, por
portaria de 29 de abril findo, á Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Rio Grande do Sul, segundo a qual a remodelação do
Exercito não alterou a situação dos capitães.
Saúde e fraternidade.-José Caetano de Faria.

N. 222-EM 30 DE JULHO DE 1915
Não 6 disposição permanente a do aviso de 11 de junho de 1915, o qual abrange
as praças graduadas, transferidas por terem sido extinctas as unidades a
que pertenciam ou por excederem do estado effectivo

Ministerio da Guerra- N. 1.127.- Rio de Janeiro, 30 de
julho de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declarae em Boletim do Exercito qÜe o aviso n. 919, de 11 de junho findo, abrangendo as praças graduadas que foram transferidas por terem.
sido extinctas as unidades a que pertenciam ou por excederem
do estado effectivo em virtq.de da remodelação do Exercito, trata
de uma medida de occasião, necessaria para o effeito daquella remodelação, não podendo pois considerar-se uma disposição permanente, que continue em vigor.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 223-EM 2 DE AGOSTO DE 1915
O soldo de reforma com os respectivos addicionaes c~be aos officiaes reformadosconjunctamente com as vantagens do magisterio, estejam em effectivo
serviço, em disponibilidade ou não approveitados. A um professor em commissão militar fóra do Instituto respectivo competem os vencimentos militares e o ordenado e gratificação addicional do dito Jogar

Ministerio da Guerra- N. 137.- Rió de Janeiro. 2 de
agosto de 191.5.
Consulta a Delegaeia Fiscal do Thesouro N acionai em
Porto Alegre, em offiCio n. 39, de 4 de junho ultimo, si declarando o aviso do Ministerio da Marinha de 11 de fevereiro de
1911 que os officiaes reformados exercendo funcções de professores trem direito ás vantagens desse cargo e o soldo de sua reforforma, perdendo o accreseimo de 2% sobre o mesmo soldo, os
que se acham em exercício, em disponibilidade e não aproveitados, estão nas mencionadas condições, e, bem assim si, em face
do disposto no art. 11 da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910,
ao professor do Collegio Militar da dita cidade coronel José Marques Guimarães, em commissão militar, fôra do estabelecimento compete a gratificação addicional de 100$ além do ordenado de
533$334, consignada na verba 4"- lnstrucção militar- diversas vantagens, do actual orçamento.
Em solução a essa consulta manda o Sr. Presidente daRepuhlica, por esta Secretaria de Estado, declarar ao respectivo
Rr. delegado fiseal :
Que o papmento do soldo da reforma com os respectivos
adclicionaes eahe aos officiaes reformados conjunctamente eom
as vantagens elo mngistcrio, quer quando em cffectivo serviço,
quer qlla!J(lo cm disponihilidade ou não aproveitados nas reformas dos institutos de ensino, embora, quanto á situação
cksses nltimos, se não possa considerai-a regular, porque nos
termos da lei, si os doeeiltf's vitalieios por effeito de reforma
perdem suas egclciras por suppreRsão das mesmas dentre as materias constitutivas do novo plano de ensino, devem ficar em disponibilidade, situação essa adquirida por seus privilegias e que
se não pôde estendPr a outras hypotheses ele nãt~ aproveitamento
ad libitum ;
Que competem ao coronel José Marques Guimarães, professor do Collegio Militar 1le Porto Alegre, os vencimentos militares e mais o ordenado e a gratificação addicional do dito cargo.
-José Caetano de Faria.
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N. 224- EM 3 DE AGOSTO DE 1915
O aviso de 8 de junho de 1915 sobre pagamento de ajuda de custo pela respectiva tabella aos officiaes nomeados para commissões que importem mudança de unidade, não comprehende os officiaes que já tenham recebido no
dito anno ajuda de custo

Ministerio da Guerra-N. 1.148.-Rio de Janeiro, 3 de
agosto de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O tenente-coronel
do quadro supplementar da arma da cavallaria Theophilo Agnello de Siqueira consulta si o aviso n. 900, de 8 de junho ultimo,
sobre pagamento de ajuda de custo pela respectiva tabella, aos
offi.ciaes nomeados para commissões que impo'rtem mudança definitiva de unidade, abrange a todos os offi.ciaes que no corrente
anno deixaram de receber a ajuda de custo de que trata o referido aviso.
Em solução a essa consulta e apezar de não ser este Mimsterio orgão consultivo em assumptos de interesse pessoal, declaro-vos, para que o façaes constar áquelle offi.cial, que o mencionado aviso não comprehende os offi.ciaes que já tenham neste
anno recebido ajuda de custo, se verifica com relação ao requerente, por isso que a sua applicação é feita sem infringir o
o disposto no art. 65 da actual lei do orçamento n. 2.924, de
S de janeiro ultimo.
Reitero-vos os protestos de maior estima c apreço.- José
Caetano de Faria.

N. 225-EM 5 DE AGOSTO DE 1915
As autoridade;; militares n:io deverão encaminhar ao mini;;tro da GuPrra consultas de officiaC's ou funccionarios civis, que envolvam intcrpsse priva<lo
c cuja mnteria constitua objecto de requerimento

Ministerio da Guerra- N. 1.165.- Rio de Janeiro, 5 de ,
agosto de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos, para
os fins convenientes que, não sendo este Ministerio orgão consultivo de particulares, não devem as autoridades militares "encaminhar á decisão final do ministro consultas de offi.eiaes
ou funccionarim; civis, que envolvam interesse privado do consulente ou de outrem em cujo nome tenha que agir e cuja materia constitúa objecto de requerimento, pois que sómente ás
autoridades e para o desempeJ!hO de suas proprias funcções
cabe consultar a este Ministerio.
Reitero-vos os protestos de maior estima e apreço.- José
Caetano de Faria.
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N. 226- EM 5 DE AGOSTO DE 1915
As praças de pret não estão isentas das penas impostas pelo regulamento para
a cobrança do imposto do sello

Ministerio da Guerra- N. 1.167.- Rio de Janeiro, 5 de
agosto de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante
do 53° batalhão de caçadores, em officio n. 767, dirigidp em 31
de maio ultimo ao da 6a Região Militar, consulta si as praças de
pret, incidindo em infracção das disposições do regulamento
para a cobrança do imposto de sello, ficam sujeitas á revalidação
deste ou sómente á sua substituição.
Em solução a tal consulta, declaro-vos, para os fins convenientes, que não ha razão para isentar as praças de pret das
penas impostas pelo regulamento de sello, porque, depois da lei
n. 1.860, de 4 ele janeiro de 1908, o Exercito perdeu o caracter
que tinha, e, tornando-se nacional, os soldados são cidadãos que
vêm prestar seu serviço militar para aprender a defender a Patria ; não são, portanto, mais os simples tutellados do Estado,
conforme a noção dos avisos de 1848 e 1859.
Elias devem, pois, estar sujeitas a todos os onus e ter todos
os direitos dos demais cidadãos, exceptuando-se apenas os que
collidirem com sua situação provisoria nas fileiras do Exercito.
Mas, eomo a missão do official é educar e guiar os soldados,
eompeJc aos capitães commandantes de companhias, baterias e
esquadrões não receber de suas praças petições mal selladas,
evitando, assim, as revalidações.
Reitero-vos os protestos de maior estima e apreço.- José
Caetano de Faria.

N. 227- EM 7 DE AGOSTO DE 1915
Não tendo o interessado :;tccusado o engano em sua patente de reforma do numero de quotas e não ;endo licito allegar ignorancia da lei, incorre em prescripção a importancia respectiva

Ministerio da Gncrra-N. 1.184.-Rio de Janeiro, 7 de
agosto de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O marechal graduado reformado Francisco José Cardoso Junior pediu reconsideração da resolução de 7 de dezembro de 1912. proferida de
accôrdo com o parecer do Supremo Tribunal Militar, de 25 de
novembro do mesmo anno, segundo o qual está prescripto o pagamento da importancia de quotas a que se julga com direito
porque o requerente foi reformado em 1890 e só em 1913 fez
esse pedido, e allegouque, pelo decreto n. 857, de 12 de novembro
de 1851, a prescripção só se opera quando o credor, por negli-

MINISTERIO DA GUERRA

221

gencia, deixa de reclamar seu direito, o que não se deu com elle,
pois só agora se reconheceu o equivoco do dito tribunal sobre
contagem de menor numero de quotas.
O Sr. Presidente da Republica, conformando-se com o parecer daquelle tribunal, exarado em consulta de 19 de julho
findo, resolveu em 4 do corrente indeferir aquelHl solicitação,
porquanto não tendo o engano de que se trata sido logo accusado
pelo interessado, ao qual não é licito allegar ignorancia da lei,
incorreu em prescripção em 1910 a. importancia da differença
respectiva, o que vos declaro para os fins convenientes.
Reitero-vos os protestos de maior estima e apreço.- José

Caetano de Faria.
Consulta a que se refere o aviso supra

Sr. Presidente da Republica- Vem este tribunal consultar
sobre duas reclamações do .marechal graduado reformado Francisco José Cardoso Junior, que por vossa ordem lhe foram
presentes com os avisos do Ministerio da Guerra. sob os ns. 114
e 153, de 3 de setembro e 23 de novembro do anno proximo
findo.
Com essas. reclamações o interessado pretende que seja
reconsiderada a resolução presidencial de 7 de dezembro de 1912,
tomada sobre consulta desse tribunal de 25 de novembro do
.mesmo anno, mas não adduziu argumento algum que possa
contrariar os fundamentos em que se baseou aquella resolução presidencial, para denegar ao reclamante o que julgava
ser-lhe devido, pela inadvertencia havida quando se mencionou
na sua patente de reforma o numero de quotas addicionaes ao
respectivo soldo, que se lhe pagaria com esse soldo.
Semelhante engano devera ter sido logo accusado pelo interessado por não se lhe poder reconhecer ignorancia das vantagens de sua reforma, por serem ellas materia de lei ; e porque
a sua computação teve logar segundo o seu tempo util de
serviço, tambem nesse particular não poderia allegar ignorancia.
Tendo pois o interessado deixado de reclamar contra a
omissão de cinco quotas de 120$ por anno entre o anno de 1890,
em que foi reformado, e o de 1905, em que pelo Congresso passou
a ser considerado marechal graduado reformado, porquanto
antes só tinha a graduação no posto de general de divisão,
aquellas differenças contra si incidiram na prescripção quinquennaJ em fins de 1910, em razão de que por equivoco da Contabilidade da Guerra, depois da sua melhoria de reforma, passou
a receber quotas como se houvesse sido general ao tempo de sua
reforma, entretanto que o Jôra sendo coronel. Com esse novo
typo de pagamento passou a receber 17 quotas de 160$ por anno,
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que avultaram em maior quantia do que a que lhe era devida
na razão de 22 quotas de 120$ ; assim, desde 1905, o reclamante
cessara de· ter o indicado prcjuizo de cmco quotas de 120$ por
anno ; e Pntão não ha como desconhecer que em 1912, anno da
resolução presidencial contra a qual se reclama, o direito de
reclamar aq~ellaR differenças estava prescripto.
Desde 1901 o reclamante exerce o cargo de bib1iothecario
do Exen·ito, e como passou a vencer como official effectivo pela
nova lei de vencimentos, segundo ella dispõe para tod'os os
reformados quando no exercício de funcções propriamente
militares, até hoje ntío fruiu as suas novas vantagens da reforma.
A jurispmd0ncia administrativa que reconhece o direito a
rectificações nos enos havidos nos processos das reformas militarf'S ntío póde violar o principio. legal da prescripção quinquennal pelas omissões dos interessados.
Nenhum direito preexistente se reconheceu em beneficio do
reclamante por occasião da ultima apuração, em 1912, do seu
tempo de serviço para os effeitos da lei n. 2.290, de 13 de
dezembro de 1910, que estatuiu melhores vantagens para os
offieia0s já reformados ao tempo de sua promulgação, dadas
certas circumstancias que nellas estão assignaladas.
Então foram-lhe additados por apostilla em sua patente
dous tempos de serviço, em virtude de actos de equidade, isto é,
um determinado em aviso do Ministerio da Guerra de 1911 e
referente ao tempo em que o reclamante foi presidente e commandante de armas da antiga província de 1\'Iatto Grosso, logo
depois da terminação da campanha do Paraguay, com vantagem
do serviço de <'ampanha; e outro, por força de jurisprudencia
administrativa militar d!'stes ultimos cinco annos, eonsequente
a varias decisões seguidas no mesmo sentido, que consideram
tempo util para reformas as licenças concedidas aos alumnos
das escolas militares nas férias escolares, depois de dada bo~
conta do respectivo anno lectivo.
Fez-se applicaçii:o disso ás licenças que no passado o reclamante obtivera nos finaes dos annos do seu curso na antiga Academia l\Jilitar, considerando-se equitativo que tal se fizesse, visto
servir exclusivamente para os effeitos das novas condições da
reforma, segundo a alludida lei n. 2.290, de 13 de dezembro de
1910, se verificadas fossem as circumstancias que ella cstatui3
visando beneficiar os officiaes reformados anteriormente.
Não se verificando pois nos dous motivos apontados o caracter de direito preexistente, de que sómente se reconhecera
depois do processo da reforma do reclamante, elles não poderão
autorizar quaesquer onus para o erario puhlico com relação ao
passado; só tC'm alcance para o presente e para o futuro.
Em vista do exposto este tribunal é de parecer que não teem
fundamento as reclamações formuladas pelo marechal graduado
reformado Francisco José Cardoso Junior contra a resolução
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presidencial de 7 de dezembro de 1912, tomada sobre cons.ulta
de 25 de novembro do mesmo anno.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1915.- F. Argollo, presidente.
-F. J. Teixeira Junior, relator.- J. J. da Proen(a.- Carlos
Eugenio, revisor.- L. Medeiros.- Olympio Fonseca.- Marques
Porto.- Julio Alme1:da.
RESOLUÇÃO

Como parece. Rio de Janeiro, 4 de agost<>;:,de 1915.P. GoMES.-.José Caetano de Faria.

WENCESLAU BRAZ

N. 228-EM 12 DE AGOSTO DE 1915
Aclara duvidas sobre faltas de docentes nos institutos militares de ensino e os
descontos que soffrerão em seus vencimentos

.Ministerio da Guerra-N. 1.199.-Rio de Janeiro, 12 de
agosto de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante
da Escola Militar consulta em officio n. 977, de 2 do mez findo:
1. Si aos lentes ou professores, adjuntos ou instructores
com funcção de professor da dita escola será applicado o art. 340
do Codigo approvado por decreto n. 3.890, de 1 de janeiro
de 1901, segundo o qual as faltas dos lentes ás sessões de congregação ou a quaesquer actos a que forem obrigados pelos regulamentos serão contadas como as que derem nas aulas;
2. 0 Si aos mesmos deverá applicar-se o art. 342 do referido
Codigo, segundo o qual terão direito sómente ao ordenado os
lentes, substitutos, professores e auxiliares de ensino que faltarem por motivos justificados;
3. Si o desconto em folha do ordenado c gratificação, de
faltas verificadas nas aulas, deverá ser f('ito proporcionalmente ao numero de aulas ou ao numero de dias elo mez;
4.c Si esses descontos attingirão os professores nomeados
por cinco annos e que gozam das vantagens pecunianas concedidas aos professores civis, além do soldo do posto.
Em resposta a essa consulta devo declarar-vos, para que
mandeis publicai-o em Boletim do E:rercito, que a lei n. 2.290, de
13 de dezembro de 1910, no seu art. 11, equiparou os docentes
militares aos civis, unicamente com rcfcrencia a diredo8, garantias e vantagens, não sendo, pois, licito estender essa equiparação á applicação de penas por faltas commettidas. Aeeresce que
não ha necessidade disso, uma vez que os regulamentos para os
institutos militares de ensino encerram disposições que resolvem
plenamente todas as duvidas a respeito, como está patente nos
arts. 84, 86, 98, 143 e 149 do regulamento da Escola .Militar,
0

0
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todas applicaveis á Escola Pratica do Exercito e á Escola de
Estado Maior, e nos arts. 101, 114, 165 e 170 do regulamento
dos collegios militares.
Assim, resolvo de accôrdo com os citados regulamentos:
1. As faltas dos docentes ao conselho de instrucção ou a
quaesquer actos a que forem obrigados pelo regulamento deverão
ser contadas como as que se derem nas aulas;
2. As faltas justificadas acarretarão a perda da gratificação
sómente; as não justificadas, a perda de gratificação e ordenado;
3. O deseonto em folha, tanto de gratificação como de ordenado c gratificaçilo, será feito proporcionalmente ao numero
de aulas mensacs a que é obrigado o docente e não proporcionalmente ao numero de dias do mcz; ,
4." Os descontos a que se referem os numcrps anteriores
serão s,pplicados a todos os docentes que goz;arem das vantagens
pecuniarias de que gozam os docentes dos institutos civis de ensino superior, nos termos do art. 11, da lei n. 2.290, de 13 de dezt>mbro de 1910, e aos coadjuvantes civis e mestres;
5." Os docentes que percebem unicamente os vencimentos
gcraes das suas patentes, uma vez que não teem gratificação especial pela funcção do magisterio, ficarão sujeitds, nas suas faltas,
ás penas applicaveis aos militpres que faltam ao serviço a que são
obrigados.
Reitero-vos os protestos de maior estima e apreço.- José
Caetano de Faria.
0

0

0

(Deu-se conhecimento ás escolas e collegios militares.)

N. 229-EM 14 DE AGOSTO DE 1915
Mandam-se recolher ft Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra os estojos
servidos, as balas de cartuchos da munição, os cunhetes vasios de munição
e as caixetas servidas

'·Ministerio da Guerra- Circular.- Rio de Janeiro, 14 de
agosto de 1915.
Sr. commandante da 1a Região Militar- Providenciae para
que, em vista do exposto em officio n. 382, de 2 do corrente; pelo
respectivo director, sejam recolhidos á Fabrica de Cartuchos e
Artefactos de Guerra:
a) ·üS estojos servidos e as balas de cartuchos da munição
que for consumida nas linhas de tiro e exercícios em que se tornar
possível fazer-se esse recolhimento, conforme se determinou
em aviso de 30 de março de 1908 e circular de 25 de novembro
de 1909;
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b) os cunhetes vasios de munição, como se estabeleceu em
aviso de 16 de outubro de 1912;
c) as caixetas servidas e destinadas aif acondicionamento
dos pentes de munição e os carregadores respectivos.
Reitero-vos os protestos de maior estima e apreçci.- José
Caetano de Faria.

(Expediu-se identica circular ás demais. regiões e deu-se conhecimento ao general inspector do material bellico e ao chefe
do Departamento da Administração.)

N. 230- EM 17 DE AGOSTO DE 1915
Manda-se adoptar nos corpos de tropa o estojo contendo jogos de calibradores
para camara e cano do fuzil Mauser, modelo 1908 "P" 7mm

Ministerio da Guerra- Circulares ás regiões militares.Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1915.
Sr. commandante da .... Região Militar- Declaro-vos
que deverá ser adaptado nos corpos de tropa o estojo contendo
jogos de calibradores para camara e cano do fuzil Mauser, modelo 1908 «P» 7mm, de cuja confecção se acha encarregada a.
Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra, devendo as
unidades indemnizar aquelle estabelecimento, pelos respectivos
cofres do conselho administrativo, do custo de taes estojos á
razão de 40$000.
Reitero-vos os protestos de maior estima e. apreço.- José
Caetano de F aria,.
(Fizeram-se as devidas communicações.)

N. 231- EM 17 DE AGOSTO DE 1915
Os medicos do Exercito podem servir na qualidade de membros dos conselhos de
investigação e ode guerra

Ministerio da Guerra- N. 1.221.- Rio de Janeiro, 17 de
agosto de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Do officio n. 411
de 7 de junho findo, do commandante do 1o regimento de cavai:
laria e papeis annexos, officio que o da 5a Região Militar submetteu á minha consideração, consta: que foi nomeado um
capitão medico pa~a servir e~ conselho de guerra; que o commandante da 4a brigada da dita arma ponderou estar essa 'noDecisões -

1915
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meação em desharmonia com o acrórdão do Supremo Tribunal
:Militar de 16 fie srtembro de 18Pô e aviso de 11 de dezembro
de 1900, visto não se tratar de falta absoluta de offidaes; que o
do mencionado regimento replicou ter-se feito a designação para
conselhos de invest.igação c de guerra, de accôrdo em o disposto
nos arts. 304 e 305 do Regulamento Processual Criminal Militar,
por dertcminarem esses artigos que dever'ão concorrer na escala
todos os officiaes effcctivos de cada circumscripção militar.
Em solução vos declaro para os devidos effeitos que o Sr.
Presidente da Hepublica, sobre o assumpto em questão, mandou
observar o segundo parecer do Supremo Tribunal Militar exarado em consulta de 9 do corrente:
<<Em face dos arts. 4° e so, paragraphos unicos e 15 do alludido regulamento, não ha razão de ordem legal para excluir oe
officiaes do Corpo de Saúde dos mencionados conselhos, nos
mesmos casos dos officiaes combntentes, porquanto a condição
principal de f!Ue decorrem ns outras, para esse fim, é ser official
de patr>nte, como taxativamente define o art. 4° citado, assento
da matcria.
O art. 8°, estabelecendo a gradação a observar na falta, em
numero suffiricnte, de officiaes effeetivos para a composição dos
conselhos, sem eogitnr dos offiriaes alludidos, bem indica a sua
collocação na ger;eralidadc do art. 304 do dito regulamento.
E, assim, tem sc>mpre o tribunal nas suas sessões judiciarias
interpreü1do o rcfPriclo dispositivo, que, pela sua clareza, não
comporta intelli~!,ellcia diversa. »
Reitero-vos os protestos de maior estima e apreço.- José
Caetano de Faria.

N. 232- EM 20 DE AGOSTO DE 1915
Os corpos e estabelecimentos militares, ao receber adiantamento de quantitativo
para massas não individualisada, devem prestar contas da anteriormente
feita

Ministerio da Guc>rra- N. 1.236.- Rio de Janeiro, 20 ele
agosto de 191.'í.
Sr. chefe do DPpartamento da Guerra- Deelaro-vos que
em solução ao que se contem no avi~o il. 128, de 21 ele junho ultimo, do l\linistnio da Fazenda a e~te, devem os corpos e estabelecimentos militares. ao reechcr adiantamento de f!Uantitativo
para nwr;;sa rão iulividuali7.ada, prestar contas da anteriormente feita, 11 H'P.l·ionall(lo no rcspPctivo balancete, além dos
necPssarios docmncntm;, comprobatorios das dcspczas effectuadas, o s:~h:o (' o deJicit resultante dellas, SE'ndo que aquclle
permanecerá no cofre do eorpo ou estabelecimento. como economia licita que é, <' eRte, o de,ficit mencionado, com a declaração
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foi annulládo de que pela economia do cofre então existente,
medida essa que não alterará a constituição actual dos conselhos
administrativos onde permanecerão outras vias daquelles documentos.
Reitero-vos os protestos da maior estima e apreço. - José
Caetano de Faria.
(Expediu-se aviso á Direcção de Contabilidade.)

N. 233 -- EM 20 DE AGOSTO DE 1915
O~

officiaes e praças da força de occupação do Contestado passam a perceber
mais a terça parte do soldo de que trata o art. 5°, da lei n. 2.290, de 13 de
dezembro de 1910

Ministerio da Guerra- N. 90.- Rio de JanPiro, 20 de
agosto de 19U5.
Sr. commandante da 6a Região Militar- Sendo nec('SS~trio
manter no territorio contestado nelos Estados do Paraná e Santa
Catharina a tropa que alli se aéha occupando os pontos prinripaes e sendo esta obrigada ainda até a completa normnlizaçiiG
da ordem publica a fazer operações da mesma natureza das de
guerra, como sejam marchas, acampamentos e garantir e auxiliar a acção das forças policiaes dos clous Estados, resolveu o
Sr. Presidente da Republica que os officiaes f' praças da forç:t d0
occupação percebam mais a terça parte do soldo d0 que trata o
art. 5° da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 191 O, ficando porém,
o total de seus vencimentos sujeitos ao imposto da lei em vigor.
Essas vantagens começarão a ser abonadas de 1 de sPtemlll"o
proximo em diante, o que vos declaro para os fins conveni0n1 0s.
Reitero-vos os meus protestos da maior estima e apreço. -José Caetano de Faria.
(Deu-se conhecimento á Direcção de Contabilidade e dele-,
gacias fiscaes do Thesouro Nacional no Paraná e Santa Cat.harina.)

N. 234- EM 26 DE AGOSTO DE 1915
Emquanto houver 1°• sargentos telegraphistas aggregados, não deverão. s•·r
· preenchidas as vagas de 3°•

MiniRtcrio da Gu0na - N. 1 . 250. -Rio cle .JanPi :·o, 2\) cli'
agosto de 191!).
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O comman1lantc
do 3° batalhão de engenharia, em officio n. 492, de 13 do mez
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findo, dirigido ao da 7a Região Militar e que submettestes á consideração deste Ministerio, participa que existem alli dous 1o• sargentos telegraphistas aggregados e duas vagas de 3°' sargentos
telegraphistas e consulta como deverão ser preenchidas taes
vagas, si por concurso de graduados habilitados ou si devem
aquelles exercer as funcções destes emquanto permanecerem no
dito batalhão.
Em solução vos declaro, para os fins convenientes, que,
emquanto houver 1os sargentos telegraphistas aggregados, não
devem ser preenchidas as vagas de 3P• sargentos telegraphistas.
Reitero-vos os protestos de maior estima e apreço.- José
Caetano de Faria.

N. 235- EM 26 DE AGOSTO DE 1915
No caso de accumulação de aulas por impedimento do professor, ao docente
competem seus vencimentos e a gratificação que cabia ao professor impedido

Ministerio da Guerra- N. 155.- Rio de Janeiro, 26 de
avosto ele 1915.
O Sr. Prf:'siclente ela Republica manda, por esta Secretaria
de Estado, declarar á Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional
no Hio Grande do Sul, em solução á consulta constante de seu
telegramma de 18 do corrente, que, em vista do disposto nas
portarias ns. 15 e 76, de 2 de março ultimo, tratando-se, não de
substituição de professor, por seu adjunto, mas de accumulação
de aulas, por impedimento do respectivo professor, ao docente
compete, alem de seus vencimentos, a gratificação que deveria
perceber o professor impedido, porquanto uma daquellas portarias interpretou que a excepção permittida na lei n. 2.924, de
3 de janeiro findo, art. 106, abrange toda e qualquer accumulação ele aulas.- José Caetano de Faria.

N. 236- EM 28 DE AGOSTO DE 1915
Estabelecem-se regras para a correspondencia cryptographica entre as autoridades do Ministerio da Guerra

Ministerio da Guerra- N. 1.255.- Rio de Janeiro, 28 de
agosto de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos, para
os fins convenientes, que na correspondencia cryptographica
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entre as diversas autoridades deste Ministerio se deverão ter em
vista as disposiçõPs seguintes:
I. O estado maior do Exercito é o unico competente para
fornecer e modificar os systemas e as chaves destinadas á correspondencia cifrada entre as autoridades militares, cumprindo-lhe
remetter, reservadamente e com brevidade, un dos 34 systemas
cryptographicos que já tem organizados, com chaves diversas ou
systemas diversos, a cada um dos agrupamentos de autoridades
em correspondencia official directa, seguindo as prescripções do
n. V.
II. A transmissão telegraphica dos cryptogrammas, não
importa o sy~lema ou a chare, se fará sempre pelos signae,;; do Codigo Internacional de «Morse l>.
III. O chefe do Estado Maior do Exercito modificará a chave
do systema toda a vez que, por conveniencía do serviço, assim o
solicite a mais alta autoridade do agrupamento, ou mudará o
systema, processo ou methodo, quando lhe pareça util e necessario a pratica e o conhecimento de outros.
IV. E' expressamente prohibido o uso de systemas ou chaves
não fornecidas pelo estado maior do Exercito.
V. Os agrupamentos a que se refere o numero I são:
1.0 ) Ministro, em correspondencia com inspectores de armas
e serviços, comrnandos de regiões, commandos de circumscripções,
commandos de forças, direcções de estabelecimentos e repartições
militares, que directamente se correspondam com o ministro;
2. 0 ) Inspectores de armas e serviços, em correspondencia com
commandos de regiões, commandos de circurnscripções, cornmandos
de forças e fortalezas, direcções de estabelecimentos e repartições militares subordinadas á sua ação preventiva e fiscalizadora;
3. Colpmandos de regiões em correspondencia com com.mandos de .forças, fortalews, direcçõe.<J.tde estabelecimento8 e repar1ições militares, dependentes de sua autoridade.
0

)

VI. Para missões reservadas e casos especiaes as autoridades
competentes devem solicitar do chefe do estado maior do Exercito a indicação de um systema para a troca de correspondencia
reservada, de modo o poderem essas autoridades, em taes circumstancias, usal-o com a cha•1e por ellas escolhida para os fins
indicados.
Reitero-vos os protestos de maior estima e apreço.- José
Caetano de Faria.

(Expediu-se aviso ao chefe do estado maior do Exercito.)
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N. 237- EM 31 DE AGOSTO DE 1915
1\fandnm-"c installar nos quarteis enfermarias regimentaes para soécorros de
urgcncia e molestias ligeiras

Ministcrio da Guerra- N. 1.267.- Rio de Janeiro, 31 de
agosto dé 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Em vista do exposto no officio n. 362, de 31 de julho findo, do commandante
do 56 o batalhão de caçadores ao da 68 brigada de infantaria, providcnciae para que nos quarteis se installem enfermarias regimentac>s de seis a oito leitos por batalhão, para os soccorros de
urgencia e tratamento de molestias ligeiras, correndo as despezas
de taes installações por conta dos cofres das unidades e sendo os
medicamentos fornecidos gratuitamente pelo Corpo de Saúde.
Reitero-vos os pmtestos de maior Pstima e apreço.- José
C aetano de F a ria.

N. 238- EM 31 DE AGOSTO DE 1915
Sómente para o Rio Grande do Sul são permittidas por via marítima as viagens
iniciada~ em Matto Grosso

Ministerio da Guerra- N. 96. ~Rio de Janeiro, 31 de
agosto de 1915.
Sr. commandante da 6a Região Militar-Declaro-vos, para
o~ devidos fins, que sómente para o Rio Grande do Sul são permittidas por via marítima as viagens iniciadas em Matto Grosso,
devendo as outras ser sempre por via terestre, ficando assim revogado o disposto na ordem constante do telegramma ql}e enviei
a 9 de fev<'reiro ultimo ft extinda 13• região de inspecção permanente.
Reitero-vos os protestos de maior consideração e apreço.José Caetano de Faria.

N. 239 - EM 31 DE AGOSTO DE 1915
Declara qual o procedimento a ter com os indivíduos que se alistaram no 3• Regimento de infantaria depois dos exames de recrutas e com os que porventura ainda venham alistar-se

Ministerio da Guerra- N. 145.-Rio de Janeiro, 31 de
agosto de 1915.
Sr. commandante da 5a Região Militar- Em officio numero 1.182, que o commandante do 3° regimento de infanteria
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dirigiu em ?8 de julho findo ao da 6a brigada da dita arma, consulta sobre o modo de proceder para com os indivíduos que se
alistaram no referido regimento depois da (poca de exames de
recrutas e para com aquelles que por ventura ainda venham se
alistar.
Declaro-vos, em solução a tal consulta e para os devidos
fins, que esses rccxutafl devem constituir escoh á ptute, dentro
de cada comranhia, esquadrão ou bateria, a cargo de um su1-Jalterno Úu de um Sfll"iwnto, conforme o nurnero, proceder.do-se
ao exame após o prazo a que se refere o art. 48 do regulamento
para instrurção e serviço interno dos corpos, e ficando as praças
assim promptas incorporadas ás suas unidades.
Reitero-vos os protestos de mttior estima e apreço. - .José
Caetano de Faria.

N. 240- EM 2 DE SETEMBRO DE 1915
Approva-se a creação de um livro de annotação de.faltas dos alumnos da Escola
de Estado Maior e registro dos pontos marcados

Ministerio da Guerra- N. 1.279.- Rio de Janeiro, 2 de
setembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Mandae publicar
em Bolet m do Exercito que fica approvada a creação de um
livro, de accôrdo com o modelo que a este acompanha, de annotação de faltas dos alumnos da Escola de Estado Maior e
registro dos pontos marcados, consoante os arts. 68 e 70 do regulamento da Escola Militar, approvado por decreto n. 10.198:
de 30 de abril de 1913, e alterado pelo de n. 10.832, de 28 de
·
março de 1914.
Reitero-vos os protestos de maior estima e apreço. - .José
Caetano de Faria.

N. 241 -EM 6 DE SETEMBRO DE 1915
Especificam-se os calibradores a que se refere a circular de 17 de agosto de
1915, a qual faz parte da presente Collecção

Ministerio da Guerra- Circular ás regiões militares.- Rio
de Janeiro, 6 de setembro de 1915.
Sr .... - Em additamento á circular de 7 de agosto findo,
declaro-vos que os os calibradores a que se refere a mesma cir-
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cular são : para camara, o normal e o maximo, e para o cano os
de 6,99; 7,00; 7,03; 7,06; 7,08 ; e 7,10 millimetros.
Reitero-vos os protestos de maior estima e apreço. - José
Caetano de Faria.
(Fizeram-se as devidas communicações.)

N. 242- EM 21 DE SETEMBRO DE 1915
Os officiaes do Exercito devem abster-se de reuniões que possam sobresaltar o
espirito publico

Ministerio da Guerra-N. 1.3R6.-Rio de Janeiro, 21 de
setembro dP 1915.
Sr. general chefe do Departamento da Guerra- Sendo
evidente que qualquer reunião de officiaes, no momento presente, para fins que directa ou indirectamente se relacionem com
acontecimentos politicos, contribue para perturbar a ordem e
soccgo publicos e, portanto, incide na disposição do § 2°, do
art. 427, do regulamento para instrucção e serviço interno dos
corpos, que classifica como transgressão da disciplina militar
todos os actos commettidos contra os preceitos da subordinação
e regras de serviço estabelecidos nos regulamentos especiaes e
nas determinações das autoridades superiores, incluindo o § 3°
do mesmo artigo, entre aqueiias transgressões da disciplina, as
acções offensivas ao socego e á ordem publica, chamai a attenção dos officiaes do Exercito para essas disposições, mostrando-lhes a indeclinavel necessidade de se absterem de reuniões
que possam sobresaltar o espirito publico.
Convem ainda que lhes lembreis o prescripto nos § § 1o e
29 do art. 431 do referido regulamento e que dizem :

« Art. 431. São transgressão da disciplina militar :
§ 1." Autorizar, promover ou assignar petições collectivas
entre militares.
§ 29. Representar a corporação sem estar para isso devidamente autorizado.))
Ainda que muito poucos sejam hoje os officiaes que preferem as agitações da política partidaria ao cumprimento dedicado do dever profissional, é preciso todavia fazer-lhes essa
recommcndação, certo estou de não terem sido em vão proferidas as palavras com que os concitei ao iniciar-se o corrente
anno, a deixarem de vez as ambições políticas e concentrarem
sua actividade exclusivamente ao progresso do Exercito, vindo
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collaborar com seus companheiros arregimentados na obra patriotica de educar e instruir as praças para a defesa da Nação.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.
(Expediu-se identico aviso ao commandante da 5a Região
Militàr.)

N. 243- EM 22 DE SETEMBRO DE 1915
Aclara duvidas sobre a organização de um grupo do antigo 2• Regimento· de
Artilharia, a qual deriva da ordem contida em aviso n. 613, de 23 de abril
de 1915

Ministerio da Guerra- N. 1.343.- Rio de Janeiro, 22 de
setembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante
do 2° regimento de artilharia montada, tendo, em relação ao
aviso n. 613, de 23 de abril ultimo, que mandou manter um
destacamento na região do Contestado, duvidas que, nãO evitadas, podem pfejudicar a sua inteira execução, e baseado em
que tem de tornar effectiva a organização de um grupo do antigo 2° regimento da dita arma, a qual deriva da ordem contida
no citado aviso, consulta, em officio de 28 de maio seguinte, dirigido ao da cireumscripção milita~ do Paraná e Santa Catharina:
1°, 8e o grupo a organizar fica.ligado aos estados maior e
menor do actual 2° regimento e, portanto, ao respectivo serviço de administração, ou se fica isolado inteiramente. fazendo
por sua conta os serviços de intendencia, rancho, limpeza, luz e
tudo mais que se entende pelos conselhoR administrativos de
corpos d~ tropas ;
2o, ~ mandando o Governo Federal organizar um grupo
do «antigo » 2o regimento c não um grupo' dos que pertencem
á nova unidade, isto é, ao novo 2", quer alludir ao 6" grupo,
unico dos que pertenciam ao antigo e não pertencem ao novo e
mencionado regimento, ou se, usando o Governo do adjectivo
«antigo», quer alludir á prefcrencia do effectivo correspondente
aos antigos grupos; desde que, entre estes e os novos, differem
os effectivos ;
3o, no caso de ser verificada a ultima hypothese do 2° quesito, qual o destino a dar ao archivo e ao material do Ü grupo,
uma vez que existe ordem para fazer seguir a seu destino o respectivo commandante e não ha recursos de especie alguma para
os necessarios serviços de conservação, dadas as reconhecidas
faltas de pessoal, de creditos e dinheiro (tanto mais quando se
trata de material extranho á unidade sob seu commando e em
beneficio do qual não fôra licito empregar, se houvesse qualquer
somma, antes de receber sobre o assumpto as ordens imprescinrl.iveis da autoridade competente).
0
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Em solução a essa consulta, declaro-vos, para os fins convenientes, que approvo a deliberação tomada pelo commandante
da Ga Região Militar, e que se resume no seguinte :
O grupo a organizar pela ordem contida no aviso n. 613,
de 23 de abril do corrente anno, deve ser o 4° do 2° regimento
de artilharia montada, por transformação do 4° antigo, tomando
em consideração o quadro C annexo ao decreto n. 11..499, de
23 de fevereiro tambem do corrente anno, ao qual não ficam
ligados os estados maior c menor do regimento.
Ao commando deste novo 4° grupo deve ser entregue todo
o material, animaes c archivos existentes.
Todas as praças do regimento em questão excedentes do ·
estado completo attrihuido ao 4° grupo pelo já referido quadro
C, serão incluídas no estado effectivo do regimento como aggrcgadas.
O conselho administrativo encerrando-se o balancete com
saldo ou deve-se, lavrará a acta minuciosa e clara, passando todas
as massas e compromissos para o grupo remodelado e a cujos
offif'iaes compete formar o conselho successor.
Os capitães e subalternos do 5° grupo e 6° do 7° regimento,
tambem sem effectivos em praças, ficarão addidos ao 4° grupo
remodelado, com os deveres constantes das observações que
finalizam o já citado quadro C.
Üii majores do estado maior e commando do 5° e 6°
grupos ficarão addidos ao quartel-general do commando da
eircumscripção militar do Paraná e Santa Catharina.
Compete ao coronel Ivo do Prado Monte Pires da França,
commandante do 2o regimento de artilharia montada, tanto do
antigo como do remodelado, realizar essas providenci:ts antes
de desligar-se do regimento.
O mesmo coronel e o tenente-coronel fiscal passarão a servir,
addidos, ao quartel-general do commando da 6" Região Militar.
Reitero-vos os protestos de maior estima e apreço. -José
Caetano de Faria.

N. 244- EM 24 DE SETEMBRO DE 1P15
l\1anda-se dar baixa ás praças que, contando pelo menos um aano de serviço,
tenham mostrado estar habilitadas a passar para a reserva Jo Exercito

Ministerio da Guerra- N. 1.348.- Rio de Janeiro, 24 de
setembro de 1915.
Sr. chefe do' Departamento da Guerra- Deelaro-vos que,
havendo ainda, no estado effectivo do Exercito, sensível excesso
sobre o numero previsto na lei de orçamento, expeço nesta
data ordem aos commandantes das regiões militares para que
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se dê baixa ás praças que, contando pelo menos um anno de
serviço, tenham mostrado durante o período de instrucção no
corrente anno estar habilitadas a passar para a reserva do
Exercito ; essa autorização vigorará de 1 a 31 de outubro proximo, sendo indispensavel o requerimento da praça ao commandante do Regimento, ficando esse documento archivado com o
devido despacho.
A essas praças será abonado o soldo até 31 de outubro
vindouro e lhes será fornecida a caderneta de reservista como
se tivessem completado o tempo de serviço.
Reitero-vos os protestos de maior estima e apreçq. - José
Caetano de F aria.
(Expediu-se circular aos commandantes das regiões militares.)

N. 245- EM 27 DE SETEMBRO DE 1915
Approva-se a crcação de um livro de annotação das faltas dos docentes da
Escola de Estado Maior

Ministerio da Guerra- N. 1.353.- Rio de Janeiro, 27 de
setembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra -Mandai publicar
em Boletim do Exercito que fica approvada a creação de um
livro, de accôrdo com o modelo que a este acompanha, ao
qual se deverá accrescentar uma casa para discriminação da
disciplina leccionada, de annotação das faltas dos docentes da
Escola de Estado Maior, sendo o mesmo livro escripturado pelo
secretario e mensalmente visado pelo commandantc da dita
Escola.
~
Reitero-vos os protcst.os de maior estima c apreço.- .T osé
Caetano de Faria.
(Deu-se conhecimento ao chefe do Estado Maior do Exercito e ao inspector do ensino militar.)

N. 246- EM 1 DE OUBUTRO DE 5
Adaptam-se modelos de livros de annotaÍ;õcs das faltas e registro dos pontos
marcados aos alumnos das ascol&S militar e pratica do cxc~cito e collegios
militares

Ministerio da Guerra- N. 1.~82.- Rio de Janeiro, 1 de
outubro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Mandai publicar
em Boletim do Exercito qúe ficam adoptadós os modelos que
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a este acompanham, do livro de annotação das falta e registro
dos pontos marcados aos alumnos das escolas militar e pratica do Exercito c dos collegios militares, de accôrdo com os
arts. 68 e 70 do regulamento dos ditos institutos, approvado
por decreto n. 10.198, de 30 de abril de 1913, e alterado pelo
de n. 10.832, de 28 de março de 1914.
·
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Farig.

N. 247 -EM 5 DE OUTUBRO DE 1915
Prohibe a agiotagem nos quarteis e estabelecimentos militares e eetabelece
como deverão ser feitos os pagamentos e declara qual a consignação admissivel

Ministcrio da Guerra- N. 1.400.- Rio de Janeiro, 5 de
outubro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Mandai publicar
em Boletirn do Exercito o seguinte : Constando que nos quarteis
e estabelecimentos militares se tem desenvolvido a agiotagem
sacrificando os vencimentos de officiaes e praças, recommendo
aos commandantes de regiões, brigadas e unidades, bem como
aos chefes daqucliC's estabelecimentos, que empreguem os meios
a seu alcance para fazer cessar f'Ssas praticas odiosas, as quaes
além dos pn'juizos matcriaes, contribuem grandemente para
o desprestigio dos que nellas se envolvem, levando as victimas
ás mais funestas conscqueneias.
Deve pois ser exprC'ssamente prohibido desde já aos intendentes ou outros pagadores acceitar autorização para descontos em vencimentos ; eRtes serão pagos integralmente. feitos
apenas os dC'scmltos legaes, devendo ser severamente punido o
transgressor desta ordem.
Os pagamentos em dinheiros tirados em folha serão sempre
assistidos por uma autoridade do corpo ou estabelecimento.
Quando o pagamento não puder ser feito no mesmo dia
em que o dinheiro tiver sido recebido da repartição competente,
será este recolhido ao cofre do corpo ou estabelecimento, sob
pena ele ser responsabilisado o fiscal ou sub-clirector.
Nos locaes em que se effectuar pagamento será prohibida
a presença de pessoas estranhas com o titulo ele cobrar dividas.
Recommenclo finalmente a fiel execução elo art. 64 ela lei
n. 2.924, ele 5 ele janeiro do corrente anno, que só permitte que
os officiaes e funccionarios civis consignem ás suas famílias ou
instituição que, por disposições especiaes, já gosem desse direito e a casas commcrciacs ele uniformes militares''Ilesta Capital e nos Estados.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.
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N.248- EM 7 DE OUTUBRO DE 1915
Torna-se extensiva aos Commandantes das regiões militares e seus auxiliares
a disposição em vigor sobre fixação de diaria para os Inspectores das armas
e serviços e seus auxiliares

Ministerio da Guerra- N. 1.406.- Rio de Janeiro, 7 de
outubro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
a disposição do aviso n. 970, de 23 de junho findo, a esse departamento, sobre fixação da diaria para as inspecções de armas e
serviços e seus auxiliares, é extensiva aos commandantes das
regiões militares e seus auxiliares, sempre que taes commandantes se ausentarem, no desempenho de suas proprias funcções
para guarnição diversa da de sua séde, de accôrdo com o
final do art. 68, da lei n. 2.924, de 5 de janeiro findo.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Fizeram-se as devidas communicações.)

N. 249- EM 7 DE OUTUBRO DE 191.15
Não podem ser excluídos do Exercito as praças que, julgadas incapazes e não
estando em condições de prover os meios de subsistencia, requererem
asylamento, até solução de suaspetições

Ministerio da Guerra- N. 1.405.- Rio de Janeiro, 7 de
outubro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante
do 3° regimento de infantaria, em officio n. 1.360, de 24 de agosto
ultimo, dirigido ao da 3a brigada da dita arma, consulta como
deve proceder com relação ao 2° sargento addido áquelle corpo
Sebastião Barbosa Godim, que ferido no ultimo combate contra
os fanaticos, foi internado no Hospital Central do Exercito, de
onde acaba de ter alta, e foi julgado em inspecção de saúde
incapaz para o serviço do mesmo Exercito, não poddendo angariar os meios de subsistencia.
Erq solução a essa consulta, declaro-vos, para os fins convenientes, que o mencionado sargento deve ser incluído no Asylo
dos Invalidos da Patria e publicar-se em Boletim do Exercito
que não podem ser excluídas as praças que, julgadas incapazes
e não podendo prover aos meios de subsistencia, requerem
asylamento, até solução de suas petições.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 250 -

EM 7 DE OUTUBRO DE 1915

Aclara duvidas sobre a applicação do aviso de n. 1.348, de 24 de setembro de
1
1915, que manda dar baixa ás1praças que tenham pelo m\mos um anno de
serviço c habilitadas a passar para n. reserva

Ministerio da Guerra- N. 1.402.- Rio de Janeiro, 7 de
outubro de 1915.
,
Sr. chefe do DC'parta.mento da Guerra- Tendo o comman.dante do 3o r<>gimento de infantaria, em officio que dirigiu ao da
{)a brigada de infantaria em 4 elo corrente, sob n. 1.620, consultado como deve proceder sobre a concessão de baixas ás praças
que se acharem eomprehendidas no aviso circular n. 1.348, de
2l de setembro findo, declaro-vos, para os fins convenientes. que
o aviso pcrmittindo a antecipação da baixa ás praças que contarPm mais de um anuo de serviço exige que as mesmas tenham
eomplcta instrueçiio, inclusive a de tiro, e deixado isso ao criterio
dos connnandan1es; f', como se tmta de um favor e não de um
direito, deve-se evitar que elle venha prejudicar o serviço, excluindo praças que tenham a seu cargo serviços especiaes sem
que haja para ellas substituto.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 251 -

EM 9 DE OUTUBRO DE 1915

Tem direito a certas vantagens os offi.ciaes reformados que exercerem funcções
clivcr"as, cuja rPmmwração se constitua de pequenas gratificações accreAciclas do soldo de reforma

1\Iinist.crio ela Guerra- N. 12.- Rio de Janeiro, 9 de outubro d(~ 1915.
Em offieio n. 14, de 27 de agosto findo, a delC'gacia fiscal do
Tlw,;ouro N:wion:ll no Estado da Bahia, allegando ter o commando da :~a Região Militar lhe communicado que o 2o tenente
rrfonnado do Exercito João Aprigio Pereira Guimarães, encarregado do deposito de Matatú, só tem direito ao soldo de suareforma<' a gratificação de 100$ mensaes, de accôrdo com o aviso
n. 2·10, diri~ddo em 11 de fevereiro anterior ao Departamento da
Guerra c par0cendo que o dito official se acha comprehendido
cntrf' aqud!c'H de quf' trata a circular do l\Iinisterio da Guerra de
12 do alludido nwr. de fevereiro. consulta a resDeito.
Em solução, o Sr. Presid~nte da Republica manda, por esta
Secretaria de Estado, declarar aquella Delegacia Fiscal que a
conmmnicação acima citada est:t de accúrdo com a indicada
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circular, cujo intuito foi conservar transitoriamente o direito a
taes vantagens aos officiaes reformados que exercerem, por cffeito mesmo de sua condição de inactividade, funcções diversas,
cuja remuneração se constitúa de pequenas gratificações, accrescidas do soldo de reforma.- José Caetano de Faria.

N. 252 -EM 9 DE OUTUBRO DE 1915
Aclara duvidas sobre o pagamento a praças em tratamento no Hospital Central
do Exercito, para onde as unidades a que ellas pertencem enviam os vencimentos

Ministerio da Guerra- N. 1.412.- Rio de Janeiro, 9 de
outubro <te 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerr~- Tendo o iireetor
do Hospital Central do Exercito participado em officio, que vos
dirigiu em 21 de agosto ultimo, sob n. ·2.440 e submettido á
minh'a consideração, haver o commandante do 3° regimento de
infantaria solicitado providencias no sentido de cessar a praxe
que por diversas vezes se tem adoptado sobre o pagamento de
dinheiros a praças daquelle corpo, em tratamento no dito hospital. para onde as unidades a que pertencem as mesmas, teem
remettido vencimentos, declaro-vos, para os fins convenientes,
que o assumpto de que se trata está resolvido pelo disposto no
regulamento approvado pelo decreto n. 7.459, de 15 de julho
· de 1909, de accôrdo com o qual devem ser entrPgues ao intendente do corpo, no mesmo dia do pagamento, os vencimentos
das praças que faltarem á formatura para tal fim (portanto das
que estiverem nos hospitacs e enfermarias) e por este pago ás
proprias praças quando se apresentarem, dando parte no fim
de cada mez do pagamento que houver effeetuado.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 253 -EM 13 DE OUTUBRO DE 1915
As praças que tenham sido condemnadas por deserção deverão ser excluídas
do Exercito, logo que sejam postas em liberdade

Ministerio da Guerra- N. 1.436.- Rio de Janeiro, 13 de
outubro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
as praças que tenham sido condemnadas por crime de deserção
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devem ser exclui das do Exercito, logo que sejam postas em liberdade, por não convir a sua continuação nas fileiras; essa deliberação é extensiva ás praças que, tendo commettido aquelle crime
estejam aguardando transferencia.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.
(Expediu-se circular ás regiões militares.)

N. 254- EM 13 DE OUTUBRO DE l!H5
1\:lanrla crear conselhos administrativos nos quarteis generaes dos
[Commandantes das regiões militares

Ministerio da Guerra-N. 1.432.-Rio de Janeiro, 13 de
outubro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos, para
a respectiva publicação em Boletim do Exercito:
que approvo, nesta data, a deliberação que tomou o commandante ela 4" Região Militar ele crear em seu quartel general
um conRelho administrativo, composto dos chefes dos diversos
serviços auxiliares;
que deverão ser clistrihuidos ao dito quartel general os quantitativos que competem áquelle conselho;
que é extensiva a providencia sobre a creação de conselhos
administrativos aos demais estabelecimentos militares da referida região;
que nesta data expeço circular aos commandantes das
demais regiões militares, determinando-lhes que procedam semelhantemente.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Fizeram-se as devidas communicações.)

N. 255- EM 14 DE OUTUBRO DE 1915
Aclara duvidas sobre a transferencia de uma região para outra de praças com
a clausula de correrem por conta propria as despezas de transporte

Ministerio da Guerra-N. 1437.-Rio de Janeiro, 14 de
outubro de 1915.
. Sr. chefe do Departamento da Guerra-Em officio n. 569,
de 3 do mez findo, o commandante da 1a Região Militar, referindo-se ao facto ele terem sido transferidas praças para a dita região, com a clausula de correrem por conta propria as despezas
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de transporte, consultou-se na hypothese de terem transferencias
praças com essa clausula, deverá abonar-se-lhe passagem medidiante desconto e como proceder se não puderem respeitar-se no
abono, não só o disposto no aviso n. 842, de 28 de maio findo,
sobre desconto integral, quando o custo da passagem não exceda
de 25$ e dentro do exercício, nos demais casos, mas tambem as
disposições da lei do orçamento vigente.
Em solução, scientifiquei ao ref~rido commandante que
quando á transferencia é dada com a claasula de correrpor conta
do interessado a despeza de transporte, este deve obter as passagens necessarias, sem o que não seguirá a seu destino, ficando
marcado o prazo de 30 dias, findo o qual ficará sem effeito a
transferencia.
Quanto a passagens para desconto, só este Ministerio póde
conceder, devendo a indemnização ser feita sempre de accôrdo
com o aviso citado, o que vos declaro para os fins convenientes
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 25ô -

EM 14 DE OUTUBRO DE 1915

Os instructores para sociedades de tiro são de nomeação do Chefe do Departamento da Guerra e os dos Collegios e outros Estabelecimentos civis de
instrucção são nomeados pelos Commandantes das regiões militares

Ministerio da Guerra-N. 144.-Rio de Janeiro, 14 de
outubro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Até que sejam publicados os novos regulamentos dos serviços geraes deste Ministeria, com as alterações exigidas pela nova organiz~tção de commandos, compete, de accôrdo com a lettra j, do art. 18 do regulamento approvado por decreto n. 8.816. de 5 de julho dé 1911, a.
essa chefia a nomeação de instructores para sociedades de tiro.
ficando a de instructores para collegios e outros estabelecimentos.
civis de instrucção nas attribuições dos commandantes de·
Região, quando se tratar de officiaes pertencentes ás suas regiões
e nas deste Ministerio nos outros casos, o que vos declaro, em
resposta ao vosso officio n. 1.282, de 6 do corrente.
Outrosim, vos declaro que nesta data expeço circular aos referidos commandantes, scientificando-lhes da providencia supra.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 257 -

EM 15 DE OUTUBRO DE 1915

As praças transferidas de um corpo para outro deve levar comsigo as peças de
fardamento de que se possa b.tilizar

Ministerio da Guerra- N. 1.450;.::_ Rio de Janêiro, 15 de
outubro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante
do 3° regimento de infantaria em officio que dirigiu ao da 6" brigada da mesma arma, em 22 de setembro findo, soh n. 1.531, tendo
em vista que as unidades não teem actualmente apparelho para
a conveniente desinfecção das peças de fardamento que constituem o 3° uniforme e mesmo por serem taes peças mandadas
recortar a expensas das praças na officina de alfaiate do dito regimento, pede providencias no sentido de acompanharem as
mencionadas peças os seus possuidores quando transferidos para
fóra do corpo.
Fm solução a esse pedido, declaro-vos, para os fins convenientes, que a praça transferida deve levar comsigo todas as
peças de fardamento de que se possa utilizar no seu novo corpo
mesmo com modificaçces, ás referidas peças serão descarregadas
do corpo de onde sahir a praça e incluidlk! na carga do outro.
Saúde e fratern;dade.- .José Caef.an:; d-:, Fari•l.

N. 258 -

EM 16 DE OUTUBRO DE 1915

Approva instrucções relativas ás inspecções de saúde

O ministro de Estado dos Negocios da Guerra, em nome do
Sr. Presidente da Republica, resolve approvar as instrucções
relativas ás inspecções de saúde que a este acompanham.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1915.- .José Caetano de
Faria.

lnstrucções relativas ás inspecções de saúde
CAPITULO I
DAS INSPECÇÕES DE SAÚDE

Art. 1. o As inspeçcões de saúde constituem pericias medico-legaes militares mandadas executar pela autoridade militar
competente com o fim de verificação:
a) das condições de aptidão physica para admissão ao serviço do Exercito, dos voluntarios, sorteados, engajados e reengajados;
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b) dos estados de incapacidade transito ria dos militarei,
motivando uma isenção temporaria do serviço activo, para tratamento de saúde;
c) das incapacidades definitivas, motivadas por enfermidades incompatíveis com o serviço activo do Exercito, dando
1
logar á isenção, baixa ou reforma;
d) do fundamento da allegação de molestia feita por militares com o fim de se eximirem ao serviço ou ao cumprimento de
ordem ou dever, isto é, perícias praticadas sob o ponto de vista
disciplinar em relação a molestias simuladas ou provocadas;
e) das condições do estado mental e do gráo de responsabilidade dos delinquentes militares, solicitadas pelos tribunaes
militares, constituindo as perícias medicas praticadas sob o
ponto de vista penal.

CAPITULO 11
DAS JUNTAS MILITARES DE SAÚDE

Art. 2. o O serviço das inspecções de saúde ficará a cargo
de juntas militares de saúde, que deverão existir normalmente
junto a todos os commandos de regiões militares, de divisões do
Exercito e de guarnição.
§ 1. Haverá tambem uma junta de inspecção da 6" divisão
do Departamento da Guerra e a Junta Superior de Saúde.
§ 2. 0 Além destas, que terão existencia permanente, haverá mais as de inspecções de saúde das juntas de alistamento
e das de revisão e sorteio militar, que só serão constituídas nas
épocas marcadas nos respectivos regulamentos; e outras extraordinarias, nomeadas pela autoridade competente, para determinadas inspecções, as quaes serão dissolvidas uma vez concluída
a perícia de que forem incumbidas.
Art. 3. As juntas militares de saúde serão constituídas por
tres medicos do Exercito, sendo presididas pelo mais graduado
ou o mais antigo, servindo de secretario Q mais moderno ou o
menos graduado
'
§ 1. Quando em uma guarnição não houver numero sufficiente de medicos effectivos do Exercito, poderão ser éonvidados para completar a junta medicos reformados do Exercito,
medicos effectivos ou reformados de outras corporações militares
ou militarizadas, onde houver, ou então medicos civis. Não
sendo possível completar a junta poderá funccionar então com
dous membros, mencionando-se este facto em acta.
§ 2. o Quando em uma guarnição só houver um medico
militar e no caso de impossibilidade de locomoção do inspeccionando, serão designados pela autoridade competente doua
medicas de guarnições mais proximas para com aquelle constituírem a junta, desde que não foi possível completai-a como
dispõe o paragrapho anterior.
0

0

0
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§ 3. Nos outros casos, não havf'ndo inconveniente para
o estado de saúde do official ou praça doentes, a inspecção será
feita na guarnição mais proxima que tiver junta constituída ou
fôr mais facil constituil-a.
§ 4. Em caso algum uma inspecçâo de saúde pt>derá ser
feita por um unico medico.
§ 5. Quando uma junt~ fôr completada por medicos reformados do Exercito. effectivos ou reformados de outras corporaçõeR militares ou militarizadas, presidil-a-ha sempre o mais
graduado dos effectivos, ou o mais antigo no mesmo posto, conforme os preceitos da hierarchia militar.
§ 6. Os me'dicos estranhos chamados para completarem
as juntas militares de saúdP, terão direito aos vencimentos correspondentes aos mcdicos adjuntos nos dias de f'ffectivo trabalho nestas juntas.
Art. 4. As juntas militares de saúde deverão de prefercncia funccionar em dependencias das enfermarias militares
das guarnições ou nos hol'pitaes militares, onde as inspecções
poderão ser praticadas com maior vantagem, pelos recursos de
propedeutica medica de que dispõem esses estabelecimentos. '
Art. 5. Nenhuma inspecção de saúde poderá ser praticada
sinã.o em virtude de ordem da autoridade militar competente,
que lhe marcará préviamente os dias das sessões.
§ 1. As sessões das juntas militares de saúde serão sempre
secretas, pelo que compete ao membro mais moderno tegistrar
em livro proprio as respectivas actas, assignadas por todos os
membros.
§ 2. Dos resultados das inspecções de saúde, consignados
em original no livro de actas das sessões das juntas, serão extrahidas cópias que levarão o «confere >> do membro que serviu
de secretario, para serem remettidas á autoridade convocante.
§ 3.° Cada cópia de acta de inspecção de officiaes, praças
ou voluntarios, deve referir-se a um sómente, embora na mesma
sessão da junta tenham sido examinadas diversos para o mesmo
fim.
§ 4. As cópias das actas serão remettidas com a maxima
brevidade, directamente, á autoridade militar competente em
correspondencia fechada e reservada, afim de ser respeitado o
direito do segredo medico que cabe aos inspeccionados.
0
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CAPITULO III
DA JUNTA MILITAR DA SEXTA. DIVISÃO DO DEPARTAMENTO

DA

GUERRA E DA JUNTA SUPERIOR DE SAÚDE

Art. 6. 0 A junta militar da 68 divisão do Departamento da
Guerra funccionará naquella divisão, sendo as suas sessões
diarias.
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§ 1. o Esta junta é a unica que constitue comm1ssao exclusiva para seus membros que serão nomeados dentre os medicos officiaes superiores e de reconhecida competencia a juizo
do Governo, ficando ella subordinada directamente ao chefe da
68 divisão de saúde.
,
§ 2. o Por esta junta serão inspeccionados :
.
a) os officiaes dos quadros ordinario e supplementar que,
servindo na Capital Federal, não pertençam á 3a divisão do
Exercito e os em transito;
b) os officiaes e praças que estiverem em tratamento no
Hospital Central do Exercito;
.
c) os officiaes ou praças provenientes de outras guarnições
e que tiverem de ser submettidos a nova inspecção de saúde.
Art. 7. A Junta Superior de Saúde será constituída pelo
chefe da 68 divisão do Departamento da Guerra, como presidente, e por mais quatro medicos officiaes superiores em serviço
na Capital Federal e de reconhecido valor profissional, a juizo
do Governo, servindo.de secretario o membro mais moderno ou
menos graduado.
, Art. 8. 0 A esta junta, que funccionará na 6a divisão de
saúde duas vezes por semana, compete:
a) inspeccionar em gráo de recurso os militares já inspeccionados pelas juntas ordinarias;·
b) decidir as duvidas ou divergencias suscitadas entre as
juntas militares de saúde nos seus respectivos pareceres;
c) inspeccionar em ultima instancia os aggregados.
Art. 9. 0 Quando houver impedimento legal temporario de
qualquer membro da Junta Superior o chefe do Departamento
da Guerra designará o substituto.
Paragrapho unico. Quando o impedimento 1{ ôr do presidente, será esse substituto pelo membro mais graduado ou mais
antigo no mesmo posto, completando-se a junta como acima foi
prescripto.
Art. 10. As decisões da Junta Superior de Saúde serão definitivas.
Art. Ü. Não poderão servir como membro da junta de
inspecção, mencionados neste capitulo e nos precedentes, parentes consanguineos ou affins.
0

CAPITULO IV
DOS

PARECERES

E

RESPONSABILIDADES

DOS

MEMBROS

DAS

JUNTAS

Art. 12. Os medicos, funccionando como membros de uma
junta militar de saúde gozam de inteira independencia sob o
ponto de vista estrictamente scientifico, quanto ao julgamento
que tenham de formular, baseado nas conclusões resultantes
dos dados de um exame e inspirados em sua consciencia.
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§ 1. 0 Os pareceres das juntas de inspecção de saúde, tendo
por fim elucidar e orientar a autoridade militar deliberante, que
deverá tirar todas as conclusões praticas, que elles encerram,
devem ser expressos em termos claros e concisos, constituindo
formulas il•entas de toda ambiguidade.
§ 2. Em toda e qualquer inspecção de saúde deve haver
o maior escrupulo, seriedade e isenção de animo por parte dos
membros da junta, sendo elles responsabilizados por « abuso de
confiança >> todas as vezes que se servirem arbitrariamente ou
de uma maneira illegitima das suas prerogativas especiaes, para
se tornarem condescendentes ou parciaes em seus pareceres.
Art. 13. Do parecer emittido por uma junt.a de inspecção
de saúde poderá a autoridade deliberante ou a parte appellar
para nova inspecção em gráo de recurso e na seguinte ordem:
do de uma junta de guarnição para o da mesma Região Militar
ou divisão do Exercito, destas sómente para a Junta Superior
de Saúde que decidirá em ultima instancia, salvo o estabelecido
em lei.
·
Paragrapho unico. Só ao Ministerio da Guerra compete
determinar nova inspecção pela Junta Superior de Saúde nos
casos de recurso.
Art. 14. Nenhum inspeccionando poderá dar por suspeito
·a qualquer membro de uma junta militar de saúde, por isso 1ue
dos pareceres destas juntas ha recur"lo para a Superior de Saúde.
0

CAPITULO V
DAS INSPECÇÕES DE SAÚDE PARA A ADMISSÃO AO SERVIÇO DO
EXERCITO

Art. 1.5. As inspecções de saúde com o fim de reconhecer
as condições de aptidão physica para o serviço militar são feitas
pelas juntas ordinarias nos casos de admissão de voluntarios,
engajados ou reengajados; e pelas de alistamento e de revisão e
sorteio militar, nos casos de alistado ou sorteado.
Art. lü. Todas estas inspecções deverão ser praticadas de
accôrdo com as «lnstrucções destinadas ao reconhecimento da
aptidão physica para o serviço do Exercito », approvadas pelo
aviso ministerial de 2 de agosto de 1900, e publicadas na ordem
do dia do Estado Maior do Exercito n. 91, de 15 do referido mez
e anno, as quaes determinam especificadamente sobre cada molestin ou defeito physico, o gráo c as condiç~es em que a isençãc
·
deve ser pronunciada.
Paragrapho unico. Além das rccommendações feitas nesta~
instrucções, convem não esquecer que a noção da aptidão physica para o serviço militar é essencialmente contingente, não
podendo haver um criterio absoluto nem regras mathematicas
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inflexíveis e immutaveis, determinando onde começa esta
aptidão e onde ella termina.
Art. 17. Admittindo o regulamento para as juntas de alistamento e sorteio militar, gráos na inaptidão militar, inaptidão
definitiva (isenção), temporaria (adiamento) e mesmo relativa
(serviços auxiliares) as juntas de inspecção de saúde deverão
·
pesquizar no exame dos voluntarios ou sorteados:
1o, signaes positivos da aptidão para. o serviço militar
(gráo de robustez physica);
2°, signaes negativos da aptidão militar (molestias, enfermidades, ou defeitos physicos que impossibilitam do serviço);
3o, signaes de inaptidão temporaria (adiamento por fraqueza ou outro qualquer mo~ivo, podendo ser removido) ;
4°, signaes de aptidão militar relativa (affecções ou estados
compatíveis com os serviços auxiliares);
5°, signaes especiaes de aptidão para o serviço das differentes armas.
Art. 18. Reconhecida a aptidão do inspeccionado para o
E>erviço militar, depois dos exames de conjuncto e de detalhes,
observando-se a pesquiza dos differentes signaes referidos no
artigo anterior, a junta declarará em seu parecer a formula:
«Apto para todo o serviço do Exercito >>.
Art. 19. Quando fôr verificada a incapacidade definitiva,
impossibilitando o inspeccionado de todo o serviço do Exercito,
a junta empregará a formula: «Incapaz para todo o serviço do
Exercito », além da declaração do diagnostico e da incurabilidade da molestia.
§ 1. o Tratando-se nesse caso do sorteado ser-lhe-ha fornecido pela junta revisora um attestado de isenção de todo o
serviço militar em tempo de paz e de guerra.
§ 2. A incapacidade definitiva para o serviço só será proferida depois de ter o alistado attingido a idade de 25 annos.
Art. 20. Tratando-se de incapacidade temporaria, motivando adiamento, a junta declarará a causa e o prazo dentro
do qual o inspeccionado deverá ser novamente examinado.
§ 1. o Quando se. tratar de alistado ou sorteado a junta lhe
expedirá um attcstado de isenção temporaria, no qual será designada a época em que o interessado deverá comparecer a nova
inspecção de saúde.
§ 2. o Tratando-se do jovens portadores de fraqueza de
constituição, ou não attingidos de nenhuma enfermidade, mas
de desenvolvimento physico geral. insufficiente para o serviço
militar, os adiamentos poderão ser successivos até que elles attinjam a edade de 23 annos, em que o organismo completa o seu
desenvolvimento.
§ 3. 0 Tratando-se de molestias curaveis no espaço de um a
dous annos, o adiamento poderá ser concedido dentro deste
prazo.
0
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Art. 21. A classificação nos serviços auxiliares por inaptidão
militar relativa é mais frequente nas operações de recrutamento pelo sorteio militar.
§ 1. o Ella tem por fim utilizar no momento de uma guerra
todas as forças nacionaes disponíveis, retendo homens incapazes
de suportar todas as obrigações çlo serviço activo, mas cuja incapacidade não é absoluta.
§ 2. Os medicos terão como guia a noção de que" esses
homens serão utilizados no serviço de rectaguarda para assegurar
a guarda das linhas ferreas, a requisição de animaes, fornecer
pe8soal aos arsenaes, fabricas, oflicinas, armazens, comboios, etc.,
e que o. gráo de aptidão para um serviço attenuado não exclue
certas condições de resistencia para as intemperies e fadigas a
que estarão tambem expostos.
§ 3. o A 6a divisão de saúde deverá organizar num quadro
especial das molestias ou deformidades que são compatíveis com
esses serviços auxiliares, como complemento das instrucções de
2 de agosto de 1900, ora em vigor.
0

CAPITULO VI
DO APTIDÃO ESPECIAL PARA O SERVIÇO DAS DIFFERENTES ARMAS

Art. 22. Sendo natural que indivíduos aptos para o serviço
militar o sejam mais especialmente para o de uma arma de que
para o de outras, devido a condições de conformação physica
do seu organismo, as juntas deverão indicar esta circumstancia
nos seus pareceres : << Apto para o serviço do Exercito e mais
especialmente para a arma tal».
Paragrapho unico. No recrutamento pelo sorteio militar ha
necessidade de aproveitar estas aptidões especiaes para evitar-se
grande numero de eliminações.
Art. 23. A aptidão para o serviço da infantaria deve ser caracterizada pelo vigor muscular, peito largo e arqueado ; apparencia vivaz e intelligente ; agilidade dos membros que deverão
ter musculatura desenvolvida, principalmente os inferiores ; pés
perfeitamente sãos e não chatos ; a estatura não tendo necessidade de ser superior a 1m,80 não deve ser inferior a tm,,58 (embora a estatura não seja motivo absoluto de exclusão). Para esta
arma que exige agilidade e resistencia a marchas consideraveis,
só se devem indicar homens muito fortes, vigorosos e de andar
rapido.
Art. 24. Para a arma de cavallaria os característicos geraes
de aptidão especial são os seguintes : a estatura elevada tendo
vantagens para equitação; {> preciso não esquecér que o peso do
cavallPiro deve ser tão pouco elevado quanto possível afim de
não fatigar muito o animal; devem ser vigorosos, desembaraçados e de preferencia magros; ter excellente visão, para os serviços de exploração e de reconhecimento ; emfim, para a cavai-
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laria não ha necessidade de homens muito altos e nem de muito
forte constituição, com a restricção de que a altura deve ser
sufficiente para elles poderem montar os cavallos de alto porte.
Paragrapho unico. Devem-se evitar nesta arma os predispostos ás hernias, hemorrhoidas, molestias do abdomen ou dos
orgãos genito-urinarios, obesidade, etc., estados estes que
tendem a se aggravar sob a influencia dos exercícios prolongados de equitação.
.
Art. 25. Na artilharia, havendo unidades a cavallo e unidades a pé, a latitude para a escolha é mais ampla: um máo
cavalleiro podendo ser classificado na artilharia de posição ou
montada e inversamente. Os homens para esta arma devem ter
estatura elevada entre 1m,60 e 1m ,80, .vigorosos, não precisando
talvez todo o gráo de aptidão exigido para a infantaria, por isso
que o artilheiro fatigado encontra sempre mais facilmente recurso para se transportar, elle proprio ou a sua carga.
Art. 26. Na engenharia, embora os trabalhos desta arma
sejam penosos, não ha necessidade de se exigir para os seus soldados aptidão superior á exigida para a infantaria.
INSPECÇÕES DE SAÚDE DOS CANDIDATOS A' MATRICULA NA
ESCOLA MILITAR

Art. 27. As juntas de saúde incumbidas das inspecções dos
candidatos á matricula na Escola Militar, além das observações
referentes a este assumpto, nas instrucções de 2 de agosto de
1?00, deverão attender mais ás seguintes circumstancias espeClaes :
a) que os primeiros annos de estudo e de educação militar
exigem uma superatividade ·· physica e cerebral imcompativel
com organismos defeituosos i
b) que o futuro official necessitará em toda sua carreira de
uma grande força moral que será seriamente abalada por soffrimentos physicps decorrentes de estados doentios i
c) que um recrutamento defeituoso para as escolas militares terá como consequencia uma morbilidade e mortalidáde
elevadas do corpo dos officiaes do Exercito, com grandes prejuízos para o Estado.
Art. 28. As juntas deverão ser severas nestas inspecções,
verificando com o maior cuidado a integridade dos orgãos mais
importantes, do peito em particular, embora tenham que attender tambem á idade e á probabilidade do desenvolvimento
ulterior dos jovens candidatos.
Art. 29. Na apreciação das condições de aptidão geral para
o serviço militar e especial para o das armas, o conhecimento
das profissões anteriores e do meio onde viviam os' inspeccionados, constitue um elemento de grande valor e que não deve
ser esquecido.
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CAPITULO VII
DAS INSPECÇÕES DE SAÚDE MOTIVANDO ISENÇÕES TEMPORARIAS
DO SERVIÇO ACTIVO DO EXERCITO

Art. 30. Estas inspecções prendem-se á concessão de licenças
para tratamento de saúde, mudanças de clima, por motivo de
molestia, tratamento em hospitaes, sanatorios ou asylos de alie·
nados, em estaçõrs balnearias ou de aguas mineraes, etc.
§ 1. Nestas inspecções as juntas deverão declarar não só
a curabilidade, da molestia ou defeito physico, tambem como o
tempo provavel da duração do tratamento, e todas as condições
que por ventura possam influir sobre a brevidade do mesmo e o
Jogar onde possa ser feito com maior vantagem.
§ 2. Si um official inspeccionado, julgado doente, estiver
em transito, a junta deve deêlarar si elle póde ou não viajar e
tratar-se no log:ar onde estaciona o corpo a que pertence.
§ 3. Nos casos duvidosos ou obscuros em que se verificar
a necessidade de uma observação medica em um hospital ou
hospício, do militar inspeccionado, ou de exames especiaes para
a elucidação do diagnostico, a junta deve declarar no livro das
actas ser a molestia duvidosa, especificando a necessidade e
condiçõ~s da observação e natureza dos exames julgados indispPnsaveis.
§ 4. o A autoridade militar competente providenciará para
que sejam satisfeitas todas as solicitações da junta, afim de que
ella possa ernittir o seu parecer definitivo.
§ 5. o De posse do resultado da observação medica feita
no hospital ou dos exames pedidos, a junta fará uma acta ernittindo então parecer definitivo sobre o inspeccionado.
§ n.o Quando em uma inspccção de saúde se verificar que
um militar, que esteve no gozo de urna licença para tratamento
de saúde se acha apto para continuar a pertencer ao Exercito,
a junta deverá declarar explicitamente : « Apto para continuar
no serviço activo do Exercito >>.
0

0
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CAPITULO VIII
DAS INSPECÇÕES DE SAÚDE POR ENFERMIDADES INCOMPATIVEIS
COM O SERVIÇO ACTIVO DO EXERCITO

Art. 31. As incapacidades definitivas resultantes de enfermidades ou defeitos physicos incompatíveis com a continuação
do militar crn serviço activo do Exercito dão lagar á baixa ou á
reforma.
§ 1. o O reconhecimento dás causaR destas incapacidades
está regulado pelas instrucções já citadas de 2 de agosto de 1900.
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§ 2. Nesses casos de enfermidades incuraveis e imcompativeis com o serviço militar, a junta deve declarar no parecer
a formula : « Incuravel : incapaz ou inutilizado para todo o
serviço do Exercito ».
Art. 32. Quando a incapacidade definitiva do inspeccionado
for proveniente de feridas de- guerra e de molestias ou defeitos
physicos adquiridos em consequencia do serviço militar, a junta
deverá declarar C'ssa circumstancia, si puder ser bem conhecida
ou apurada.
§ 1. o Sendo estas inspecções praticadas principalmente
quando o militar é pretendente a pensões, melhoramento de re,
forma, inclusão no Asylo de Invalidas da Patria, etc., a juntasi encontrar enfermidade, declarará si ella impossibilita, difficulta ou não impede o inspeccionado de prover os meio de sua
subsistencia.
§ 2. E' preciso que a junta proceda, com o maximo criteria na apreciação desta filiação de causas de serviço, invocadas
para justificar aquellas prctenções, porquanto, si a sua realidade
ou impossibilidade são relativamente faceis de estabelecer
quando se prendem a affecções puramente cirurgicas ou a accidentes recentes, o mesmo não accontece nos casos de infecções
internas sobre as ctuaes em tempo mais consideravel e decorrido
entre a producção dos factos invocados e o apparecimento dos
estados pathologicos, terá que proferir o seu parecer.
§ 3. 0 Em qualquer destes casos semelhante parecer só deverá ser proferido deante de documentos e provas authenticas,
constantes de attestados, informações officiaes prestadas no
corpo ou estabelecimento, enfermarias, hospitaes, etc., por onde
o interessado tenha passado, desde a origem da causa allegada,
de modo a poder ser julgada a relação da molestia apresentada
com o serviço.
§ 4. Estes documentos c informações comprobatorios deverão especificar as épocas exactas e todas as circumstancias
elucidativas que cercara na evolução dos accidentes e capaz!'S
de terem influído sobre a producção da incapacidade, porquanto
o serviço não póde ser imputado como causador de uma enfermidade, motivando uma exclusão do Exercito, e que seja proveniente de accidcntes devidos á imprudencia ou negligencia de
militares ou de causas todas naturaes, como a predisposição
constitucional dos indivíduos, os progressos da idade e as moestias que affiigem a humanidade em todas as condições da vida.
0

0

0

CAPITULO IX
DAS INSPFJCÇÕES DE SAÚDE SOB O PONTO DE VISTA DISCIPLINAR
E PENAL

Art. 33. As inspecções de saúde praticadas sob o ponto de
vista disciplinar teem por fim informar a autoridade· compe-
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tente sobre o fundamento das allegações de molestia, feitas por
militares com intuito de se esquivarem do serviço, ou quando se
recusam ao cumprimento de uma ordem ou dever.
Paragrapho unico. Estas inspecções, que se referem aos
casos de tentativas de simulação de molestias ou de molestias
provocadas podem ser praticadas pelas juntas ordinarias ou especialmente nomeadas para este fim.
Art. 34. As inspecções de saúde sob o pônto de vista penal
são praticadas em v-irtude de requisições de um tribunal militar
com o fim de:
a) verificar si o estado de molestia de um indiciado ou réo
permitte ou não o seu comparecimento á sessão do respectivo
conselho, ou si elle está em condições de ver-se processar ;
b) verificar o estado mental de um delinquente militar e o
seu gráo de responsabilidade criminal.
Art. 35. As inspecções relativas á letra d, 1 do artigo precedente, podem ser praticadas pelas juntas ordinarias ou por
outras nomeadas para este fim; as da lettra b sómente por
juntas nomeadas especialmente e que só darão o seu parecer
sob a fórma de relatorio medico-legal, depois de submettido o
indiciado ou réo a todos os exames e observações necessarias.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1915.- José Caetano de
Faria.

N. 259 -

EM 19 DE OUTUBRO DE 1915

É extensiva a todas as Hepartições e Estabelecimentos militares a creação de
conselhos administrativos

Ministerio ela Guerra-N. 146.-Rio de Janeiro, 19 de
outubro ele 1915.
Sr. chefe elo Departamento da Guerra- Declaro-vos que
é éxtensiva a todas as repartições e estabelecimentos militares
a creação de conselhos administrativos mandada effectuar nos
quarteis generaes dos commanclantes das regiões militares, distribuído:" aos mesmoE' quarteis os quantitativos que competem
a taes conselhos, creação de que trata o aviso n. 1.432 que vos
dirigi em 13 do corrente.
Saúde e fraternidade. - J o~é Caetano de Faria.
(Fizeram-se as devidas communicações.)
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N. 260- EM 20 DE OUTUBRO DE 1915
Não é applicavel a lei das accumulações remuneradas a um 2° sargento reformado
e servente da Prefeitura do Districto Federal, por tratar-se de um reformado que não é funccionario

Ministerio da Guerra-- N. 23fJ.- Rio de .Janeiro, 20 de
outubro de 1915.,
Sr. director de Contabilidade da Guerra- Tendo Pedro
José dos Santos, 2° sargento reformado do Exercito e servente
na Prefeitura do Districto Federal, pedido págamento de soldo
de sua reforma relativo ao m!'z de junho ultimo, que deixou de
receber em vista do disposto no art. 105, da lei n. 2.924, de 5
de janeiro anterior, declaro-vos de accôrdo com a solução dada
pelo Ministerio da Fazenda em aviso n. 172, de 11 do corrente,
á consulta que se lhe fizera, que tratando-se de um reformado
que não é funccionario não é applicavel a lei das accumulações remuneradas.
Assim o requerente é um simples diarista, e não exerce,
portanto, emprego, cargo ou commissões na verdadeira accepção
technica destes termos ; accrescendo que é praça de pret reformada, o que vale dizer que nem funccionario militar é, pois
o seu proprio vencimento está isento de imposto.
Pelo motivo exposto, fica Rem effeito a portaria n. 24, de
2S de maio findo á Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional em
Matto Grosso, declarando que o a1 tigo citado não exclue as
praças reformadas, as quaes não podem receber os vencimentos
de Sl!a reforma quando exercem cargos remunerados.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.
(Expediu-se circular ás delegacias fiscaes do Thesouro Nacionai nos Estados.)

N. 261- EM 20 DE OUTUBRO DE 1915
Só deverão ser acceitas procurações de proprio punho r·m original, nos processos
.
que tenham de ter andamento no Thesouro Nacional

Ministerio da Guerra- Circular.- Rio de Janeiro, 20 de
outubro de 1915.
Ao chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
nessa repartição e nos estabelecimentos que lhe são subordinados, só devem ser acceitas procurações de propriu punho, em
original, nos processos que tenham de ter andamento no Thesouro Nacional, onde as publicas fórmas ou certidões de taes
procurações não produZirão effeito.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se identica circular ás repàrtições e estabelecimentos militares.)
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N. 262 -EM 20 DE OUTUBRO DE 1915
Manda-se observar as instrucções quanto á arrecadação e emprego dos alugueis
dos predios da União ao serviço do Ministerio da Guerra, occupados por
militares e funccionarios do mesmo Ministerio

Ministerio da Guerra- N. 1.471.- Rio de Janeiro, 20 de
outubro de 191.5.
Sr. chde do Departamento da Guerra- Mandai publicar
em Boletim do Exercito que em circular desta data aos commandos das rcgiõcs militares expeço ordem, determinando
que para. a execução do aviso n. 413, de 15 de março ultimo
sobre a arrecadação c emprego dos alugueis dos predios da
União ao serviço do Ministerio da Guerra, occupados por militares e funccionarios do mesmo Ministerio, se observem as seguintes instrucções:
1", as importancias dos alugueis dos predios SE;rão recebidas pelos intendentes das unidades e estabelecimentos a que
pertencerem os oecupantes dos ditos predios e recolhidos ao
cofre do conselho administrativo ;
2", a escripturação da receita c despeza será feita pelo intendente em livro de conta corrente especial ;
3 8 , a receita proveniente desses alugueis só será empregada
em reparos c melhoramentos dos predios e nunca em construcções novas.
4a, as despezas até 200$ para cada predio serão autorizadas
pelo commandante da unidade principal, ouvindo o conselho
administrativo, e as superiores a essa quantia serão feitas depois
de orçadas pelo serviço de engenharia, por ordem do commando da Região ;
5a, serão prestadas contas annualmente por meio de balanços ao Ministerio da Guerra, devendo as mesmas contas ser
acompanhadas de uma tabclla com ·a relação de todos os predios a cargo do dito Ministerio. dos nomes dos seus occupantes,
dos vencimentos mensaes destes e das quantias entregues.
Saúde e fraternidade. -José Caetano de Faria.

N. 263- EM 21 DE OUTUBRO DE 1915
Mandam-se ficar sem effeito varias portarias designando diversos professores
do Collegio Militar do Rio de Janeiro para servir no de Barbacena

Ministerio da Guerra- N. 28.- Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1915.
Sr. director do Collegio Militar de Barbacena- Attendendo a que por accórdão do Supremo Tribunal Federal de 10
de outubro de 1914, foi em gráo de appellação confirmada a sen-
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tença que mandou annullar a transferencia para o Collegio
Militar de Barbacena do professor do Collegio Militar do Rio
de Janeiro bacharel Mario Castello Branco Barreto e a que, por
portarias de 24 de dezembro do dito anno e 26 de abril de 1915,
já foram annulladas as de 7 de julho de 1913, que designaram o
mesmo bacharel c o Dr. Alvaro Maía, tambem professor deste
collegio, para servir naquelle, ficaram sem effeito as desta ultima data, designando para servir no primeiro dos referidos institutos os professores do segundo Miguel Calmon du Pin c Almeida, Dr. José Rozendo Martins de Oliveira, capitão de corveta Francisco Vieira Paim Pamplona, Manoel Teixeira da
Rocha, Francisco Ferreira da Rosa e majores Arthur Eduardo
Pereira e Alfredo Julio de Moraes Carneiro, visto se acharem
estes docentes em condições identicas ás daquelles ; o que vos
declaro para os fins convenientes.
Outrosim, vos declaro que si alguns delles desejar continuar nesse estabelecimento, deverão apresentar em requerimento a necessaria opção para a nomeação effectiva.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Deu-se conhecimento ao Collegio Militar do Rio de .Janeiro.)

N. 264- EM 22 DE OUTUBRO DE 1915
Dá providencias quanto ao modo como deverão ser feitas as folhas ou outros
documentos que tenham por fim receber dinheiro da Fazenda Nacional
na Direcção de Contabilidade da Guerra
.

Ministerio da Guerra- N. 1.478.- Rio de Janeiro, 22 de
outubro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Mandai publicar
em Boletim do Exercito a seguinte resolução :
Todas as folhas ou outros documentos que tenham por
fim receber dinheiro da Fazenda Nacional, na Direcção de Contabilidade da Guerra, serão assignados pelos officiaes intendentes e terão o - confere- do fiscal, depois deste verificar a
exactidão dos nomes e das alterações lançadas e que se refira
ao serviço do corpo.
Nos estabelecimentos em que não houver intendentes, assignará quem estiver encarregado da confecção daquelles papeis e o - confere - pertencerá á autoridade immediatamente
inferior ao chefe.
A referida Direcçãó satisfará ás importancias das folhas
e procederá, dentro do mez, á necessaria verificação com empregados seus, sendo expressamente prohibido o auxilio de pessoas extranhas, communicando as differençaf' encontradas, para
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serem levadas em conta no primeiro pagamento ou para outras
providencias, se fôr preciso.
Os corpos e estabelecimentos accusarão em officio á Direcção supra os recebimentos de quacsquer quantias da mesma
provenientes, e assim verificará se os dinheiros entregues chegaram a seus destinos e nas importancias exactas.
Ficam sem effeito a disposições que contrariem as resoluções acima.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Connnunicou-se {t Direcção de Contabilidade, e remetteu-se
cópia do dito aviso ao Sr. ministro da Fazenda, pedindo que as
medidas determinadas no mesmo aviso sejam adaptadas nas
delegacias fiscaes.)

N. 265 - El\II 22 DE OUTUBRO DE 1915
Detcrminn-se que um pharmaceutico do Exercito, incluido em uma só data
com <HIIroR no reepectivo quadro, deverá ficar na escala segundo a ordem de
idade

lVIinisterio da Guerra- N. 1.474.- Rio de Janeiro, 22 de
outubro ele 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Attendendo a que
a collocação dos pharmaceuticos do Exercito deve ser feita segundo as respectivas idades, na fórma do disposto no regulamento approvado por decreto n. 772, de 31 de março de 1851,
desde que se acham todos incluídos no quadro por um mesmo
decreto, pouco importando para essa classificação as datas em
que tenham sido por elles prestado os compromissos. deverá o
2u tenente pharmaceutico Manoel Joaquim de Mattos Junior,
incluído, com outros no quadro do Corpo de Saúde, por decreto
de 18 de setembro de Hl13, ser collocado no Almanack do Ministerio da Guerra abaixo do 2° tenente pharmaceutico Abelardo O:~sario de Faria Alvim, de accôrdo com o parecer da commissão de promoção ele officiaes do Exercito; o que vos declaro
para os fins convenientes.
Sa1íde e fratermclade. - José Caetano de Fan:a.
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N. 266- EM 22 DE OUTUBRO DE 1915
Mandam-Be consideri!.I' como carga peças de fardamento tiradas de janeiro de
1915 até 4 de maio seguinte, data do aviso que determinou que ellas s!lja.m
consideradas carga de bateria

Ministerio da Guerra- N. 221.- Rio de Janeiro, 22 de
outubro de 191.5.
Sr. chefe do Departamento da Administração- Tendo
sido consideradas cargas de bateria a calça e tunica de panno,
conforme o avi-<o n. 676, de 4 de maio findo, consultou o· commandante da 1a bateria do 1o batalhão de artilharia se as referidas p~ças tiradas de janeiro até aquella data, devem igualmente
ser consideradas carga para conveniencia da escripturação.
· Em solução a essa consulta que acompanhou o officio n. 930,
de 16 de setembro findo, do commandante do dito batalhão ao
da 6• Região Militar, officio que submettestes á minha consideração, declaro-voi'l que taes peças nas condições citadas devem
ser consideradas carga para conveniencia da escripturação, de
accôrdo com as disposições sobre o assumpto, constantes de
avisos deste Ministerio do corrente anno.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 267- EM 25 DE OUTUBRO DE

1~15

Dá providencias diversas para que a Direcção de Contabilidade da Guerra
possa ter conhecimento exacto das despezas pagas pelas Delegacias FiscaQfl
do Thesouro Nacional por conta do Ministerio' da Guerra

Ministerio da Guerra- N. 1.117. -Rio de Janeiro, 25 de
outubro de 1915.
Sr. ministi·o de Estado da Fazenda- Afim de que a Direcção de Contabilidade da Guerra possa ter conhecimento
exacto das despezas pagas pelas delegacias fiscaes do Thesouro Nacional por conta deste Ministerio e da necessidade
dos augmentos de creditos a serem distribuídos, rogo a V. Ex.
que se digne providenciar para que, por aquellas delegacias, se
enviem, até 30 de junho de cada anno, a referida direcção de
contabilidade relações nominaes dos officiàes reformados e voluntarios da patria, residentes nos respectivos Estados, com designação dos vencimentos de cada um. ·
Rogo, outrosim, para os mesmos fins que se digne determinar não só que sejam remettidos regularmente pelas ditas
delegacias a alludida direcção os balancetes mensaes acompanhados das segundas vias dos documentos das despezas effectuadas com os creditas que lhes foram distribui dos,· como
Decisões -

1915

17
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tambem que seja fielmente observada a circular desse Ministerio
n. 30 de 17 agosto de 1908, do teor seguinte:
«Attendendo ao r:ue requereu o Ministerio da Guerra em
aviso n. 513, de 26 de julho proximo findo, recommendo aos
Sm. delegados fiscaes do Thesouro Nacional nos Estados que
remettam trimensalmente áquelle Ministerio uma demonstração
detalhada do estado das diversas verbas da despeza do mesmo
Ministerio ».
Prevaleço-me da opportumdade para reiterar a V. Ex os
meus protestos de estima e distincta consideração. - José
Caetano de Faria.

N. 268- EM 27 DE OUTUBRO DE 1915
Os secretarios dos batalhões de artilharia de posição sómente devem ser os
2°• tenentes

Ministerio da Guerra- N. 1.504.- Rio de Janeiro, 27 de
outubro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo o inspector da arma de artflharia participado, em officio n. 42, de 4 do
corrente, que o logar de secretario do batalhão com parada na
fortaleza de Santa Cruz, na barra do Rio de Janeiro está sendo
exercido por um 2° tenente, quando na de S. João o é por um 1o
tenente, o que provem do desaccordo existente entre os quadros
E do folheto contendo os decretos de remodelação do ·Exercito
distribuído pelo Estado-Maior, e do Boletim do Exercito n. 410
de 6 de março findo, declaro-vos, para os fins convenientes, que
é mantido o que diz o citado Boletim, isto é, os secretarios dos
batalhões de artilharia de posição sómente devem ser os 2° 1 tenentes.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 269-EM 29 DE OUTUBRO DE 1915
Declara que não são reservistas as praças comprehcndidas no aviso circular de
13 de outubro de 1915

Min' terio da Guerra- N. 51. -Rio de Janeiro, 29 de
outubro de 1915.
Sr. commandante da 4" Região Militar- Em officio n. 311,
de 22, consultaes, em face do aviso circular de 13 do corrente:
a) si as praças comprehendidas no citado aviso deverão ser
relacionadas como reservistas do Exercito e como taes teem direito á respectiva caderneta;
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b) si as mesmas praças teem direito á passagem para o
Estado do seu nascimento.
Em solução vos declaro:
1o, que essas praças não são reservistas, por não terem concluido o tempo de serviço, nem completado a sua instrucção;
·
2o, que, não obstante, se lhes deve fornecer passagem para
o Estado de seu nascimento.
Saúde e fratern~dade. - José Caetano de Faria.

N. 270- EM 29 DE OUTUBRO DE 1915
Mandam-se organizar no Departamento da Administração as cadernetas dos
intendentes e remettel-as para os destinos em que estas se acham

Ministerio da Guerra.- N. 125 ....:._ Rio de Janeiro, 29 de
outubro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Administração - De accôrdo com o vosso parecer exarado sobre o officio n. 626, de 22
de setembro findo, do commandante da 1a Região Militar ao departamento a vosso cargo, declaro-vos que deverá essa repartição organizar as cadernetas dos intendentes e remettel-as para
ns destinos em que estes se acham.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 271-EM 29 DE OUTUBRO DE 1915
Declara como as praças devem usar o capote

Ministerio da Guerra - N. 202.- Rio de Janeiro, 29 de
outubro de 1915.
Sr. commandante da 5a Região Militar.- De posse do officio n. 813, de 25 do mez findo, que submettestes a minha consideração, em que o commandante do 2° reigment.o de infantaria
consulta como devem as praças usar o seu capote, si ajustado ao
corpo e sobre elle collocados o cinturão e demais peças do fardamento ou usal-o cobrindo taes peças, caso em que não poderia
ficar abotoado declaro-vos, em solução, que o capote deve ser
usado justo ao corpo, ficando por cima o equipamento.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.
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N. 272- EM 5 DE NOVEMBRO DE 1915
Aos officiaes do Exercito com o curso da Escola de Estado Maior serão conferidos o certificado de engenheiro geographo e a faculdade de usar o respe~
ctivo annel

Ministerio da Guerra- N. 1.540.- Rio de Janeiro, 5 de
novembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo o con•
selho de instrucção da Escola de Estado-Maior escolhido, por
unanimidade de votos, modelo de certificado e o annel de engenheiros geographos a que se refere o decreto legislativo n. 2.835,
de 24 de dezembro de 1913, determina o Sr. Presidente da Republica que aos officiaes do Exercito que tiverem o curso daquella
escola seja conferido o certificado de engenheiro geographo, segundo modelo escclhido, ficando os mesmos com a faculdade de
usar o respectivo annel.
·
Por esta ocrasião, incluso vos remetto, para que se publique em Boletim do Exercito, o modelo de que se trata, sendo o
annel o mesmo dos bachareis em mathematica e sciencias physicas, tendo, porém, no aro uma trena em vez de trilho.
Saúde e fraternidade. - José Caetano de Faria.

N. 273- EM 8 DE NOVEMBRO DE 1915
Mandam-se publicar as tabellas dos preços dos trabalhos de galvanoplastia
que podem ser feitos no Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro

Ministerio da Guerra - N. 1.549.- Rio de Janeiro, 8 de
novembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Mandai publicar
em Boletim do Exercito as tabellas que a este acompanham dos
preços dos trabalhos de glavanoplastia que podem ser feitos presentemente no Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, as quaes
ficam nesta data approvadas
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
Tabella de preços de pistolas e revolveres nickelados e azulados
N omenclaturá

Preço

Nickelados:
Pistolas do systema Lefaucheux ou garruchas com 1 cano ...
Pistolas do systema Lefaucheux ou garru..;has com 2 canos ..
Pistolas automaticas do systema Browning, ou de outro mais
ou menos igual . . . . . . .............................. .
Pistolas automaticas do systema Bergmann, Schouboe ou de
outro mais ou menos igual. ........................... .

4$800
6$000
6$000

7$200

261

(MINISTERIO DA GUERRA

Preço

Nomenclatura

Pistolas automaticas dos systemas Pieper, Mauser, Colt ou
Wl de outro mais ou menos igual. ...................... .
Revolveres do systema Smith and Wesson, !ver, Johnson,
Harrington and Richardson ou de outro mais ou menos
' igual, com cano curto.
Idem, idem, com cano longo ............................ .
Revolveres dos systemas Lefaucheux, Galand, ou bull-dog ... .
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

8$400
6$600
7$800
6$600

Azulados:
Pistolas ou garruchas do systema Lefaucheux com 1 cano ...
Pistolas ou garruchas do systema Lefaucheux com 2 canos ..
Pistolas automaticas do systema Browning ou de outro mais
ou menos igual. .............................•.......
Pistolas automaticas do systema Bergmann, Schoubbe ou de
outro mais ou menos igual. ......................... .
Pistolas. automaticas do systema Pieper, Mauser, Colt ou de
outro mais ou menos igual. ....................... ·.. .
Pistolas automaticas denominadas Parabellum, regulamentares, de Cl7, 65 mim ............................... .
Revolveres dos systemas Smith and Wesson, Smith and Rbckfall, Johnson, Harrington ahd Richardson ou de outro
mais ou menos igual, com cano curto ................ .
Idem, idem, com .cano longo ............................. .
Re~veres do systema Lefaucheux, Galand, ,C. Sharps, bulldog ou de outro qualquer mais ou menos igual. . . . . . . .

2$760
3$072
2$784
2$856
3$480

3$360
3$9,84
3$360

Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1915.- Coronel, Achilles Velloso Pederneiras.

Tabella de preços· para galvanisar peças de diversos artigos de uniformes de generaes, officiaes superiores e subalternos e officiaes
de Marinha,
Dourados:
Espadas com:bainha interiça de 1° uniforme para generaes:
Quantidades

Nomenclatura

1
1
1
1
1
1

Preço

bocal da bainha .•..•..••..............................
botão ................•................................
capacete .............................................. .
cruzeta .............................................. .
bainha ............................................... .
lamina de aço dourada, nickelada, offuscada e oxydad~ .. .
3 fios de punho, um 80 X 80............................ .
1 argoila ............................................... .
2 parafusos retem do bocal, um 40X40 ................. .

$696
$384
2$472
3$480
8$496
5$976
$576
$408
$192

Valor da espada dourada.•..•....•...................

22$680
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Espadim com bainha de couro com guarnições de metal
branco, do· 3° uniforme para generaes:
Quantidades

Nomenclatura

1 botão ................................................ .
4 atilhos, nos que não têm parafusos nas guarnições das bainhas, um 20 X 20 .................................. .
1 capacete ............................................. .
1 lamina de aço dourada, nickelada, offuscada e oxydada .•.
1 argolla ............................................... .
1 bocal da bainha ...................................... .
1 peça central da bainha ................ , ............... .
1 ponteira da bainha .................................... .
3 fios de punho, um 80X80 ............................ .
3 parafusos nos que nãotêm ati lhos nas guarnições das bainhas, um 40 X 40 ................................... .
cruzeta .............................................. .
Valor do espadim dourado ........................... .

Preco

$384
$192
2$472

5$976
$408
3$528
3$528
3$528
$576
$288
3$480
24$360

Espada com bainha de couro com guarntçoes de metal
amarello, para officiaes de Marinha:
2
1
1
1
1
1
1
3
3

argolas, um 240X100 ................................. .
bocal da bainha ...................................... .
placa de capacete ..................................... .
capacete completo ..................................... .
copos com guarda-mão articulado ...................... .
peça central da bainha ................................ .
ponteira da bainha ....................· .......... , .... .
fios do punho, um 80 X 80 ............................ .
atilhos, nos que não têm parafusos nas guarnições das bainhas, um 20 X 20 .................................. .
3 parafusos, nos que não têm atilhos nas guarnições das bainhas, um 40 X 40 ................................... .
1 lamina nickelada ..................................... .
2 ancoras prateadas, um 60X60 ......................... .
Valor da espada galvanisada ......................... .

$816
3$528
$480
3$000
6$960
3$528
3$528
$576
$144
$288
1$200
$288
22$336

·=

Espada com copos, bainha e respectivas guarnições de
ferro, com lamina recta de aço, modelo allemão, para
officiaes do Exercito:
Nickelados:

Espadas
1 annel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 botão de latão ou metal branco... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$360
$336
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Quantidades

Nomenclatura

1 capacete ............. , ............................... .
1 copos•.........•.•.................................•..
1 lamina ............................................... .

26J
Preço

1$032
3$240
1$200

Bainha
1
1
1
1

argola................................................ .
bainha ............................................... .
bocal. ............................................... .
parafuso retem do bocal.. .............. : .............. .

$264
5$520
$384
$072

Prateados:
3 fios do punho, um 60X40 .............................. .

$360

Valor da espada nickelada ........................... .

12$768

Espada com copos, bainha e respectivas guarnições
de metal branco, com lamina recta de aço, modelo
allemão, para officiaes do Exercito:
Nickelados:
Espadt~,

1 annel ................................................. .
1 botão de latão ou metal branco ........................ .
1 capacete ............. : . ............................ .' ..
1 copos .................................................. .

1 lamina ............................................... .

$ÚO
$336
1$152
2$760
1$200

Bainht~,

1
1
1
1

argola ................................................ .
bainha ......... ·...................................... .
bocal. ............................................... .
parafuso retem do bocal ............................... .

$216.
4$560
$264
$072

Prateados:
3 fios do punho 60 X 40 ................................ ..

$360

Valor da espada nickelada ......................... .

11$160

Artigos de

fardame~tto

Dourados:
1
1
1
1
1

alamares ............................ , ................ .
botão grande ......................................... .
botão pequeno ........................................ .
fiador........................... , .................... .
guarnição de talim de officiaes generaes com cinco peças
{quatro passadores e uma chapa central) ........... .

5$760
$264
$132
2$280
2$520
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Prateados:
Quantidades

Nomenclatura

1 numerador do corpo ou regimento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 emblema do kepi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 emblema da gola (bomba ou globo)... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Preço

$120
$168
$168

Dourados:
2 ,dragonas de offieiaes superiores ........................ .
2 dragonas de officiaes subalternos ....................... .

21$600
15$600

Artigos para montaria
Dourados:
1 par de esporas para official ............................ .
1 par de esporins para official. .......................... .
1 par de salteiras para official ........................... .

6$000
5$040
4$560

Prateados:
par de esporas para official ............................ .
1 par de esporins para official. ........................... .
1 par de salteiras para official ........................... .
1 freio para montaria de official.. ........................ .

2$520
2$160
1$920
3$360

Nickehelos:
1
1
1
1

par de esporas para official. ........................... .
par de esporins para official. ........................... .
par ele salteiras para offieial ........................... .
freio para montaria ele official. ......................... .

1$680
1$440
1$200
2$760

Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1915.- Coronel, Achilles Velloso Pederneiras.

N. 274 -

EM 9 DE NOVEMBRO DE 1915

Declara qual a gratificação que compete ao commandante da circumscripção
militar do Paraná e Santa Catharina

Ministerio da Guerra- N. 36- Rio de Janeiro, 9 de
novembro de 1915.
O delegado fiscal do Thesouro Nacional em Curityba consulta, em telegramma de 4 do corrente, si em face do art. 39
do regulamento para execução do decreto n. 11.540, de 7 de
abril ultimo, compete ao coronel comm.andante da circumscripção militar do Paraná e Santa Catharina a gratificação de
general de brigada.
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Em solução a essa consulta, manda o Sr. Presidente daRepublica, por esta Secretaria de Estado, declarar ao mesmo Sr. delegado fiscal que, quando o commando da circumscripção militar se constitue em separado como na ·segunda hypothese do
§ 3° do art. 39 do regulamento que baixou com o decreto numero 11.540, de 7 de abril ultimo, elle é equiparado ao de uma
brigada e, portanto, deve ter a gratificação correspondente. José Caetano de Faria.

N. 275- EM 16 DE NOVEMBRO DE 1915
Providencia para que se não dê a irregularidade de serem julgados incapazes
para o serviço militar individuas considerados depois aptos para este, alistando-se de novo no Exercito

Ministerio da Guerra-N. 1.585- Rio de Janeiro, 16 de
novembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Chamae mais
uma vez a attenção dos membros das juntas medicas de inspecção para a irregularidade frequente de ~erem indivíduos julgados incapazes para o serviço, considerados poucos mezes depois aptos para o mesmo serviço, alistando-se novamente no
Exercito. Um exemplo desses factos passou-se no Contestado com
uma praça do 56° batalhão de caçadores julgada incapaz para o
serviço e excluída em 8 de novembro do anno passado e já em
março do corrente anno novamente alistada, por ter sido em
inspecção de saúde nesta capital considerada apta para o serviço.
E' preciso que os membros dessas juntas de inspecção tenham bem presente que da fiel observancia de seus deveres
profissionaes depende em grande parte a situação do voluntariado acceito nas fileiras do Exercito como prescrevem as instrucções de 16 de outubro ultimo.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 276 -

EM 17 DE NOVEMBRO DE 1915

Resolve sobre o encerramento dllr escripturação do Departamento da
Administração

Ministerio da Guerra- N. 249- Rio de Janeiro, 17 de
novembro de 1915.
Sr. inspeetor dos Serviços Administrativos do ExercitoJ?e posse do officio n. 58, de 3 do corrente, em que propondes,
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pelos motivos constantes do citado officio, o encerramento da
escripturação do Departamento da Administração, na parte relativa ás folhas de vencimentos do pessoal civil e militar que ahi
sen:e, e bem assim de toda a escripturação do dit«;> departay:tent~
abrmdo-se outra consoante ás regras estabelecidas no regulamento que baixou com o decreto n. 3.193, de 12 de janeiro de1899, declaro-vos que approvo a medida proposta.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de' Faria.

N. 277 -

EM 17 DE NOVEMBRO DE 1915

Estabelece regras sobre a composição do conselho administrativo nos quarteis
generaes, estabelecimentos e repartições militares e nos corpos de tropa

Ministerio da Guerra- N. 1.589 - Rio de Janeiro, 17 de
novembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento dà Guerra- Declaro-vos que
a composição do conselho administrativo nos quarteis generaes,
estabelecimentos e repartições militares e nos corpos de tropa e
de que tratam os avisos ns. 1.432 e 1.460, de 13 e 19 de outubro findo, deverá obedecer á seguinte regra:
Presidente, é o commandante, director ou chefe;
Fiscal-relator, é o immediato do commandante, director
oo~~;

I

Membros, serão os chefes de serviços ou de divisões, secções ou grupos, ajudantes, medicos; os commandantes de batalhão ou grupo nos regimentos; os commandantes de companhia, esquadrões ou bateria no batalhão, regimento ou grupos
isolados, escolas e collegios;
O thcsoureiro será escolhido entre os membros do co;nselho
que forem officiaes combatentes, exceptuados o presidente e o
relator e servirá por tres mezes;
O secretario será do estabelecimento, repartição ou corpo
ou o membro do conselho de menor graduação ou antiguidade,
no caso de não haver secretario militar;
Os clavicularios serão o presidente, o fiscal relator e o the~oureiro;

O funccionamento do conselho e as obrigações do intendente continuam a ser executados na forma da legislação em
vigor, designando o presidente um official para fazer as vezes de
intendente, sempre que não houyer o respectivo funccionario.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 278- EM 22 DE NOVEMBRO DE 1915
A providencia tomada por aviso n. 1.436, de 13 de outubro de 1915, abrange u
· praças já condemnadas por crime de deserção e as que o forem da data
do citado aviso

Ministerio da Guerra- N. 1.601.- Rio de Janeiro, 22 de
novembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
a providencia tomada por aviso n. 1 . 436, de 13 de outubro
findo, publicado no Boletim do Exercito n. 456, de 15 do dito mez,
deve abranger não só as praças já condemnadas por crime de
deserção, como tambem as que o forem da data do citado
aviso em diante.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 279- EM 23 DE NOVEMBRO DE 1915
Aclara duvidas sobre o modo de conduzirem os mueicos, corneteiros e tambores
seus instrumentos e providencia para ,que se redijam e imprimam as corrigendas dos arts. 544 a 548 do regulamento para os exercícios de infantaria de accórdo com o proposto em uma consulta

Ministerio da Guerra- N. 134.- Rio de 'Janeiro, 23 de
novembro de 1915.
Sr. chefe do Estado-Maior do Exercito - Transmitto-vos
com este a consulta do capitão ajudante do 1o regimento de infantaria, relativa aos modos dos musicos, corneteiros e tambores
conduzirem seus instrumentos, sobre a qual essa repartição já
emittiu parecer, concordando quanto á modificação proposta do
art. 548 do regulamento para os exercícios de infantaria.
Tendo mandado proceder a experiencia nos corpos de infantaria da 3a Divisão e 4" Região Militar, aquellas unidades foram favoraveis á adopção das medidas propo~tas pelo official
acima citado.
Mandae, pois, redigir e imprimir as corrigendas dos artigos
544 a 548 do regulamento para os exercícios de infantaria, de
accôrdo com o que vem proposto na dita consulta.
A impressão das corrigendas deve ser feita no mesmo typo
da mesma largura da pagina do regulamento em questão, para
serem colladas no mesmo sobre os artigos actuaes, evitando-se
assim uma nova edição.
Depois de approvadas as corrigendas pelo Chefe da Nação
serão distribuídas aos corpos.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
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N. 280 -

EM 27 DE NOVEMBRO DE 1915

As reclamações das praças credoras da Commissão de linhas telegraphicas de
Matto Grosso ao Amazonas devem 11er encaminhadas ao escriptorio da
mesma commissão.

Ministerio da Guerra- Circular.- Rio de Janeiro, 27 de
novembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Providenciae
para que sejam encaminhadas ao escriptorio central da Commissão de Linhas Telegraphicas de Matto Grosso ao Amazonas,
nesta Capital, á rua General Camara n. 111, todas as reclamações das praças que são credoras daquella commissão, onde por
motivo de deficiencia de numeraria, deixaram de receber seus
vencimentos militares e pro labore.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se identica circular aos commandantes das regiões militares.)

N. 281 -

EM 27 DE NOVEMBRO DE 1915

Aclara duvidas sobre a extensão do decreto de 15 de novembro de 1915 perdoando praças por crime de deserção e sobre as condições em que ficarão
as praças uma vez perdoadas

Ministerio da Guerra- N. 54.- Rio de Janeiro, 27 de
novembro de 1915.
Sr. commandante da 4" Região Militar- Em officio n. 448,
de 20 do corrente, consultaes:
a) si as praças perdoadas de que trata o decreto de 15 de
novembro deste anno sã.o só as que estão cumprindo sentenças
por crime de 1" e 2a deserções simples ou tambem as de deserções
aggravadas:
b) si as praças uma vez perdoadas, devem ser logo excluídas
das fileiras do Exercito, conforme o aviso, circular de 13 de outubro findo.
Em solução a essa consulta vos declaro:
quanto ao primeiro item que o decreto de 15 do corrente nenhuma excepção estabelece, abrangendo portanto as deserções
de quaesquer especie;
quanto ao segundo, que as praças alcançadas pelo perdão
devem ser excluidas das fileiras do Exercito, de accôrdo com o

MINISTERIO DA GUERRA

269

aviso n. 1.601, de 21 do corrente, em additamento ao de 13 de
outubro findo, o qual manda abranger na exclusão as praças que
tenham sido condemnadas após a data deste ultimo aviso.
Saúde e fraternidade.-José Caetano de Faria.

N. 282 -

EM 30 DE NOVEMBRO DE 1915

A guia do talim deve ser de côr preta em todos os uniformes, excepto no 1o dos
officiaes generaes

Ministerio da Guerra- N. 1.643.- Rio de Janeiro, 30 de
novembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Observando o
commandante do 2" regimento de infantaria que alguns officiaes
do dito corpo usam a guia do talim com a côr amarella, quando
em uniforme de ftanella ou brim kaki, reservando a de côr preta
para o 1°, 2" e 3o, ao passo que a quasi totalidade dob demais officiaes traz em todos os uniformes a de côr preta, e chamando a
attenção dos primeiro~, por llw parecer que não estav:uu uniformizados de accôrdo com o decreto n. 9.624, de 13 de julho de 1912,
ponderaram-lhe esses officiaes que o alludido decreto se refere
unicamente á guia de couro envernizado, sem particularizar a
côr, pelo que entendiam poder usar a de pôr amarella, em perfeita harmonia com as perneiras e botinas usadas no uniforme
kald.
O mencionado commandante, julgando não ser effectivamente explicito o decreto citado, por se prestar a interpretações
differentes e prejudiciaes á uniformidade no uso de tal peça,
consulta como deve interpretar a letra desse decreto, á vista das
duvidas suscitadas.
·
Emsoluçilo a cssaeonsulta feita em officio n. 991, dc·t6 do
corrente, ao da 5a brigada de infantaria e por vós submettida á
minha consideração, declaro-vos para que mandeis publicar em
Bolehm do Exercito, que a guia do talim deve ser sempre a de côr
preta para todos os uniformes, excepto o 1o dos generaes para o
qual ha um talim especial.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 283 -

EM 30 DE NOVEMBRO DE 1915

Na composição do conselho administrativo do Collegio Militar de Barbacena se
adoptarão as resoluções do aviso n. 1.589, de 17 de novembro de 1915

Ministerio da Guerra-N. 1.651.- Rio de Janeiro, 30
de novembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra---, Tendo o director do Collegio Militar de Barbacena, em officio n. 351, de
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24 do corrente, consultado si as disposições do aviso n. 1. 589
de 17, t&mbem deste n;1ez, deverão ter applicação naquelle estabelecimento, não obstante o disposto nos arts. 171 e 172 do
respectivo regulamento, declarei em Boletim do Exercito que
não havendo divergencias essenciaes entre aquelle acto e o estabelecido por taes artigos, se deverão, na composição do conselho administrativo, adoptar as resoluções do aviso citado.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 284- EM 13 DE DEZEMBRO DE 1915
O commandante do destacamento da Fortaleza da Lage deverá fazer parte do
conselho administrativo d'esta

Ministerio da Guerra- N. 238.- Rio de Janeiro, 13 de
dezembro de 1915.
Sr. commandante da 5a Região Militar- Tendo o commandante da fortaleza da Lage, em officio que vos dirigiu em
26 do mez findo, sob n. 380, consultado, em face do disposto
no aviso n. 1. 589, de 17 do dito mez, sobre a composição
do consPlho administrativo nos quarteis generaes, estabelecimentos c repartições militares e corpos do Exercito, si o commandante do destacamento da dita fortaleza deve fazer parte
do referido conselho, vos declaro que resolvo pela affirmativa
á mencionada consulta, conforme lembra aquelle commandante.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 285 -EM 13 DE DEZEMBRO DE 1915
Os sargentos mestres de musica, corneteiros, de saúde e veterinaria e artifices
deverão usar a divisa no braço esquerdo

Ministerio da Guerra- N. 1.694.- Rio de Janeiro, 13 de
dezembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra-Tendo o commandante da 2a Região Militar participado, em telegramma de 25 ao
corrente a esse departamento que alli se apresentam sargentos
mestres de musica, corneteiros, de saúde e veterinaria e artífices usando a divisa ora no braço direito, ora no braço esquerdo
e consultado si existe aviso que altere a collocação desta, de-
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claro-vos, para os fins convementes, que todos devem usal-a no
braço esquerdo, de accôrdo com a doutrina do aviso n. 1.169,
de 31 de dezembro de 1914.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 286 -

EM 15 DE DEZEMBRO DE 1915

A etapa das praças incluídas no Asylo de Invalidos da Patria não deverá exceder de 1$000. Resolve sobre a dispensa do machinísta que alli trabalha
na cozinha a vapor e a substituição deste por um invalido

Ministerio da Guerra- N. 1.702- Rio de Janeiro, 15 de
dezembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que,
de accôrdo com a lei do orçamento, a etapa das praças pertencentes ao Asylo de Invalidas da Patria não póde exceder de
1$000, quer para os desarranchados, quer para os arranchados, o
que será cumprido de 1 de janeiro proximo em diante, devendo
ser alterada convenientemente a tabella de distribuição para os
arranchados.
· Outrosim, vos declaro que daquella data em diante deve
ser dispensado o machinista que ahi trabalha na cozinha a
vapor, sendo substituído por um invalido, o qual terá um ajudante, dando-se áquelle a gratificação de 30$ e a este a de 10$
mensaes.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 287 -

EM 16 DE DEZEMBRO DE 1915

Declara quaes as autoridades que podem requisitar passes ou transportes na
Estrada de Ferro Central do Brasil
Minis~erio da Guerra- N. 1. 709- Rio de Janeiro, 16
de dezembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que
nesta data mando scientificar a Directoria da Estrada de Ferro
Central do Brasil que, de accôrdo com as ordens estabelecidas,
podem requisitar passes ou transportes na mesma estrada, em
objecto de serviço, as seguintes autoridades:
·
Chefes do estado-maior do Exercito e dos departamentos
Central, de Administração e do que se acha a vosso cargo;
Commandantes das 48 , 58 e 6• regiões militares;

272

DECISÕES DO GOVERNO

Commandantes de brigadas, corpos e destacamen~s isolados;
.
Directores das fabricas de cartuchos e artefactos de guerra,
de polvora sem fumaça e de polvora da Estrella, e do Arsenal de
Guerra do Rio de Janeiro;
Directores do Hospital Central do Exercito, do Depqsito do
Material Sanitario do Exercito, do Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar, do Collegio Militar de Barbacena e do Sanatorio Militar em Campos do Jordão; chefe do meu gabinete;
inspectores de armas e directores de serviços; director da direcção de expediente da Secretaria da Guerra.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 288 -EM 17 DE DEZEMBRO DE 1915
As ex-praças que deixaram de receber vencimentos quando em serviço na commissão de linhas telegraphicas de Matto Grosso ao Amazonas deverão
dirigir suas reclamações aos corpos dos Jogares mais proximos da residcncia dellas

Ministerio da Guerra- Circular- Rio de Janeiro, 17 de
dezembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Em additamento
á minha circular de 27 de novembro findo, declaro-vos que
deveis providenciar para que as ex-praças do Exercito que deixarem de receber vencimentos quando em serviço na commissão
de linhas telegraphicas do Estado de Matto Grosso ao Amazonas dirijam suas reclamações aos corpos aquartelados nos
lagares mais proximos de suas residencias, afim de que estes as
transmittam ao escriptorio central da dita conlmissão á rua
General Camara n. 111, nesta capital, para os necessarios fins.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
(Expediu-se a mesma circular aos commandantes das regiões militares.)

N. 288 A -

EM 17 DE DEZEMBRO DE· 1915

Declara qual a duração do unüorme mescla para os sargentos e manda distribuir uniforme identico aos sargentos ajudantes

Ministerio da Guerra- N. 1.712- Rio de Janeiro, 17 de
dezembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos,
para a respectiva publicação em Boletim do Exercito que de

MINISTERIO DA GUERRA

273

1 de janeiro em diante a duração do uniforme mescla para os
sargentos será de seis mezes, distribuindo-se tambem aos sargentos ajudantes, com excepção dos amanuenses, em vista do
exposto pelo chefe do Departamento da Administração em officio
n. 2.119, de 6 do mez findo.
Outrosim, vos declaro que approvo· a proposta contida no
citado officio, relativa á distribuição, adiantadamente, ao sargento ajudante, de uniforme de algodão mescla, não se lhe abonando na época de distribuição que se seguir as peças dadas por
adiantamento.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 289- EM 18 DE DEZEMBRO DE 1915
Os mcdicos pharmaceuticos do Exercito devem usar uniforme em serviço

, Mini~terio da Guerra- N. 1.713.- Rio de Janeiro, 18 de
dezembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Em solução ao
officio que vos dirigiu o chefe da 6a divisão desse departamento,
em 24 de novembro findo, sob n. 4.53, declaro-vos que os medicos e pharmaceuticos adjuntos do Exercito devem usar uniforme correspondente ao posto de que teem as vantagens, no
serviço das repartições e no interno dos corpos.
Fica assim revogado o aviso n .. 963, de 13 de abril de 1903.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 290- EM 20 DE DEZEMBRO DE 1915
•Autoriza-se o chefe do Departamento Central a nomear dentre os capitães que
servem á sua disposição um para thesoureiro do conselho administrativo

Ministerio da Guerra- N. 24.- Rio de Janeiro, 20 de
dezembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento Central- Em officio n. 209,
de 10 do corrente, consultaes si o coronel graduado reformado
Americo de Albuquerque Portocarrero, chefe da 4a secção desse
departamento, póde ser nomeado thesoureiro do conselho administrativo, ou se podem fazer parte deste os capitães que servem
á vossa disposição.
Dec!sões- 1915

18
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Em solução, vos declaro que ficaes autorizado a nomear
dentre os capitães que servem á vossa disposição um para the.soureiro do conselho, quando fôr necessario.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 2!H- EM 21 DE DEZEMBRO DE 1915
As compnnl•ins devem fazer guardar a roupa civil com que se apresentam os
que verificam praça c restituir-lhes quando forem excluídos

Ministerio da Guerra _:___ N. 245.- Rio de Janeiro, 21 de
dezembro de 1915.
Sr. eommandnnte da 5a Região Militar- Em solução ao
officio n. 214, que o encarregado do policiámento militar do
Realcngo á D. Clara vos dirigiu em 11 do corrente e por vós
submettido á minha consideração, tratando do facto de continuarem a usar farda ex-praças do Exercito, algumas, das quaes
se encontram promovendo desordens, declaro-vos t>ara os fins
convenientes, que a unica providencia a tomar s9bre o assumpto
é fazer que as companhias guardem as roupas civis com que
aquellas se apresentam ao verificarem praças e entregar-lhes
quapdo forem excluidas.
Outrosim, vos declaro que, emquanto isso não fôr possivel,
cabe aos capitães fazer desapparecer da roupa das praças excluidas todos os distinctivos de soldado.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 292- EM. 21 DE DEZEMBRO DE 1915
Não deve ser contado pelo dobro o período relativo á época revolucionaria de
Matto Grosso, em 1892. A contagem de tempo de serviço pelo dobro é r~
gulacla p<'lo decreto legislativo n. 2.65.5, de 29 de setembro de 1875

Ministerio da Guerra- N. 1. 72.1.- Rio de Janeiro, 21 de
dezembro de 1915.
Sr. chefe do Departamento ·lr.. Guerra- Constando da relação que acompanha os inclusos papeis, das alterações occorridas com o capitão do 43° batalhão de caçadores Antonio
d' Alencourt. Saho de Oliveira, em setembro de 1910, que o referido official conta pelo dobro, para effeito da reforma, os periodos de 22 de janeiro a 14 de março, de 3 de abril a 5 de
maio c de 9 d('Rte mcz a 18 de junho, tudo de 1892, durante a
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epoca revolucionaria e do Estado de Matto Grosso, de accôrdo
com o art. 93 da lei n. 1.869, de 4 de janeiro de 1908, pede
o chefe da 2a divisão desse departamento, no officio que vos di-.
rigiu e por vós subrnettido á minha consideracão, sob n. 882,
de 17 de novembro findo, providencias no sentido de ficar de
nenhum effcit.o ou f.cr cancPlla.da a parte da mesma relação
referente a essa contagem.
Em soluçiío ao mcemo officio, dcclaro~vos, para os fins convenientes, que a conh1p.:rm drBse tempo de serviço nos tres períodos meneionHlos não mwontra apoio no referido arLigo, que
nada dispõe JW 1ocf!ntr· á reforma de officiaf'c; e. praças do
Exercito, •nas f:im !'0ln<1 aposP11ladorins em cnrgus civis.
Outrof;n:. vcs dccl!lro que n.eonLagem do tempo de serviço
pelo dobro na1n a reforma é regulada pelo decreto legislativo
n. 2.3:"iií, de 2n c\~ F'' t('mbro dr• 1875, que manda comp11tar para
esse fim apcuas <<o ü~mpo de sürviço em campanha >>.
Saúde c fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. 293- :KM 23 DE DEZEMBRO DE 19Hi
Autorizam-se os comm"Nlnntcs das legiões militares n attrnd<'r ás solicitações
dos direc1orc~ das e~~o1~ 1 f' de aprendizes rnn.rinJwiro~ na!'; in~pf'cr:0P~ :1 que
devem ser ~ubmdtidw: oc: menores das ditas escolas

MinistP-rio d:~ Guerra- N. 1. 727- Rio de Janeiro, 23 de
dezembro dn I!H ri.
·
.
Sr. ehcf<' r]o I'l'part:nnento da. Guerra- Dcclami aos commandantes d:•:· ... : ;, ,rs milit~,·r·s que ficmn autorir.adm', eonforme
pcdr~ o Min ;st ,., io da J\/1 a> inhn ''111 aviso 11. ,1.:~80, dP l7 desLe mez,
a attcnder ú:' ::;olirit:Jr.iJPs dos dircctores das cscol:1s dA aprendizes rnarinhniros mw inspecçõns a que devem ser submettidos
os menores <hw Jit.ns escolas, vir,Lo que nos Estados só existem
juntas rnilitnres perteJ,ccrltes ao Exercito.
Saúde c fratcrnidade.-José Caetano de Faria.

N. 294- EM 23 DE DEZEMBRO DE 1915
Ao conselho adminiclrativo th fortaleza da Lagc cabe gerir as economi:.ts do
ntncho das ptaças

Ministprio da Guerra-.N. 247- Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1915.
Sr. commandante da 5 8 Região Militar- Guarnecendo o
2° batalhão de artilharia as fortalezas de Copacabana e Lage, das

276

DECISÕES DO GOVERNO

quaes a primeira sempre teve conselho administrativo e a segunda trata presentemente de creal-o e havendo sido até esta
data feita a alimentação das praças que guarnecem a ultima
pelo conselho administrativo do referido batalhão, o commandante deste corpo em officio que vos dirigiu em 11 de novembro
findo, sob n. 891, por vós submettido á minha consideração,
pede esclarecimentos sobre o modo como se deve interpretar de
ora em diante o citado artigo, em relação ás economias realizadas na alimentação das mencionadas praças.
Em solução ao mesmo officio, declaro-vos, para os fins convenientes, que, dada a recente creação do conselho administrativo na alludida fortáleza, cabe a este conselho gerir na sua
totalidade as economias do rancho das praças de que se trata.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
N. 294 A- EM 29 DE DEZEMBRO DE 1915
Acima duvidas sobre o easo de saber si os officiaes de um corpo que em horas
de cxpcdic•nt.e vão a outro, a passeiO ou em visita, são obrigados a ir cumprimentar o commandaute deste ultimo corpo

Ministerio da Guerra- N. 256- Rio de Janeiro, 29 de
dezembro de 191.5.
Sr. com mandante da 5• Região Militar- Tendo o com·
mandank do 1;~o regimento de cavallaria consultado em officio
n. 791, di rígido em 17 do corrente ao da 4" brigada da dita arma,
si os officiaes de um corpo que em horas de expediente vão a
outro, a passeio ou em visita a algum camarada, são obrigados
a ir cumprimentar o commandante deste ultimo cbrpo, ou si tal
cumprimento, considerado mero dever de civilidade.. pôde deixar
de ser feito, declaro-vos, em solução a tal consulta e para os fins
convenientes, que o regulamento de continencias não estabelece o dever de cumprimentar o commandante no caso citado;
portanto, ell e deve ser resolvido de accôrdo com as regras da
boa educação e civilidade.
Saúde e fraternidade.- José Caetano de Faria.
N. 294 B-EM 29 DE DEZEMBRO DE 1915
Resolve uma consulta feita sobre a autoridade a quem compete assignar arelação mensal de vencimentos das praças das companhias, em virtude do
aviso n. f .468, de 22 de outubro de 1915, e declara que o aviso citado s6
se refere a documentos geraes do corpo

Ministerio da Guerra - N. 255- Rio de Janeiro, 20 de
dezembro de 1915.
Sr. commandante da 5• Região Militar- Tendo o commandante da 5a companhia do 3° batalhão do 1° regimento de
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infantaria consultado a quem compete, em virtude do aviso
deste MinistPrio n. 1.468, de 22 de outubro findo, assignar a relação mensal de vencimentos das praças da companhia sob seu
commando, declaro-vos, em solução a tal consulta e para os
fins convenientes, que o avisp citado só se refere aos documentos
~eraes do corpo e ·não ás relações das companhias que apenas
servem como elementos para organização daquelles pelos quaes
o corpo recebe dinheiros.
·
Saúde e fraternidade.- .José Caetano de Faria.

N. 295-EM 29 DE DEZEMBRO DE 1915
Não se devem abonar pAças de fardamento novo a praças prestes a concluir o
tempo de serviço e que não possam usal-os ao menos por metade do tempo
de duração

Ministerio da Guerra- N. 259.- Rio de Janeiro, 29 de
dezembro de 1915.
Sr.' chefe do Departamento da Administração - Em solução ao officio n. 587, de 15 de outubro ultimo, do comman-·
dante do 56° batalhão de caçadores ao da 6a Brigada de Infantaria, por vós submettido á minha consideração e ao qual acompanhou a parte do capitão da 2a companhia, relativamente ao
facto de terem sido arrecadadas ao soldado da mesma companhia José Francisco dos Santos, excluído com baixa do serviço por conclusão de tempo, peças de fardamento a este
distribuída, que não completaram o tempo de duração, estando,
entretanto, em máo estado, declaro-vos, para os fins convenientes, que a tabella de fardamento em vigor nenhum de seus
artigos manda recolher as peças de que trata a mencionada
parte; não obstante, para acautelar os interesses da Fazenda
Nacional, não se devem abonar peças de fardamento novo a
praças prestes a concluir o tempo de sP.rvjço e que não possam,
por isso, usal-as ao menos por metade do tempo de sua duração.
Saúde e fraternidade.- .José Caetano de Faria.

Página original em branco

Ministerio da Agricultura,
Industria e Commercio

N. 1 -

EM 15 DE MAIO DE 1915

Declara que devem ser acceitas, na Escola de Minas de Ouro Preto, os certificados de exames que já o eram antes do decreto n. 8.871, de 1911

Ministerio da Agricultura, lndustria e Commercio. N. 103.- Rio de Janeiro, 15 de maio de 1915.
Em referencia ao vosso officio n. 31, de 28 de abril ultimo,
em que consultaes si deve essa Escola proceder a exames de candidatos á matricula no 1o anno do curso fundamental, na forma
do decreto n. 8.771, de 2 de agosto de 1911, ou si deve acceitar
para essa matricula os exames prestados nos gymnasios officiaes,
conforme o decreto n. 11.530, de 18 de março do corrente anno,
exceptuado o exame de mathematicas elementares de que trata
o art. 21 do regulamento, declaro-vos que, tendo sido revogada a
lei organica do ensino, que motivara a providencia tomada pelo
citado decreto n. 8.871, de 1911, devem ser acceitos por essa Es-.
cola os certificados de exames que já o eram antes da referida
lei, nada obstandó, entretanto, que possam tambem os exames
de que se trata ser prestados de accôrdo com o que estabelece o
art. 21 do regulamento approvado pelo decreto n. 8.039, de 26
de maio de 1910, para o de mathematicas elementares, nos
termos do citado decreto n. 8.871.
Saúde e fraternidade.- Calogeras.- Sr. director da Escola
de Minas de Ouro Preto.

N. 2 - EM 5 DE JULHO DE 1915
Declara que não teem applicação ao funceionario Diogenes Cupertino de Barros
os arts. 244, 358 e 360 do Codigo dos Institutos Officiaes de Ensino Superior e Secundario

Mmisterio da Agricultura, Industria e Commercio - Directoria Geral de lndustria e Commercio - 1a Secção - Industria- N. 115.- Rio de Janeiro, 5 de julho de 1915.
Em resposta ao officio n. 38, de 7 de julho ultimo, com o
qual remettestes o requerimento em que o amanuense Dioge,nes
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Curpertino de Barros solicita permissão para se ausentar da
séde deRsa Escola duránte as fériaR, visto se não opporem a isso
os dispositivos constantes dos arts. 244, 358 e 360 do Codigo dos
Institutos Officiaes de Ensino Superior e Secundaria, approvado
pelo decreto n. 3.890, de 1o de janeiro de 1901, derlaro-vos, para
os devidos fins, que ao funccionario de que se trata não têm applicação as citadas disposições do Codigo de Ensino, podendo,
entretanto, o mesmo ausentar-se quando tiver de gosar as ferias
a que al ude o art. 98 do Regulamento desta Secretaria de Estado, quo é extensivo ao pessoal administrativo desse estabelecimento, ex-vi do art. 99 do referido regulamento.
Saúde e fraternidade.- Calogeras.- Sr. director da Escola
de Minas de Ouro Preto.
·

N. 3 - EM 22 DE JULHO DE 1915
Declara, em relação á fórma por que devem ser registradas as cotações de venda
de generos de ~stiva, que póde ser tomada por base a unidade de 100 kilogrammas

Ministerio da Ae-ricultura, Industria e Commercio - Directoria Geral de Industria e Commercio - 2a Secção - Commercio- N. 128.- Rio de Janeiro, 22 de julho de 1915.
Em solução á consulta constante do vosso officio n. 549, de
21 de junho ultimo, relativamente á fórma por que, d'ora
avante, devem ser registadas as cotacões e unidades de.venda
dos generos de estiva, declaro, para vosso conhecimento e devidos efTeitos, que pode ter por base a unidade de 10() kilos de
accôrdo com a praxe até agora adaptada pelo Centro Commcrcial de CPreaes.
Saúde e fraternidade.-- Calogeras.- Sr. syndico da Junta
dos Correctores.

N. 4 - EM 31 DE JULHO DE 1915
Declara como se deve proceder, na Escola de Minas de Ouro Preto, em relação
á taxa de exame c providencia sobre a falta de lentes, substitutos e professores, e bem assim relativamente á identidade e idoneidade dó examinando

Ministerio da Agricultura, Jndustria e Commercio- Directoria Geral de Industria e Commercio -- 1a Secção - Industria- N. 122.- Rio de Janeiro, 21 de julho de 1915.
Em referencia á proposta da Congregação dessa Escola,
relativa a exames de preparatorios para matricula e encami-
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nhada com o vosso officio n. 36, de 31 de maio ultimo, declarovos, para os devidos fins:
1o, que p6de a Escola cobrar de cada examinando de preparatorios, menos de mathemetica, a taxa de 10$ por materia;
2°, que a quantia total resultante das matriculas seja dividida em duas metades, sendo uma recolhida ao Thesouro Nacionai (por analogia ao regimen ereado pelo decreto n. 11.530, de
18 de março ultimo, subsidiaria da legislação especial da Escola
de Minas), e a outra distribuída pelos examinadores na forma
da propm;ta;
ao' que, na falta de lentes, substitutos e professores, poderão ser convidadas para examinadores pessoas extranhas á
Escola, reconhecidamente idoneas, sendo, porém, a banca examinadora presidida por um membro do corpo docente;
4°, que o attestado de identidade e de idoneidade do examinando deve ser entendido como relativo á pessoa e á capacidade moral do candidato, porquanto da capacidade intellectual
julgarão os examinadores.
Saúde e fraternidade.- Calogeras.- Sr. director da Escola
de Minas de Ouro Preto.

N. 5 - EM 3 DE AGOSTO DE 1915
Providencia sobre os auxilias de que tratam as instrucções de 7 de S.II:Oito
de 1912

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio - Directoria Geral de Industria e Commercio - 18 Secção - Industria- N. 2 (aviso-circular).- Rio de .Janeiro, 3 de agosto
de 19~5~
Attendendo a que os alumnos das Escolas de Aprendizes
Artífices se acham impossibilitados de continuar a contribuir
para a caixa da Associação Cooperativa e de Mutualidade, por
não ter a vigente lei orçamentaria da despeza consignado verba.
para pagamento das respectivas diarias, declaro-vos, para os
devidos fins, que os auxílios de que tratam as instrucções de 7
de agosto de 1912 ficam restringidos, até ulterior deliberação,
á distribuição das ferramentas e utensílios indispensaveis para
o officio do alumno que houver completado o curso, deyend(o) os
Directores das Escolas, antes de realizarem a despeza com
acquisição desse material, submetter o respectivo orçamento
á approvação deste Ministerio.
Saúde e fraternidade.- Calogeras.- Sr. director da Escola
de Aprendizes Artífices do Estado de ...
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N. 6 - EM 14 DE AGOSTO DE 1915
Declara que não ha inconveniente em que sejam dadas directamente pelo Archivo Nacional as certidões ou cópias referentes aos privilegios cujos involucros tenham sido definitivamente abertos na Directoria Geral de
Industria e Commercio desta Secretaria de Estado

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio - Directoria Geral de Industria e Commercio- ta Secção- Industria- N. 126.- Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1915.
Em solução ao vosso officio n. 116, de 28 de junho proximo
passado, no qual solicitaes se firme doutrina relativamente ao
fornecimento de certidões dos documentos arch~vados nessa repartição concernentes a privilegios de invenção caducos ou a garantias provisorias cujo prazo esteja findo e, bem assim, quanto
á restituição dos mesmos documentos, declaro-vos, para os
devidos fins, que não ha inconveniente em que sejam dadas directamente por essa repartição as certidões ou cópias referentes
aos privilegios cujos envolucros ahi se acham recolhidos e tenham
sido definitivamente abertos na Directoria Geral de Industria
e Commercio desta Secretaria de Estado, não podendo, porém,
os respectivos relatorios, desenhos, modelos e amostras ser restituídos sinão nos casos previstos nos arts. 30, segunda parte,
e 47 do regulamento approvado pelo decreto n. 8.820, de 30
de dezembro de 1882, e de accôrdo com o art. 6° do decreto
n. 547, de 17 de setembro de 1891.
Quanto ás certidões ou cópias dos documentos relativos ás
garantias provisorias e a patentes de invenção que não foram
expedidas, é de toda a conveniencia que sejam as mesmas fornecidas sómente pela citada Directoria Geral, a qual, para· esse
fim, requisitará os respectivos envolucros, opportunamente,
dessa repartição.
Saúde e fraternidade. - José Beserra. -Sr. director do
Archivo Nacional.

Ministerio da Viação e Obras Publicas

N. 1 -

EM 11 DE MAIO DE 1915

Autoriza a "Compagnie Française du Port de Rio Grande do Sul" a inaugurar
550 metros de cáe~ e de quatro armazena e' ma.is installações necessarias
para iliiciar o serviço de carga e descarga de mercadorias no porto do Sul

Ministerio da Viação e Obras Publicas - Directoria Geral
de Obras Publicas - la Secção- N. 109.- Rio de Janeiro,
11 rle maio de 1915.
Havendo a "Compagnie Française du Port de Rio Grande
do Sul" communicado a este Ministerio dispôr já de 550 metros
de cáes e de quatro armazens e mais installações necessarias
para iniciar o serviço de carga e descarga de mercadorias no
porto da cidade do Rio Grande, declaro-vos, á vista do que
informastes em vosso officio n. 76, de fevereiro ultimo, que .fica
a mesma companhia autorizada a inaugurar o trafego no referido trecho, de conformidade com a clausula XL do contracto
celebrado em 12 de setembro de." 1906.
Saúde e fraternidade.- A. Tavares de Lyra.- Sr. inspector
Federal de Portos, Rio~ e Canaes.

N. 2 -

EM 25 DE MAIO DE 1915

Approva as instrucções para a fiscalização do Porto de Manáos

Ministerio da Viação e Obras Publicas - Directoria Geral
de Obras Publicas- la Secção.- Rio de Janeiro, 25 de maio
de 1915.
· O ministro dos N egocios da Viação e Obras Publicas, em
nome do Presidente da Republica:
Resolve, de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n. 11.526, de 17 de março do corrente anno,
approvar as instrucções para a fiscalização do porto de Manáos, que com esta baixam, assignadas pelo director geral de
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Obras Publicas da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação
e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 25 ele maio de 1915.- A. Tavares de Lyra.
Instuc!;ões para a fiscalização do porto .fe Manáos, a que se refere a
portaria desta data

.,, Art. 1. A fiscalização do porto de Manáos, directamente
0

sti.~ordinada á Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, de

conformidade com o regulamento approvaelo pelo decreto numero 11.520, de 17 de março ele 1915, tem a seu cargo:
1o, a fiscalização das obras de melhoramentos do porto de
Manáos, ele que é cessionaria a Companhia Manáos Harbour,
Limited, e das obras complementares autorizadas pelo Governo
Federal;
2", outros trabalhos que, sem prejuízo dos da fiscalização,
forem autorizados pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas,
por intermedio da Inspectoria, no porto de Manáos ou em
qualquer outro ponto do Estado do Amazonas.
Art. 2. o O pessoal effcctivo da fiscalização constará, de
accôrdo com o quadro III, do regulamento approvado pelo decreto n. 11.526, acima citado, de um engrmheiro-chefe, um engenheiro ajudante, um escripturario e um continuo.
Art. ·:i." Incumhr ao clwfc da fiscalização por si e pelo pessoal sut-.ordinado:
lo, rrpresont.ar o inspector junto ao governo c~tadual ~ a
Companhia 1\Ianúos Tiarbour,.Limited;
2°, effcctuar as medições periodicas dos trabalhos executados pela companhia e proceder ás tomadas de contas de
accôrdo com as instrucçõcs approvadas pelo decreto n. 6.501,
de junho de 1907, para execuçfio do disposto na lei n. 1.746, de
13 de outubro de 18G9, assim como communicar ao inspector
o resultado dessas operações, rcmcttendo actas c demais documentos anncxos em trPs vias;
3", vchr pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos em
vigor c polo bom d('sempl'nho dos deveres do pessoal;
4°, fazer executar as presentes instrucções para os trabalhos a seu cargo e expedir as ordens de detalhes de serviços
neccssarias á boa marcha dos mesmos;
5o, informar ao inspector sobre os assumptos que de alguma sorte se relacionem com as obras, serviços e dependencias a seu cargo;
6o, communicar ao inspector o que occorrer sobre qualquer.
impedimento ao regimen das aguas, quando não esteja ao seu
alcance removei-o, e denunciar aquelles prejuízos de obras pub~icas ou particulares, cuja realização possa perturbar e_sse regimen;
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7°, colligir e organizar os dados e informações necessarios á
historia technica e commercial do porto de Manáos, apresentando as memorias e relatorios que julgar de utilidade publica;
8°, enviar ao inspector até o dia 31 de janeiro de cada
anno o relator o do anno antecedente, com todos os elementos
indispensaveis;
go, requisitar da Delegacia Fiscal do Thesouro do Estado
do Amazonas o pagamento do pessoal e mater:aes empre~ados
nos serviços a seu cargo mediante a apresentação de folhas e
contas convenientemente processadas c dentro das verbas destinadas aos mesmos serviços;
10, remetter ao inspector a relação annual da despeza até
31 de dezembro de cada anno, e, dentro dos primeiros dias de
cada mez, a relação da dcspeza do mez anterior acompanhada
de uma via de cada um dos documentos comprobatorios da
mesma;
11, promover accôrdos amigaveis para as desapropriações
de predios, terrenos e outras propriedades autorizadas pelo
Governo, sujeitando-os á approvação do inspector, a quem proporá tambcm o procedimento judicial quando não conseguir
o resultado amigavel com os respectivos próprietari~s;
12, requisitar das autoridades loc~es ou das repartições
competentes as providencias para o bom desempenho de suas
attribuições e devcn~s, bem como para a garantia devida aos
contractantcs de obras c serviços.
Art. 4. o O chefe da fiscalização distribuirá o pessoal pelos
diffcrentes serviços a cargo da fiscalização, marcando as respcctivus attribuiçõcs.
.
Art. .5. o A nomeação do pessoal e as respectivas substituições far-se-hão de aceôrdo com Ós arts. 28 e 31 do regulamento approvado pelo decreto n. 11.526, acima citado.
Art. G. A acquisição de material será feita mediante eoncurrencia publica logo que a importancia do fornecimento exceda de 2:000$, sendo necessarià a autorização do inspcctor
quando clla exceder de 5:000$000.
Art. 7. A séde da fiscalização do porto será na cidade de
Manáos, podendo ser localizada em outros pontos do Estado
do Amazonas as dos demais serviços.
A nenhum empregado será licito afastar-se da séde dos
respectivos trabalhos sem prévia autorização do chefe da fiscalização e da séde desta, sinão com licença, exceptuado o
chefe, quando chamado a serviço, observado o disposto no
art. 44 do regulamento da Inspectoria, approvado pelo decreto
I
n. 11.526, acima citado.
Art. 8. o O pessoal do quadro tomará posse na administração central, excepto aquelles que residirem fóra do Rio de
Janeiro. A esses compete ao chefe dar posse na séde da fiscalização.
'
0

0

286

DECISES DO GOVERNO

Art. 9. 0 Para os casos omissos das presentes instrucções,
vigorarão as disposições do regulamento a que se refere o decreto n. 11.526, acima citado.
Pessoal da fiscalização do porto de Manáos

PESSOAL EFFECTIVO
Categorias

engenheiro-chefe ..........
engenheiro-ajudante.· ......
escripturario .............
continuo ..................

Vencimentos

.
.
.
.

18:000$000
14:400$000
4:800$000
1:800$000

Total. ................. .
1 servente com adiaria de 4$000.

39:000$000

1
1
1
1

Directoria Geral de Obras Publicas, 25 de maio de 1915.
-Leandro A. R. da Costa, director geral.

N. 3 - EM 25 DE MAIO DE 1915
Approva as inst.rucções para a fiscalização do porto de Santos

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas- 1a Secção.- Rio de Janeiro, 25 de maio
de 1915.
O ministro de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica:
Resolve, de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n. 11.526, de 17 de março do corrente anno,
approvar as instrucções para a fiscalização do porto de Santos,
que com este baixam, assignadas pelo director geral de Obras
da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação e Obras
Publicas.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1915.- A. Tavares de Lyra.
Instrucções para fiscalização do porto de Santos a que se refere a portaria desta data

Art. l.o A fiscalfzação do porto de Santos, directamente
subordinada á Inspectoria Federal de Portos, Rios ~ Canaes,
de conformidade com o regulamento approvado pefo decreto
n. 1L12o, de 17 de março de 1915, tem a seu cargo:
1°, a fiscalização das obras de melhoramentos do porto de
Santos, ch~ que é cessionaria a Companhia Docas de Santos, e
das obras eomplcmentares autorizadas pelo Governo Federal;
2°, outros trabalhos que, sem prejuízo dos da fiscalização,
forem autorizados pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas,
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por intermedio da Inspectoria, no porto de Santos ou em qualquer outro ponto do littoral do Estado de S. Paulo.
Art. 2. O pessoal effectivo da fiscalização constará, de
accôrdo com o quadro III do regulamento approvado pelo decreto n. 11.526, acima citado, de um engenheiro-chefe, um
engenheiro ajudante, um escripturario e um -continuo.
Art. 3. Incumbe ao chefe da fiscalização por si e pelo pessoal subordinado:
1o, representar o inspector junto ao governo estadual e á
Companhia Docas de Santos;
2°, effectuar as medições periodicas dos trabalhos executados pela companhia e proceder' ás tomadas de contas de accôrdo com as instrucções approvadas pelo decreto n. 7.578, de
4 de outubro de 1909, para execução do disposto na lei n. 1.746,
de 13 de outuLro de 1869, assim como communicar ao inspector
o resultado dessas operaçóes, remettendo actas e demais documentos anne"{OS em tres via!'l:
3°, velar pelo fiel cumprime~to das leis e regulamentos em
vigor e pelo bom desempenho dos deveres do pessoal;
4°, fazer executar as presentes instrucções para os trabalhos a seu cargo e .expedir as ordens de detalhes de serviços
necessarios á boa marcha dos mesmos; ....
5o, informar ao inspector sobre os assumptos que de alguma
sorte se relacionem com as obras, serviços c dependencias a
seu cargo;
,
6°, communicar ao inspector o que occorrer sobre qualquer
impedimento ao regimen das aguas, quando não esteja ao seu
alcance removei-o, e denunciar aquelles projectos de obras publicas ou particulares cuja realização possa pertmtmr esse regimen;
7°, colligir e .organizar os dados e informações neccssarias
á historia technica e commercial do porto de Santos, apresentando as memorias e relatorios que julgar de utilidade publica;
8°, enviar ao inspector até o dia 31 de janeiro de cada
anno o relatorio do anno antecedente, com todos os ckm<>'1tos
in dispensa v eis;
9°, requisitar da Alfandega de Santos o pagamento do pessoal e materiaes empregados nos serviços a seu cargo mediante
apresentação de folhas e contas convenientemente pror~<>ssadas
e dentro das verbas destinadas aos mesmos serviços;
10, remetter ao inspector a relação annual da d<>spcza
até 31 de dezembro de cada anno, e, dentro dos primeiros dias
de cada mez, a relação da despeza do mez anterior nrompanhad3- de uma via ele cada um dos documentos eomprobatorios da mesma;
11, promover accôrdos amigaveis para as desapropriaçÕés
de predios, terrenos e outras propriedades autorizarias pelo
Governo, sujeitando-os á approvação do inspeetor, a quem pro0

0
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porá tambem procedimento judicial quando não conseguir o
resultado amigavel com os respectivos proprietarios;
12, requisitar das autoridades locaes ou das repartições
competentes as providencias para o bom desempenho de suas
attribuições e deveres, bem como para a ga,rantia devida aos
contractantes de obras e serviços.
Art. 4. o O chefe da fiscalização distribuirá o pessoal. pelos
differentes serviços a cargo da fiscalização, marcando as respectivas attribuições.
Art. 5. A nonwnção do pessoal e as respectivas substituições far-se-hão de aecôrdo com os arts. 28 e 31 do regulamento approvado pelo decreto n. I 1.526, acima citado.
Art. G. o A acquisição de materiaes será feita mediante
concunencia publica logo que a importancia do fornecimento
excccb de 2:000$, sendo necessaria autorização do inspector
quando Pila exceder ele 5:000$000.
Art. 7. o A s6de da fiscalização do porto será na cidade de
Santos, podendo ser localizadas em outros pontos do littoral
do Estado de S. Paulo as dos demais serviços.
A nenhum empregado será licito afastar-se da séde do.s
respectivos trab{llhos sem prévia autorização do chefe da fis. calização e da séde desta sinão com licença, exceptuado o chefe
quando chamado a serviço, observado o disposto no art. 44 do
regulamento da Inspectoria, approvado pelo decreto n. 11.526,
acima citado.
Art. 8. O pessoal do quadro .tomará posse na administração central, excepto aquelles que residirem fóra do ·Rio de
Janeiro. A estes compete ao chefe dar posse na séde da fiscalização.
Art. 9. Para os casos omissos das prese:b.tes instrucÇões
vigorarão as disposições do rPgulamento a que se refére o decreto n. 11.526, acima citado.
0

0

0

Pessoal do fiscalização do Porto. de Santos

PESSOAL EFFECTIVO
Categorias

Vencimentos

engenheiro-chefe .......... .
engenheiro-ajudante ..... '.. .
escripturario.; ............ .
continuo ................. .

18:000$000
14:400$000
4:800$000
1:800$000

,

1
1
1
1

Total. ................. . 39:000$000
1 sen'ente com a diaria de 4$000.
Directoria Geral dé Obras Publicas, 25 de maio de 1915.
~Leandro A. R. da Costa, director geral.
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N. 4 - EM 25 DE MAIO DE 1915
Approva as instrucções para a Commissão Administrativa de Estudos e
do Porto do Natal

Obra~

Ministe-·io da Viação e Obras Publicas- Directoria Gerai
de Obras Publicas- P Secção.- Rio de Janeiro, 25 de maio
de 1915.
O ministro de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica:
Resolve, de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n. 11.526, de 17 de março do corrente anno,
approvar as instrucções para a Commissão Administrativa de
Estudos e Obras do Porto do Natal, que com esta baixam,
assignadas pelo director geral de Obras Publicas da Secretaria
de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1915.- A. Tavares de Lyra.
Instrucções para a Commissão Administrativa de Estudos e Obras do
· Porto de Natal a. que se refere a. portaria. desta. data.

Art. 1. E constituída, de accôrdo com os arts. 1° e 8° do regulamento a que se refere o decreto n. 11.526, de 17 de março de
1915, a Commissão Administrativa de Estudos e Obras do
Porto do Natal.
.
Art. 2. 0 A commissão, com os recursos que lhe couberem
em dotação, tem a seu eargo os seguintes serviços:
a) conservação dos serviços já executados;
b) continuação da fixação de dunas por meio de plantações,
convenientemente protegidas por cercas de arame farpado;
c) dragagem no ancoradouro e no canal de acccsso, de fórma
a ser neutralizado o aterramento provindo das areias trasportadas, quer pelos ventos reinantes, quer pelo arrasto do littoral;
d) observações diarias de ventos e marés e estudo das cor-rentes;
e) continuação do arrasamento da parte submersa do recife da Baixinha;
f) protecção da margem léste do canal entre o Picão e a
fortaleza dos reis Magos, onde se fazem sentir erosões, por
meio de enrocamcnto de pedra jogada, aproveitadas, si convier, as pedreiras de Jaguaribe;
g) levantamento da planta hydrographica desde a barra
até além da cidade do Natal, em uma extensão approximada de
cinco kilometros;
_
h) compilação de dados estatísticos sobre o movimento
marítimo e commercial do porto;
i) organização do projecto de melhoramento do porto.
0
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Art. 3. 0 Dos trabalhos que, de accôrdo com• o artigo anteriur1 tiver executado, o engenheiro-chefe da commissão remetterá mensalmente á Inspectoria relatorio circumstanciado, acompanhado de planta·s demonstrativas do progresso dos trabalhos
e discriminação das despezas effectuadas.
Art. 4. O engenheiro-chefe da commissão remetterá á lnspectoria, até 31 de janeiro de cada anno, o relatorio gemi do
armo anterior.
Art. 5. o O pessoal da commissão compor-se-ha de um engenheiro-chefe, um engenheiro de 1• classe, um conductor de
1 • classe, um condnctor de 2• classe c um 2o escripturario.
Art. 6. o Será posta na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacionai no Estado do Rio Grande do Norte, á disposição do engenheiro-chefe, a verb~ nec?ssaria para as ~~spezas previstas, 1devendo aquelle funccwnano fazer as reqUisições de pagamento,
de accôrdo com as despezas effectuadas.
Art. 7. 0 O ch0fe da commissão proporá ao inspector federal
todas as medidas que lhe parecerem necessarias ao cabal desempenho de sua missão. ,
Art. 8.° Compete ao chefe da commissão comprar os materiaes de que ell:t careça, mediante concurrencia publica, podendo, em caso de urgencia, limitai-a a tres fornecedores,
quando a importancia do material a adquirir não seja superior
a 1:000$000.
Art. 9. O pessoal de nomeação, de accôrdo com o art. 36 d.o
regulamento da Inspectoria, terá direito a passagem livre por
parte do Governo, quando em serviço, e nos casos de remoção, '
por conveniencia de serviço ou nomeação, ser-lhe-ha abonada,
como ajuda de custo, a metade él.o respectivo ordenado de um
mez, a titulo de nova installação.
Art. 10. O pessoal da commissão será de nomeação do ministro, sob proposta do inspector.
Art. 11. O numero de empregados diaristas e jornaleiros e,
bem assim, as respectivas tabellas de salarios serão fixados pelo
inspector, sob proposta do engenheiro-chefe da commissão.
Art. 12. O pessoal titulado tomará posse na administração
central da Inspectoria, pessoalmente ou por procuração, ou na
séde da commissão perante o respectivo chefe.
Art. 13. Para os casos omissos nas presentes instrucções
vigorarão as disposições do regulamento que baixou com o decreto n. 11.526, de 17 de março de 1915.
Art. 14. Os vencimentos do pessoal titulado serão os da tabella annexa.
0

0
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Tabella de Teneimentos cio pee-1 do quadro

ORDENADO

PESSOAL

GRATIFIVENCIMENTOS
ÇAÇÃO

1
1
1
1
1

engenheiro-chefe.........
engenheiro de 1a classe ..
conductor de 1a classe ...
conductor de 2a classe ...
2° escripturario .........

12:000$
8:000$

4:ooos

3:200$
2:800$

6:000$
4:000$
2:000$
1:600$
1:400$

18:000$000
·12 :000$000
6:000$000
4:800$000
4:200$000

Directoria Geral de Obras Publicas, 25 de maio de 1915.
-Leandro A. R. da Costa, director geral.

N. 4 A- EM 3 DE JUNHO DE 1915
Ãppr'ova as instrucções para a Co=issão Administrativa de Estudos e Obrâ.s
do Porto de Paranaguá
I

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas- Ja Secção- Rio de Janeiro, 3 de junho
de 1915.
O ministro de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica :
Resolve, de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n. 11.526, de 17 de março do corrente anno,
approvar as instrucções para a Commissão Administrativa de
Estudos e Obras do Porto de Paranaguá, que com esta baixam,
assignadas pelo director geral de Obras Publicas da Secretaria
de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas.
Rio de ,Janeiro, 3 de junho de 1915.- A. Tavares de Lyra.
1

:Wtrucções para a Commissão Adminisirativa de Estudos e Obras do
Porto de Paranaguá a que se refere a portaria desta data

Art. 1. o E' constituida, de accôrdo com os arts. 1o e 8° do
regulamento a que se refere o decreto n. 11.526, de 17 de março
de 1915, a Commissão Administrativa de Estudos e Obras do
Porto de Paranaguá.
Art. 2. 0 A commissão, dentro da dotação que lhe couber,
tem a seu cargo os seguintes serviços :
a) observações de ventos e marés nos postos já installados
da Barra, Paranaguá, Guarakessaba e Antonina; organização
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da planta, das correntes no estuario e estudo especial dessas:
correntes nos canaes do Furado e da Cotinha ;
b) organização da planta hydrographica do rio Itiberê até
o limite de propagação da maré no referido rio e levantamento
dos perfis instantaneos para a determinação do regimen do rio ;
c) organização da planta hydrographica de todo o estuario
sujeito a maré, uti]izando-se dos dados existentes que forem
aproveitaveis e procedendo annualmente h. novas sondagens
para verificar as modificações que, porventura, se apresentem
no relevo do fundo ;
d) estudo dos melhoramentos das barras norte, sueste e sul
e organização de um mappa da entrada da bahia de Paranaguá
pelas diversas barraR, assignalando os recifes submarinos que
constituem um perigo para a navegação ;
. e) organização e apresentação de projecto de ampliação das
obras de melhoramentos do porto de Paranaguá, cujos estudos
foram autorizados pelo aviso n. 54, de 28 de fevereiro de 1914 ;
f) organização do projecto e orçamento de um canal do
Varadouro, aproveitando os estudos feitos pela extincta fiscalização, com o fim de r>stabelecer uma linha de navegação interior da bahia de Paranaguft aos portos de Cananéa e Iguape, no
Estado de S. Paulo ;
g) conservação e reparos no material fluctuante;
h) r~ompilação de dados estatísticos sobre o movimento
marítimo e commercial dos portos de Paranaguá e Antonina e
informações de ordem technica para o seu historico.
Art. 3. Dos trabalhos que, de accôrdo com o artigo anterior,.
tiver executado. o engenheiro-chefe da commissão remetterá
mensalmente á Inspectoria relatorio circumstanciado, acompanhado de plantas dcrnonstmtivas do progresso dos trabalhos e
discriminação das clcspezas effectuádas.
Art. 4. O en[.!:enheiro-chefe da commissão remetterá ã
Inspnetoria, até 31 de janeiro de cada anno, o relatorio geral
do anno antecedente.
Art. 5. 0 O pcssonl de nomPação compôr-se-ha de um engenheiro-chefe, um conductor de 2a elasse e um 2° escripturario.
Art. G.o Será posta na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no, Estado do Paraná, á disposição do engenheiro-chefe
da commissão, a verba necessaria para as despezas previstas,
devendo esse funccionario fazer as requisições de pagamento á
proporção das exigencias do serviço, prestando contas áquella
delegacia.
Art. 7. 0 O engenheiro-chefe da commissão proporá ao ins:pector federal todas as medidas que lhe parecerem necessarias
ao cabal desempenho da sua missão.
.
Art. 8. o Compete ao engenheiro-chefe da commissão comprar os materiaes de que ella careça, mediante concurrenci&
publica, podendo, em casos de urgencia, limitai-a a tres forne-0

0
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cedores, quando a importancia do material a adquirir não seja
superior a 1 :000$000.
Art. 9. O pessoal de nomeação, de accôrdo com o art. 36
do regulamento da Inspectoria, terá direito a passagem livre
por parte do Góverno, quando em serviço, e nos casos de remoção, por conveniencia de serviço ou nomeação, ser-lhe-ha
abonada, como ajuda de custo, a metade do respectivo orde·nado de um mez, a titulo de nova installação.
Art. 10. O pessoal da commissão será de nomeação do ministro, sob proposta do inspector.
Art. 11. O numero de empregados diaristas e jornaleiros e
bem assim as respectivas tabellas de salarios serão fixados pelo
inspector sob proposta do engenheiro-chefe da commissão.
Art. 12. O pessoal titulado tomará posse na Administração
Central da Inspflctoria pessoalmente ou por procuração, ou na
séde da commissão perante o respectivo engenheiro-chefe.
Art. 13. Para os casos omissos nas presentes instrucções
vigorarão as disp,osições do regulamento que baixou com o decreto n. 11.526, de 17 de março de 1915.
Art. 14. Os venrimentos do pessoal titulado serão os da
tabella annexa.
0

Tabella de vencimentos do pessoal do quadro

PESSOAL

1 engenheiro-chefe ......
1 conductor de 2• classe.
1 2° escripturario ........

ORDENADO

12:000$
3:2d0$
2:800$

GRATIFICAÇÃO

VENCIMENTOS

6:000$
1:600$
1:400$

18:000$000
4:800$000
4:200$000

Directoria Geral de. Obras Publicas, 3 de junho de 19Hí.Leandro A. R. da Cos,w, director geral.

N. 5 -EM 3 DE JUNHO DE 1915
Approva as instrurções para a Commissão Administrativa de E•tudos e Obras
dos Portos do Ceará

O ministro de Estado dos Negocios da Yiação e Obras
Publicas, em nome do Presidente da Republica:
Resolve, de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n. 11.526, de 17 de márço do corrente anuo,
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approvar as instrucções para a Commissão Administrativa de
Estudos e Obras dos Portos do Estado dn Ceará, que com esta
baixam, ::t,ssignadas pelo director geral de Obras Publicas da
Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 3 de junho de 1915.- A. Tavares de Lyra.
Instrucções para 8. Commissão Administrftiva de Estudo e Obras doa
Portos do Cearâ a que se refere à portaria desta. data

Art. 1.° Fica constituída, de accôrdo com os arts. 1° e 8° do
regulamento a que sc rcfere o decreto n. 1U526, de 17 de março
de 191fí, a Commissão Administrativa de Estudos e Obras dos
Portos do Estado do Ceará.
Art. 2. A commisf'ão, dentro da dotação que lhe couber,
tem a f'CU cargo os seguintes serviços :
No porto df' Fortaleza :
a) drngagem de accôrdo com o projecto approvado pelo
decreto n. 8.204, de 8 de setembro de 1910;
b) eonservação' das plantações para fixação das dunas a
léste do porto c continuação das mesmas até o rio Cocó.
Formação de um viveiro de arvores apropriadas ás dunas
e arhoriznção dC' toda a zona dcssas dunas a léstc do porto até
o rio Cocó.
Fixação das dunas a ot-ste do porto si se tornar ~cessaria;
c) observações nw1.corologicas e de marés, estudo ,:las correntes e da movimentação de arêas e sedimentos. ao fongo da
costa, levantando semestralmerltc, para o estudo dessa movimentação, a planta hydrogrnphica do littoral entre a ponta de
Moeuripc c a cidade de Fortaleza até a curva de 10m,0;
d) compilação de dados estatísticos sobre o movimento
commcrcial c marítimo do porto e de informações de ordem teclmiea para o histmico do porto.
Nos portos de Camoeim e Aracaty :
e) estudo c realização de ~bras Pff>Vis?rias de dragagem,
fixação de dunas c outras autonzadas pelo mspector ;
f) eompilaçiío de dados Pstatist.icos c historieos, como para
o porto de Fortalf'za.
Art. 3. Dos trabalhos que, de accôrdo cora o artigo anterior, tiver executado, o cngcnheiro-chC'fe da commissão remetterá mensalmente á Inspectoria relatorio circumstanciado,
acompanhado de plantas demonstrativas do progresso dos trabalhos e discriminação das despezas effect.uadas.
Art. 4. O engenheiro-chefe da commissão remetterá á Inspeetoria, até 31 de janeiro de cada anno, o relatorio geral do
anno antecedente.
Art. 5. O pessoal de nomeação eompor-se-ha de um engenheiro de 2a classe e um 1o esc ri pturario.
0

0

0
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Art. 6. 0 Será posta na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado. do Ceará,'"á disposição do engenheiro-chefe da
commissão, a verba necessaria para as despezas previstas, devendo esse funccionario fazer as requisições de pagamento á
proporção das exigencias do serviço, prestando contas áquella
delegacia.
Art. 7. O engenheiro-chefe da commissão proporá ao inspector federal todas as medidas que lhe parecerem necessarias
ao cabal desempenho da sua missão.
Art. 8.° Compete ao engenheiro-chefe da commissão comprar os materiaes de que ella careça, mediante co~currencia
publica, podendo, em caso de urgencia, limitai-a a tres fornecedon~s, quando a importancia do material a adquirir não seja
superior a 1:000$000.
Art. 9. O pe<>soal de nomeação, de accôrdo com o art. 36
do regulamento da Inspectoria, terá direito, a passagem livre
por parte do Governo, qüando em serviço, e nos casos de remoção, por conveniencia de serviço ou nomeação, ser-lhe-ha
abonada, como ajuda de custo, a metade do respectivo ordenado de um mez, a titulo de nova installação.
·
Art. 10. O pessoal da commissão será de nomeação do ministro, sob proposta do inspector.
·
Art. 11. O numero de empregados diaristas e jotnaleiros e
bem assim as respectivas tabellas de salarios serão fixados pelo
inspector, sob proposta do engenheiro-chefe da commissão.
Art. 12. O pessoal titulado tomará posse na Administração
Central da Inspectoria, pessoalmente ou por procuração, ou na
séde da commissão perante o respectivo engenheiro-chefe.
Art. 12. Para os casos omissos nas presentes instrucções
vigorarão as disposições do regulamento que baixou com o decreto n. 11.526, de 17 de março de 1915.
Art. 14. Os vencimentos do pessoal titulado serão os da
tabella annexa.
0

0

Tabclla de vencimentos do pessoal titulado

PESSOAL

1 engenheiro-chefe ........
1 engenheiro de 2a classe ..
1 1o escripturario.........

ORDENADO

12:000$
6:400$
3:200$

GRATIFICAÇÃO

6:000$
3:200$
1:600$

VENCIMENTOS

18:000$000
9:600$000
4:800$000

Directoria Geral de Obras Publicas, 3 de junho de 1915. Leandro A. R. da Costa, director geral.
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N. 6 -EM 3 DE JUNHO DE 1915
Approva as instrucções para a Commissão Administrativa•de Estudos e Obras
dos Portos e Rio~ do Estado de Santa Catharina

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas~ ta Secção.- Rio de Janeiro, 3 de junho
de 1915.
O ministro de Estado dos NPgocios da Viação e Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica :
Resolve, de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n. 11.526, de 17 de março do corrente '{l.nno,
approvar as instrucções para a Commissão Administrativa de
Estudos e Obras dos Portos e Rios do Estado de Santa Catharina, que com esta baixam, assignadas pelo director geral de
Obras Publicas da Secretaria de Estado dos Negocias da Viação
e Obras Publicas.
Rio de Janriro, 3 de junho de 1915.- A. Tavares de Lyra.
Instrucções para a Commissão Administrativa de Estudos e Obras dos
Portos e Rios do Estado de Santa Catharina a que se refere a portaria
•
desta data

Art. 1. o Fica constituida, de accôrdo com os arts. 1o e 8° do
regulamento a que se refere o decreto n. 11.526, de 17 de março
de 1915, a Commissão Administrativa de Estudos e Obras dos
Portos e Rios do Estado de Santa Catharina.
Art. 2." A eommissão, dentro da dotação que lhe couber,
tem a seu cargo os seguintes serviços :
a) conservação do canal através do baixio do Taboleiro ao
norte de Florianopolis, com a profundidade de quatro metros e
estudos de scu aprofundamento para oito metros ;
b) conservaçào e continuação dos melhoramentos do porto
de Florianopolis;
1o, efwR de saneamento, projectado no lugar denominado
Prainha até Pm frente ao carrego da Bulha, proximo á Capitania
elo Porto·
2", drws de atracação, em seguimento ao cáes de saneamento, até o lugar chamado Santa l\:Iaria;
3", muralha nas margens esquerda e direita do carrego da
Bulha para fechar as áreas abrangidas de cada lado do carrego
pelas praias, os cáes c carrego;
4°, dragagem do porto;
5", aterro da área entre o cáes e a cidade;
6", eonstrucções de armazens, linhas ferreas, etc.;
7°, construcção de um quebra-mar abrigando o ancouradouro dos ventos sul;
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c) conservação e continuação dos melhoramentos da barra
da Laguna; molhe de pedras soltas sobre colchões de fachina,
enraizado no ponto do Norte, guia corrente na margem direita
do canal em frente ao dito pontal e consolidação nas margens
onde se verificarem erosões;
d) conservação e continuação das obras de Itajahy; guia
corrente na margem opposta;
e) conservação e continuação das obras do canal de Laguna
e Araranguá; e estudos de passagem do valle do rio Sangão para
o valle do rio Urussanga, evitando os planos inclinados do projecto em execução;
.
f) organização do projecto definitivo dos melhoramentos do
porto de Florianopolis, no sentido de dar accesso ao porto pelo
canal do Norte e, si for exequivel, pela barra do sul, a embarcações calando oito metros;
g) estudos para a resolução final do problema de melhoramentos da barra e do rio Itajahy até a cidade e a regularização
das suas margens a montante desse porto;
h) estudos do prolongamento do canal de Laguna a Araranguá, para sua ligação com o systema de canaes do Estado do
Rio Grande do Sul;
i) conservação das officinas, material fluctuante e rodante
a cargo da commissão;
j) compilação de dados estatísticos sobre o movimento maritimo e commercial dos portos a cargo da commissão e informações de ordem technica para o seu historico.
Art. 3. o Dos trabalhos que, de accôrdo com o artigo anterior, tiver executado o engenheiro-chefe da commissão remetterá mensalmente á Inspectoria relatorio circumstanciado,
acompanhado de plantas demonstrativas do progresso dos trabalhos e discriminação das despezas effectuadas.
Art. 4. o O engenheiro-chefe da commissão remetterá á Inspectoria, até 31 de janeiro de cada anno, o relatorio geral do
anno antecedente.
Art. 5. O pessoal de nomeação compôr-se-ha de um engenheiro-chefe, um engenheiro de 1a classe, um engenheiro de
3a classe, dous conductores de 1a classe, um escripturario pagador,·um 1° escripturario, um 2o escripturario e dous 3o• escripturarios.
Art. 6. Será posta na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional, no Estado de Santa Catharina, á disposição do enge,nheiro-chefe, a verba necessaria para as despezas previstas,
devendo esse funccionario fazer as requisições de pagamento á
proporção das exigC;ncias do serviço, prestando contas áquclla
delegacia.
Art. 7. O engenheiro-chefe da commissão proporá ao inspector federal todas as medidas que lhe parecerem neccssaria!!
ao· cabal desempenho da sua missão.
0

0
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Art. 8.° Compete ao engenheiro-chefe da commissão comprar os matcriacs de que ella careça, mediante concurrencia publica, podendo, em· casos de urgencia, limitai-a a tres fornecedores quando a importancia do material a ariquirir não seja
superior a 1 :000$000.
Art. 9. O pessoal de nomeação, de accôrdo com o art. 36
do regulamento da Inspectoria, terá direito a passagem livre
por parte do Coverno, quando em serviço, e nos casos de remoção, por convcniencia de serviço ou nomeação, ser-lhe-ha
abonada, como ajuda de custo, a metade do respeP-tivo ordenado de um mcr, a titulo de nova in!'tallaçãíl.
Art. 10. O pessoal da commissão será de nomeação do ministro, sob proposta do inspector.
Art. 11. O numero de empregados diaristas e jornaleiros
e bem assim as respectivas tahellas de salarios serão fixados
pelo inspcctor, sob proposta do engenheiro-chefe da commissão.
Art. 12. O pessoal titulado tomará posse na Administração
Central da Inspectoria pessoalmente ou por procui'ação, ou na
séde da commissão perante o respectivo engenheiro-chefe.
Art. 13. Para os casos omissos nas presentes instrucções,
vigorarão as disposições do regulamento que baixou com o decreto n. 11.526, de 17 de março de 1915.
Art. 14. Os vencimentos do pessoal titulado serão os da
Úthella seguinte:
0

Tnbt_•lla de vendntentos do pessoal titulado

PESSOAL

1
1
1
1
1
1
1
1

chefe-Engenheiro .......
engenheiro de 1a classe ..
))
de 3• classe ..
conductor de 1a classe ..
Escripturario pagador ..
1o escripturario ........
2° escripturario ........
3° escripturario ........

ORDENADO

12:000$
8:000$
4:800$
4:000$
4:000$
3:200$
2:800$
2:400$

CRATIFICAÇÃO

6:000$
4:000$
2:400$
2:000$
2:000$
1:600$
1:400$
1:200$

VENCIMENTOS

18:000$000
12:000$000
7:200$000
6:000$000
6:000$000
4:S00$000
4:200$000
3:600$000

Directoria Geral de Obras Publicas, 3 de junho de 1915.Leandro A. R. da Costa, director geral.
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EM 11 DE JUNHO DE 1915

instrucçõea para a Commissão Administrativa de Estudos e Obras
do porto de Amarração

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obraê Publicas- 1a Secçãc.- Rio de. Janeiro, 11 de junho
de 1915.
O ministro de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas, em nome do Presidente ela Republica:
Resolve, de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n. 11.525, de 17 de março do corrente anno,
approvar as instrucções para a Commissão Administrativa de
Estudos e Obras do Porto de Amarração, que com esta baixam,
assignadas pelo director geral de Obras Publicas da Secretaria
de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1915.-A. Tavares de Lyra.
InaU:nc~õaa

para a Commissão Administrativa e Estudos e Obras do Porto
de Amarração a que se refere a portaria desta data

Art. 1.° Fica constituída, de accôrdo com os arts. 1° ego do
regulamento a que se refere o decreto n. 11.526, de 17 de março
de 1915, a Commissão Administrativa de Estudos e Obras do
Porto de Amarração.
Árt. 2. A commissão, dentro da dotação que lhe couber,
tem a seu cargo os seguintes serviços:
a) dragagem da foz do rio Parahyba no canal de accesso ao
porto e no ancoradouro, de accôrdo com o projecto elaborado
pela extincta Com missão de Estudos c Melhornmcntos do Porto
de Amarração;
b) fixação, por meio de plantações, das dunas que, sob a
acção dos ventos reinantes. concorrem para o aterramPnto, quer
do porto, quer do canal de accesso;
c) observações diarias de ventos e marés;
d) compilação de dados estatísticos sobre ó movimento marítimo e commercial dos portos de Amarração e Tutoya;
c) protecçã<) da margem direita do rio Parahyba por meio
de estacadas de madeira (groynes);
. f) conservação dos serviços já executados.
Art. 3. o Dos trabalhos que, de accôrdo com o artigo anterior, tiver de executar, o engenheiro encarregado da commissão
remetteiá, mensalmente, á Inspectoria, relatorio circumstanciado, acompanhado de plantas demonstrativas do adeantamento do serviço e com a discriminação das despezas effectuadas.
Art. 4. o O engenheiro encarregado da commissão remetterá á Inspectoria, até 31 de janeiro de cada anno, o relatorio
geral do anno antecedente.
0
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Art. 5. 0 O pessoal da commissão compor-se-ha de um conductor de 18 classe e um 3° escripturârio, nomeados pelo ministro, sob proposta do inspector.
Paragrapho unico. O numero de empregados jornaleiros e
diaristas. assim como a respectiva tabella de salarios, serão fixados pelo inspector, mediante proposta do encarregado da
commissão.
·
Art. 6. 0 Será posta na Delegacia do Thesouro Nacional, no
Estado do Piauhy, á disposição do encarregado da commissão,
a quantia necessaria para as respectivas despezas, devendo
aquelle funccionario fazer a requisição, á proporção das exigencias do serviço, prestando contas áquella delegacia.
Art. 7. O encarregado da commissão proporá ao inspecto"r
federal todas as medidas que lhe parecerem necessarias ao cabal
desempenho de sua missão.
Art. 8.° Compete ao encarregado da commissão comprar
os materiaes de que careça esta commissão, mediante concurrcncia publica, podendo, em casos de urgencia, limitai-a a tres
fornecedores quando a importancia do material a adquirir não
seja superior a 1:000$000.
Art. 9. O pessoal da commissão, de accôrdo com o artigo
36 do regulamento da Inspectoria, terá direito a passagem livre
por parte do Governo, quando em serviço, e nos casos de remoção, por conveniencia de serviço ou nomeação, ser-lhe-ha
abonada a ajuda de custo correspondente á metade do respectivo ordenado mensal a titulo de nova installação.
Art. 10. O pessoal do quadro tomará posse na Adminis·tração Central da Inspectoria, por procuração ou pessoalmente,
ou na séde da commissão perante o respectivo encarregado.
Art. 11. Para os casos omissos nas presentes instrucções
vigorarão as disposições do regulamento a que se refere o decreto n. 11.526.
Art. 12. Os vencimentos do pessoal da commissão serão os
da tabella annexa.
0

0

Tabella de vencimentos do pessoal do quadro

PESSOAL

1 conductor de 1a classe, encarregado da commissão ..
1 terceiro escripturario .....

ORD.

4:000$
2:400$

GRAT.

2:000$
1:200$

VENCIM.

6:000$000
3:600$000

Directoria Geral de Obras Publicas, 11 de junho de 1915.
-Leandro A. R. da Costa, director geral.
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EM 11 DE JUNHO DE 1915

Approva as inatrucçriea para a Físcalização ~o :Porto do Pará

Ministerio da Viação e Obras Publicas - Directoria Gera
de Obras Publicas- 13 Secção. -Rio de Jàneiro, 11 de junho
de 1915.
O ministro de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica:
Resolve, de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n i1.526, de 17 de março de corrente anno,
approvar as instrucções para a Fiscalização do.PDrto do Pará,
que com esta baixam, assignadas pelo director geral de Obras
Publicas.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1915.- A. Tavares de Lyra.
Instrucções para a Fiscalização do Porto do Pará a que se refere a portaria
desta data

Art. 1. 0 A Fiscalização do Porto do Pará, d1rectamente subordinada á Inspectoria de Portos, Rios e Canaes, de conformidade· com o ~egulamento approvado pelo decreto n. 11.526,
de 17 de março de 1915, tem a seu cargo:
I
1°, a fiscalização das obras de melhoramento do porto do
Pará concedidas ao engenheiro Persival Farquhar pelo decreto
n. 5.978, de 18 de abril de 1906, cujos planos e orçamentos
foram approvados pelo mesmo decreto e outros subsequentes,
das quaes é cessionaria a Companhia Port of Pará;
2°, a execução de outros trabalhos que forem autorizados
pelo Ministerio da Viação e Obras Puhlicas, quer no porto do
Pará e estuario do rio Amazonas, quer em outros portos do littoral paraense;
3°, o estudo de marés, ventos, correntes e do movimento de
arêas e sedimentos, principalmente dentro e nas immediações
do porto melhorado.
Art. 2. O pessoal effectivo da fiscalização constará do fixado no quadro 111 do regulamento approvado pelo decreto
n. 11.526, de 17 de março de 1915, acima citado.
; Art. 3. AlÉm deste pessoal terá a fiscalização, de accôrdo
com o art. 7o do dito regulamento, o seguinte pessoal extraordinario, de livre nomeação e demissão e sem· direito de nomeação
ou accesso para os quadros da administração central ou das
fis(·ali ?;ações:
Dous engenheiros de 2a classe;
Um 1o escripturario.
Os vencimentos deste pessoal serão regulados pela tabella
n. 2 do regulamento approvado pelo decreto n. 9.078, de 3 de
0
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novembro de 1911, adaptada para as commissões administractivas de estudos e obras.
Art. 4. o Incumbe ao chefe da fiscalização, por si e pelo pessoal subordinado:
1o, representar o inspector junto ao gov:erno estadual e a
Companhia Port of Pará;
2°, effectuar as medições periodicas dos trabalhos executadoR pela companhia e proceder ás .tomadas de contas de
accôrdo com o contracto e instrucções approvadas pelo decn~to
n. 6.501, de 6 de junho de 1907, remettendo ao inspector os
respectivos documentos em tres vias;
3°, velar pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos em
vigor e pelo bom desempenho dos deveres do pessoal;
4°, fazer executar as presentes instrucções para os trabalhos a seu cargo e expedir as ordens de detalhes de serviço
necessarias á boa marcha dos mesmos;
5o, informar o inspector sobre os assumptos que de alguma
sorte se relacionem com as obras e serviços a seu cargo;
6°, communicar ao inspector o que occorrer sobre qualquer
impedimento ao regimen das aguas, quando não esteja ao seu
alcance removêl-o, e denunciar os projectos de obras publicas
ou particulares, cuja realização possa perturbar esse regimen;
7o, colligir e organizar os dados e informações necessarias
á historia technica e commereial do porto da capital do Estado,
apresentando as memorias e relatorios que julgar de utilidade
publica;
8°, enviar ao inspector até o dia 31 de janeiro de cada anno
o relatorio do anno antecedente com todos os elementos indispensavus;
go, requisitar da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional,
no Estado do Parú o pagamento do pessoal e materiaes empregados nos serviços a seu c:1.rgo, mediante a apresentação de
folhas e contas convenientemente process1-das, tendo em consideração as verbas destinadas aos mesmos serviços;
10, remetter ao inspcctor a relação annual da despeza até
31 de dezembro de cada anno, e dentro dos primeiros dias de
cada mez a relação da dcspeza do mez anterior, acompanhada
de uma via de cada um dos documentos comprôbatorios da
mesma dcspeza;
11, promover accôrdos amigaveis para as desapropriações
de predios, terrenos e outras propriedades autorizada.o;; pelo Governo, sujeitando-os á approvação do inspector, a quem proporá tambem o procedimento judicial quando não conseguir o
resultado amigavel com os respectivos proprietarios;
12, requisitar das autoridades locaes ou das repartições
competentes as providencias necéssarias ao bom desempenho de
suas attribuiçõe::; e deveres, bem como para garantia devid9.
aos contractantes rias obras e serviços.
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Art. 5. o O chefe da fiscalizàção distribuirá o pessoal, quer
effectivo, quer extraordinario. pelos differentes serviços a cargo
da mPsma, marcanoo as respectivas attribuições:
Art. 6. 0 A nomeação do pessoal será feita de conformidade
com o regulamento approvado pelo decreto n. 11.526, acima
·
citado.
Art. 7. O engenheiro-chefe será substituído em seus impedimentos nelo engenheiro ajudante.
As demais· substituições serão feitas por empregados extraordinarios designados pelo engenheiro-chefe ou, no casó de
impedimento de mais de 30 dias, pelo inspector, tendo preferencia os pertencentes á fiscalização.
Art. 8. A acquisição de materiaes será feita mediante concurrencia publica logo que a importancia do fornecimento exceda de 2:000$, tornando-se necessaria a autorização do inspector quando elle exceder de 5 :000$000.
Art. 9. A séde da fiscalização do porto será na capital do
Pará, podendo ser lof'alizadas em outros pontos do estuario ou
da costa as dos demais servic;os.
A nenhum empregado será licito afastar-se da séde dos
respectivos trabalhos sem prévia autorização do chefe da fiscalização, c da séde desta sinão com licença, exceptuado o chefe
quando chamado a serviço, observado o disposto no art. 44 do
regulamento ela Inspectoria.
Art. 10. Para os casos omissos nas presentes instrucções
vigorarão as disposições do regulamento approvado_ pelo decreto n. 11.526, acima citado.
0

0

0

Pes•oal da fiscalização do Por.to do Pará

PESSOAL EFFECTI\'0
Categoria

1
1
1
1

Vencimentos

engenheiro rhefe ........... .
engenheiro ajudante ....... .
escripturario .............. .
continuo ................. .

18:000$000
14:400$000
4:800$000
1:800$000

Total .................. .
1 servente com a diaria de 4$000

39:000$000

PESSOAL

EXTRAORDINARIO

2 engenheiros de 2a classe a
9:600$000 ............. .
1 1o escripturario ........... .
Total. .......... ·....... .

19 :200$000
. 4:80U$000

24:000$000
Directoria Geral de Obras Publicas, 11 de junho de 1915.
-Leandro A. R. da Costa, director geral.
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N. 9 -EM 11 DE JUNHO DE 1915
Approva as instrucções para a fiscalização do Porto do Rio de Janeiro

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas- In Secção.- Rio de .Janeiro, 11 de junho
de 1915.
O ministro de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica:
Resolve, de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n. 11.526, de 17 de março do corrente anno,
approvar as instrucçõrs para a Fiscalização do Porto do Rio de
Janeiro, que, com esta baixam, assignadas pelo director geral de
Obra;;; Publicas da Secretaria de Estado da Viação e Obras
Publicas.
Hio de Janeiro, 1 1 de junho de 1915.- A. Tavares de Lyra.
Instrucção para a fiscalização do Porto do Rio de Janeiro a que se refere
a portaria desta data

Art. 1. o Subordinada á Inspectoria Federal de Portos, Rios
e Canaes, c regendo-se pelo regulamento approvado pelo decreto n. 11.526, de 17 de março de 1915, a Fiscalização do Porto
do Hio de Janeiro tem a seu cargo:
1", a conclusão clas~obras de melhoramento do porto, approvaclas pelo decreto n. 4.9G9, ele 18 de setembro de 190:.:;, e a
execucção elas que forem ordenadas pelo Governo em continuação das já executadas, segundo o plano e orçamento que
forem organizados pela Inspectoria e approvados pelo Governo;
2o, a abertura, calçamento, arborização e drenagem das
ruas em hTn'nos ganhos ao mar ou provenientes do arrazamento
do morro do Senado c do Castello, a de marcação dos lotes em
que forem divididos segundo o plano approvado pelo Governo,
a construcção de armaz!'ns ou de outros edificios publicos ordenadas pelo Governo, c a fiscalização das construcções particulares que forem levantadas nos lotes cedidos para tal effeito
pelo Governo nas novas ruas, emquanto estas não forem entregues ft Prefeitura;
· :3o, a fiscalização de contractos parciaes já feitos ou por
fazer para a &'{ecução dos trabalhos acima mencionados;
4", a fiscalização do contracto de arrendamento dos serviços do cáes do porto;
5°, a execução dos novos estudos e levantamentos hydrographicos na bahia elo Rio de Janeiro que se tornarem necessasarios e forem determinados pelo inspector, e a de outros trabalhos que forem autorizados pelo ministro da Viação e Obras
Publicas.
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Art. 2. 0 A Fiscalização do Porto do Rio de Janeiro se comporá da ·administração gemi, imcumbida do expediente, da organização da folha do pessoal e conferencias das contas de fornecedores e contractos, da escripturação das despezas e do archivo
dos documentos e de duas secções, incumbidas da execução
de diversos trabalhos ou serviços externos a cargo da fiscalização, ficando qualquer dellas extincta quando vago, por qualquer circumstancia, o logar do respectivo chefe.
Art. 3. o Compete ao chefe da fiscalização por si e pelo pessoal subordinado:

to, representar o in<~pector junto á Prefeitura do Districto
Federal, ás repartições publicas e ás empi'ezas contractantes dos
serviços do cáes, das obras do porto e das açcessorias ou complementares nos terrenos ganhos ao mar;
2°, dirigir e superintender todas as obras e serviç~;>s a cargo
da fiscalização;
·
3°, adinittir o pessoal operario e jornaleiro ao serviço, submettendo préviamente á approvação do inspector a tabella
de salarios ;
,
4°, organizar e expedir as instrucções que forem necessarias para a boa execução e regularidade dos trabalhos;
5°, abrir e rubricar os livros de maior responsabilidade;
6°, velar pelo bom desempenho dos deveres do pessoal e
pelo exacto cumprimento dos contractos de obras ou serviços;
7°, ordenar a acquisição dos materiacs necessaria á fiscalização mediante concurrencia publica quando exceder de 2:000$,
e propol-a ao inspector quando o valor exceder de 5 :000$000;
8°, celebrar contractos para fornecimento de materiaes nccessarios á fiscalização mediante concurrencia publica;
9°, promover o recolhimento á Administração Central da
Inspectoria das importancias devidas pelos aluguei13 de immoveis de propriedade da Caixa Especial de Portos e de quaesquer outras rendas, bem como aquellas referentes a deposites
e cauções, cxtrahindo as competentes guias e fazendo a respectiva escripturação;
10, promover accôrdos amigaveis para a desapropriação de
predios, terrenos e outras propriedades autorizadas pelo Governo,
sujeitando-os á approvação do inspector, a quem tambem proporá o procedimento judicial, quando não se conseguir o resultado amigavcl com os respectivos proprietarios, agindo em tudo
de conformidade com as instrucções recebidas;
11, propor ao inspector todas as providencias e medidas
que julgar necessarias ao bom andamento dos serviços;
12, requisitar do inspector o pagamento das despezas com
o pessoal e com a acquisição dos materiaes necessarios aos diversos serviços, dentro dos limites fixados pelo inspector e mediante a· apresentação das folhas, férias e contas, devidamente
processadas na fiscalização;
Decisões -
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13, propor ao inspector, até o dia 1 de dezembro de cada
anno, o orçamento das despezas, a effectuar no exercicio seguinte;
14, informar ao inspector sobre as occurrencias que se derem
nas obras e serviços a seu cargo, e sobre os assumptos que de
alguma sor~e com elles se relacionem;
15, apresentar o inspector, até 31 de janeiro de cada anno,
o relatorio annual dos trabalhos executados durante o anno
anterior.
Art. 4. o O pessoal do quadro será o que consta da tabella
n. 2, annexa ao regulamento da Inspectoria Fecj.eral de Portos,
Rios e Canaes.
Art. 5. o As vagas que occorrerem no pessoal do quadro
serão preenchidas de accôrdo com o art. 28, letra d, do mesmo
regulamento.
Art. 6. o O engenheiro chefe será substituído em seus impedimentos por um dos chefes de secção e, na falta destes, pelo
engenheiro fiscal de 1a classe que for designado pelo inspector.
As demais ·substituições serão feitas por propostas do engenheiro chefe, respeitando o disposto no art. 31 do regulamento.
Art. 7. Para os casos omissos nas presentes instrucções
vigorarão as disposições do regulamento da Inspectoria Federal
de Portos, Rios e Canaes.
Directoria Geral de Obras Publicas, 11 de junho de 1915.Leandro A. R. da Costa, director geral.
0

N. 10- EM 11 DE JUNHO DE 1915
Approva as instrucções para a Fiscaliz3:ção do Porto do Recife

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas- la Secção.- Rio de Janeiro, 11 de junho
de 1915.
O ministro de Estado dos Negocios da Viação e Obras
Publicas, em nome do Presidente da Republica:
Resolve, de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n. 11.526, de 17 de março do corrente anno,
approvar as instrucções para a Fiscalização do Porto do Recife que com esta baixam, assignadas pelo director geral de
Ob;as Publicas da Secretaria de Estado da Viação e Obras
Publicas.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1915.- A. Tavares de Lyra.
Instrucções para.

&

Fiscalização do Porto do Recife a que se refere a
portaria desta data

Art. 1. A Fiscalização do Porto do Recife, subordinada
directamente á Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes,
0
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1°, a execução das obras de melhoramento do porto, cujo
plano e orçamento foram approvados pelo decreto n. 6. 738, de
14 de novembro de 1907, e a fiscalização do contracto com Edmond Bartissol e Demetrio Nunes Ribeiro, feito em virtude do
decreto n. 7.003, de 2 de julho de 1908, do qual" é cessionaria a
"Société de Construction du Port de Pernambuco", e das obras
additadas a este contracto pelo decreto n. 8.591, de 8 de março
de 1911;
•
2°, a exploração commercial dos trechos de cáes e armazena
que forem entregues ao trafego, ou á fiscalização dos respectivos
serviços, si forem contractados ou arrendados;
3°, a desapropriação dos referidos trapiches e predios cujos
terrenos são necessarios ás obras do porto, sua demolição e eventualmente a con~ervação e utilização das propriedades adquiridas;
4°, a abertura e construcção da avenida de accesso ao porto,
no prolongamento do eixo da ponte Buarque de Macedo, incluída nas obras de melhoramento do porto pelo citado projecto
n. 6.738, e da avenida.Marquez de Olinda, em prolongamento
da ponte Sete de Setembro até ao c4.es· em construcção, de accôrdo com o plano e o orçamento approvados pelo decreto numero 8.()91, de 2S de abril de 1911;
5°, a execução dos trabalhos relativos á regularização dos
canaes e estuarios dos rios Capiberibe e Beberibe, sujeitos á
maré, e não comprehendidos nas obras de melhoramento do
porto organizando para isso o necessario proj€'cto;
6°, a continuação dos serviços de observações meteorologicas e de maré, assim como o estudo das correntes e do movimento de areias c sedimentos em todo o estuario, com vista,
principalmente, ás modificações que nelle se manisfestarem em
consequencia dos melhoramentos que se forem realizando;
7o, a manutenção das boias illuminativas existentes e o
estabelecimento de outras que porventura seja conveniente
collocar-se para assignalar baixios ou bancos de pedra junto aos
canaes de accesso ao porto;
8o, a execução de outros trabalhos que forem autorizados
pelo Ministerio da Viação e Obras Pul-licas por intermedio da
Inspectoria.
Art. 2. O pessoal effectivo da fiscaiiza(,'ão constará do fixado no quadro III do regulamento approvado pelo decreto numero 11.526, de 17 de março de 1915, acima citado, a r;aber: o
engenheiro-chefe, um engenheiro ajudante, um escripturario
e um continuo.
Art. 3. AlPm desse pessoal, terá a fiscalização, de accôrdo
com o paragrapho unico do art. 7o, do citado regulamento, o
seguinte pessoal extraordinario, que será de livre nomeação e
0

0
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demissão sem direito a nomeação ou accessos para os cargos dos
quadros da administração central e das fiscalizações:
2
2
2
3
4
1
2
1
2
3
4
6

engenheiros de 1a classe.
engenheiros de 2" classe.
engenheiros de 3" classe.
conductores de 1" classe.
conductores de 2a classe.
desenhista de 1a classe.
desenhistas ele 2a classe.
contador.
primeiros escripturarios.
segundos escripturarios.
terceiros escripturarios.
praticantes.

Art. 4. o Os vencimentos deste pessoal serão regulados pela
tabella n. 2 do regulamento approvado pelo decreto n. 9.078,
de 3 de novembro de 1911, adoptada para as commissões administrativas de obras e estudos
Art. 5. o As despezas da fiscalização correrão por conta dos
emprestimos levantados para o melhoramento do porto.
Art. 6.° Compete ao chefe da fiscalização:
1o, representar o inspector junto ao governo estadual e á
companhia constructora das obras do porto;
2°, dirigir e superintender todas as obras e serviços a cargo
da fiscalização;
3°, organizar e expedir as instrucções que forem necessarias para a boa execução e regularidade dos trabalhos;
4o, despachar os papeis, abrir e rubricar os livros de maior
responsabilidade;
5°, zelar pelo exaeto cumprimento do contracto e termos
additivos celebrados pelo Governo para execução das obras do
porto e pelo bom desempenho dos deveres do pessoal;
6", assignar e expedir todas as requisições de pagamento,
quando convenientemente processadas, e bem assim celebrar
contractos de fornecimento de materiaes para as obras e serviços
autorizados, mediante concurrencia publica; fazer recolher mediante guias. aos cofres da delegacia fiscal a credito da Caixa
Especial de Portos as importancias provenientes de rendas de
alugeis de propriedades, venda de materiaes e outras pertenCCIItes á mesma caixa, bem como as importancias referentes
a clepositos e cauções, fazendo as respectivas escripturações;
7o, ordenar a acquisição dos materiaes necessarios á fiscalizaçã.o mediante concurrencia publica quando excederem de
2:000$, e propol-a ao inspector quando o valor exceda de 5:000$;
8", propor ao inspector todas as providencias e medidas que
julgnr necessarias ao bom andamento dos serviços;
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go, requisitar da Delegacia Fiscal do Thesouro N acionai em
Pernambuco o pagamento das despezas com o pessoal e com os
materiaes precisos aos diversos serviços, dentro da consignação
que annualmente será pelo Governo distribuida á mesma delegacia para este fim, juntando os documentos comprobatorios
(folhas e contas) convenientemente processadas;
10, apresentar ao inspector no decurso de cada mez uma
relação das despezas effectuadas no mez anterior, acompanhada
de uma das vias dos documentos comproliatorios das mesmas,
e até 31 de janeiro de cada anno a relação geral das despczas do
anno precedente;
11, apresentar ao inspector até 31 de janeiro o relatorio
annual;
12, propor ao inspector até o dia 1 de dezembro de cada anno
o orçamento das despezas a effectuar-se no exercício seguinte;
13, requisitar das autoridades federaes com séde na cidade
do Recife o seu auxilio no que for conveniente ao bom andamento dos serviços e communicar-se directamente com as
autoridades estadmies em tudo que concernir á execução dos
trabalhos a cargo da fiscalização.
Art. 7. 0 O engenheiro-chefe distribuirá o pessoal, quer effectivo, quer extraordinario, pelos differentes serviços a cargo da
fiscalização, marcando as respectivas attribuições.
,
Art. 8. 0 A fiscalização poderá admittir o pessoal jornaleiro
necessario aos trabalhos, composto de fiscaes de obras, de pessoal
marítimo, de operarias, de serventes, etc., cujo numero e diarias
serão fixados de maneira. a não exceder-se ás verbas destinadas
aos mesmos trabalhos no orçamento annual das despezas da
fiscalização, devendo a respectiva tabella ser submettida á ap~
provação do inspector.
Art. 9. A nomeação do pessoàl, tanto effectivo como extraordinario, e o preenchimento das respectivas vagas serão feitos
de conformidade com o regulamento approvado pelo decreto
n. 11.526, acima citado.
Art. 10. O engenheiro-chefe será substituído em seus impedimentos pelo engenheiro ajudante. As demaifl substituições
serão feitas por empregados extraordinarios da mesma classe,
designados pelo engenheiro-chefe, ou, no caso de impedimento
de mais de 30 dias, pelo inspector que poderá escolher livremente
o substituto, tendo preferencia os da fiscalização.
Art. 11. O ministro poderá nomear em commissão pessoa
idonea que represente a Fazenda N acionai nas questões em que
esta possa ser interessada, cabendo a esse representante as
funcções e gratificações estabelecidas no art. 27 do regulamento
da Inspectoria.
Art. 12. Para os casos omissos nas presentes instrucções
vigorarão as disposições do regulamento da Inspectoria Federal
do Portos, Rios e Canaes.
0
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Pessoal du Fiscalizoação do Porto do Recife
PESSOAL

EFFECTIVO

Categorias

Vencimentos

Engenheiro-chefe ............
1 engenheiro ajudante .......
1 escripturario ...............
1 continuo ..................

.
.
.
.

18:000$000
14:400$000
4:800$000
1:800$000

Total. ................. .
Um servente com a diaria de 4$000.

39:000$000

PESSOAL EXTRAORDINARIO

Categorias

Vencimentos

2 engenheiros de 1a classe a
12:000$.
2 engenheiros de 2a classe a
9:600$.
2 engenheiros de 3' classe a
7:200$.
3 conductores de 18 classe a
6:000$.
4 conductores de 23 classe a
4:800$.
1 desenhista de 1a classe
2 desenhistas de 2 3 classe a
4:800$ ..........
1 contador ................. .
2 1o• escripturarios a 4:800$ ... .
3 2o• eséripturarios a 4:200$ ... .
4 3° 1 escripturarios a 3 :600$ ... .
6 praticantes a 2:400$ ..... .
o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

••••••

o

o

o

o

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

•••••

o

•••

o

o

o

•••••••••

o

••

o.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o.

o

••

o

o

o

o

o

o.

24:000$000
19:200$000
14:400$000
18:000$000
19:200$000
6:000$000
9:600$000
8:400$000
9:600$000
12:600$000
14:400$000
14:400$000

Total................... 169:800$000
Directoria Geral de Obras Publicas, 11 de junho de 1915.
- Lem1dro A. R. da Costa, director geral.

N. 11- EM 15 DE JUNHO DE 1915
Approva as instrucções para a Físcalização do Porto do Rio Grande do Sul

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas -1 a Secção.- Rio de Janeiro, 15 de junho
de 1915.
O ministro de Estado dos Negocios da Viação e Obras
Publicas, em nome do Presidente da Republica:
Resolve de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n. 11.526, de 17 de março do corrente anno, ap-
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provar as instrucções para a Fiscalização do Porto do Rio Grande
do Sul, que com esta baixam assignada.S pelo director geral
de Obras Publicas da Secretariá de Estado da Viação e Obras
Publicas.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 1915.- A. Tavares de Lyra.
Instruc!)ões para a Fiscaliza!)io do Porto do Rio Grande do Sul a que se
refere a portaria desta data
\

Art. l.J A Fiscalização do Porto do Rio Grande dp Sul,
directamente subordinada á Inspectoria Federal de Portos, Rios
e Canaes, de conformidade com o regulamento approvado pelo
decreto n. 11.526, de 17 de março de 1915, tem a seu cargo:
1. A Fiscalização das Obras da Barra e do Porto do Rio
Grande do Sul contractadas com o engenheiro Elmer Lawrence
Corthell em virtude do decreto n. 5.979, de 18 de abril de 1906,
modificado pelo de n. 6.981, de 8 de junho de 1908, e outros,
das quaes é cessionaria a "Compagnie Française du Port de Rio
Grande do Sul".
2. 0 A verificação constante das profundidades a que se
refere o contracto e das quaes dependem os pagamentos das
obras feitas na barra.
3. o A execução de todos os estudos e observações indispensaveis para o conhecimento das modificações que se produzirem no regimen da costa, da barra, no canal do norte e suas
immediações e de quaesquer outros factos que se verificarem
durante a realização das obras.
4. A execução de outros trabalhos que forem autorizados
pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas por intermedio da
Inspectoria.
Art. 4. O pessoal effectivo da Fiscalização constará do fixado no quadro III do regulamento approvado pelo decreto
n. 11.526, de 17 de março de 1915, acima citado.
Art. 3. Além desse pessoal terá a Fiscalização, de accôrdo
com o art. 7° do citado regulamento, o seguinte pessoal extraordinario de livre nomeação e demissão e sem direito de nomeação
ou accesso aos quadros de administração central ou das fiscalizações:
4 engenheiros de 2a classe;
1 conductor de 1a classe;
3 conductores de 2a classe;
1 desenhista de 1a classe;
1 1o escripturario;
2 2° 8 escripturarios;
1 continuo.
Os vencimentos deste pessoal serão regulados pela tabella
n. 2 do regulamento approvado pelo decreto n. 9.078, de 3 de
0

0

0

0
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novembro de 1911, adoptado para as commissões administrativas de estudos e obras.
Art. 4. Incumbe ao chefe da fiscalização, por si e pelo pessoal ~mbonlinado:
1. Representar o inspector junto ao governo estadual e
á "Compagnie Française du Port de Rio de Grande do Sul."
2. Effectuar medições periodicas dos trabalhos executados
pela companhia e proceder ás tomadas de contas, de accôrdo
com o contracto c; instrucções approvadas pelo decreto n. 6.501,
de 6 de junho de 1907, remettendo ao inspcctor as respectivas
actas e documentos annexos em tres vias.
3. Velar pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos em
vigor e pelo bom desempenho dos deveres do pessoal.
4.° Fazer executar as presentes instrucções para os trabalhos
a seu cargo e expedir as ordens e detalhes de serviço necessarias
á boa marcha dos mesmos .
.5. Informar ao inspector sobre os assumptos que de alguma sorte se relacionem com as obras, serviços e dependencias
a seu cargo.
6. o Communicar ao inspector o que occorrer sobre qualquer
impedimento ao regimen das aguas, quando não esteja ao seu
alcance removei-o e denunciar os projectos de obras publicas
ou particulares, cuja realização possa perturbar esse regimen.
7.° Colligir e organizar os dados e infracções necessarias á
historia technica e commercial da barra e porto do Rio Grande
do Sul, apresentando as memorias e relatorios que julgar de
utilidade publica.
.
8. Enviar ao inspector, até o dia 31 de janeiro de cada:'anno,
o relatorio do anno antecedente com todos os elementos imlispensavels.
9. Requisitar da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional,
no Estado do Rio Grande do Sul, por intermedio da Alfandega
do Rio Grande, o pagamento do pessoal e materiaes empregados·
nos serviços a seu cargo, mediante a apresentação de folhas e
contas devidamente processadas, tendo em consideração as verbas destinadas ao mesmo serviços.
10. RPmetter ao inspector a relação annual das despezas
até o dia 31 de dezembro de cada anno, e dentro dos primeiros
dias de cada mez, a relação das despezas do mez anterior, acompanhada de uma via de cada um dos documentos comprobativos das mesmas.
11. Promover accôrdos amigaveis para as desapropriações
de predios, terrenos e outras propriedades autorizadas pelo Governo, sujpitando-os á approvação do inspector, a quem proporá
tambem o procedimento judicial, quando não conseguir o resultado amigavel com os respectivos proprietarios.
12. Requisitar das autoridades locaes ou das repartições
competentes as providencias para o bom desempenho de suas
0
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_attribuições e deveres, bem como para a garantia aos contractantes das obras e serviços.
Art. 5. O engenheiro-chefe distribuirá pessoal,- quer effectivo quer extraordinario, pelos serviços a cargo da fiscalização
marcando as respectivas attribuições.
Art. 6. o A acquisição de materiaes será feita mediante concurrencia publica logo que a importancia do fornecimento exceda
de 2 :000$, sendo nccessaria autorização do inspector, quando
ella exceda de 5:000$000.
,
Art. 7. A nomeação do pessoal será feita de conformidade
com o regulamento approvado pelo decreto n. 11.526, acima
citado.
Art. 8. O engenheiro-chefe será substituído em seus impe-dimentos pelo engenheiro ajudante.
As demais substituições serão feitas por empregados extraordinarios desinados pelo engenheiro-chefe, ou no caso de impedimento de mais de 30 dias pelo inspector, tendo preferencia os
pertencentes á fiscalização.
Art. 9. 0 A séde da fiscalização das obras da barra e do porto
será a cidade do Rio Grande do Sul, podendo ser localizados em
o~1tros pontos do canal do norte ou da costa as dos demais serviços.
A nenhum empregado será licito afastar-se da séde dos respectivos trabalhos sem prévia autorização do chefe da fiscalização, e da séde desta sinão com licença exceptuado o chefe
quando chamado a serviço, observado o disposto no art. 44 do
regulamento da Inspectoria.
At. 10. Para os casos omissos nas presentes instrucçves
vigorarão as disposições do regulamento approvado pelo decreto n. 11.526, de 17 de março de 1915, acima citados.
0

0

0

Pessoal da Fiscalização do Porto do Rio Grande do Sul
PESSOAL EFFECTIVO

Vencimentos

Categorias

Engenheiro-chefe, . _. _....... .
1 engenheiro ajudante ........ .
1 escripturario ............... .
1 continuo .................. .

18:000$000
14:400$000
4:800$000
1:800$000

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 :000$000
Um servente com a diaria de 4$000.
PESSOAL EXTRAORDINARIO

4 engenheiros de 2a classe a
9:600$000.
1 conductor de 1a classe
o

o

o

o

o

o.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

38:400$000
6:000$000
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3 conductores de 28 classe a
4:800$000 ................ .
1 d esnhiesta de 1a classe ....... .
1 1o escripturario............ .
2 2o• segundos escripturarios a
4:200$000 ................ .
1 continuo .................. .
Total. ................. .

14:400$000
6:000$000
4:800$000
8:400$000
1:800$000
79:800$000

OBsERVAÇÃO- O chefe da fiscalização poderá admittir
fiscaes de obras, pessoal maritimo, serventes e outros jornaleiros que forem necessarios ao serviço a seu cargo, mediante
o abono de diarias fixadas em tabella approvada pelo inspector,
devendo o numero ser calculado de fórma a não ser excedida a
verba destinada a esse fim.
Directoria Geral de Obras Publicas, 15 de junho de 1915. Leandro A. R. da Costa, director geral.

N. 12- EM 28 DE JUNHO DE 1915
Approve, ae instrucções para a Commi~são Administrativa de Estudos e Obras
do Porto de Aracajú

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas- 1• Secção.- Rio de Janeiro, 28 de junho
de 1915.
O ministro de Estado dos N egocios da ViaçãQ. e Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica:
Resolve, de conformidade com o regulamento que acom~
panha o decreto n. 11.526, de 11 de março do corrente anno,
approvar as instrucções para a Commissão Administrativa de
Estudos e Obras do Porto de Aracajú, que com esta baixam,
assignadas pelo director geral de Obras Publicas da Secretaria
de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1915.- A. Tavare8 de Lyra.
Instruc~ões

para a Commissão Administrativa de Estudos e Obras do
Porto de Ara.cajú a que se refere a portaria desta da~&

Art. 1. E' constituida de accôrdo com os arts. 1° e 8° do·
regulamento a que se refere o decreto n. 11.526, de 17 de março
de 1915, a Commissão Administrativa de Estudos e Obras do.
Porto de Aracajú.
0
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Art. 2. 0 A commissão, dentro da dotação que lhe couber,
tem a seu cargo os seguintes serviços:
·
a) conservação dos trabalhos já executados;

b) observação de ventos, marés e correntes;
c) estudo minucioso da barra do rio Cotinguiba, levan-

tando para esse fim plantas hydrographicas trimensaes entre
a barra e o interior do estuario;
d) estudo do -regimen da costa na extensão de cerca de
nové kilometros em frente ao delta do rio Cotinguiba, desde um
ponto a S. W. do Pontal do Sul até outro situado a N. E. de
Atalaia, na faixa maritima limitada pela curva de 10 metros;
e) estudo da formação das dunas para resolver sobre a sua
fixação;
f) conservação e reparos do material fluctuante;
g) compilação de dados estatisticos sobre o movimento
commercial e maritimo do porto e de informações de ordem technica para o historico do porto.
Art. 3. Dos trabalhos que, de accôrdo com o artigo anterior, tiver executado, o engenheiro encarregado da commissão
remetterá mensalmente á Inspectoria relatorio circumstanciado,
acompanhado de plantas demonstrativas do progresso dos trabalhos e discriminação das despezas effectuadas.
Art. 4. 0 O engenheiro encarregado da commissão remetterá
á Inspectoria até 31 de janeiro de cada anno o relatorio geral do
anno antecedente.
Art. 5. o O pessoal de nomeação compor-se-ha de um enge:nheiro de 2a classe,. um conductor de 1" classe e um 3° escripturario.
Art. 6. Será posta na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado de Sergipe, á disposição do engenheiro encarregado da commissão, a verba neeessaria para as despezas previstas, devendo esse funecionario fazer as requisições de pagamento á proporção das exigencias do serviço, prestando contas
áquella delegacia.
Art. 7. O engenheiro encarregado da commissão proporá
ao inspector federal todas as medidas que lhe :t?arecerem necessarias ao cabal desempenho de sua missão.
Art. 8. o Compete ao engenheiro encarregado ela commissão
comprar os materiaes ele que ella careça, mediante concurrencia
publica, podendo em casos ele urgencia limitai-a a tres fornecedores, quando a importancia do material a adquirir não seja
superior a 1:000$000.
Art. 9. O pessoal ele nomeação, de accôrdo com o artigo
36 do regulamento da Inspectoria, terá direito a passagem livre
por parte do Governo, quando em serviço, e nos casos de remoção por conveniencia do serviço ou nomeação, ser-lhe-ha
abonada como ajuda de custo a metade do respectivo ordenado
de um mez, a titulo de nova installação.
0
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Art. 10. O pessoal da commissão será de nomeação do ministro, sob proposta do inspector.
Art. 11. O numero de empregados diaristas e jornaleiros,
e, bem assim, as respectivas tabellas de salarios, serão fixados
pelo inspector, sob proposta do engenheiro encarregado da
commissão.
··
Art. 12. O pessoal titulado tomará posse na Administração
Central da Inspectoria, pessoalmente ou por procuração, ou na
séde da commissão perante o respectivo engenheiro encarregado.
Art. 13. Para os casos omissos nas presentes instrucções
vigorarão as disposições do regulamento que baixou com o decreto n. 11.526, de 17 de março de 1915.
Art. 14. Os vencimentos do pessoal titulado serão os da
tabella annexa.
Tabella de venchnentos do pessoal titulq.do

PESSOAL

1 engenheiro de 2" classe ..... .
1 conductor de ta classe ....... .
1 3° escripturario ............ .

ORD.

I

GRAT.

6:400$ 3:200$
4:000$ 2:000$
2:400$ 1 :200$

VENCIM.

9:600$000
6:000$000.
3:600$000

Directoria Geral de Obras Publicas, 28 de junho de 1915.
-Leandro A. R. da Costa, director geral.

N. 13 -EM 1 DE JULHO DE 1915
Approva as instrucções para a Fiscalização do Porto da Victoria

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas- 1" Secção.- Rio de Janeiro, 1 de julho de
1915.
O ministro de Estado dos Negocios da Viação e Obras
Publicas, em nome do Presidente da Republica:
Resolve, de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n. 11.526, de 17 de março do corrente anno,
approvar as instrucções para a Fiscalização do Porto da Victoria
que com esta baixam, assignadas pelo director geral de Obras
Publicas da respectiva Secretaria de Estado.
Rio de Janeiro, 1 de julho de 1915. -A. Tavares de Lyra.
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Instrucçlles para a Fiscalização do Porto da Victoria a que se refere a
portaria destl daU.

Art. 1. 0 A Fiscalização do Porto da Victoria, dirêctamente
subordinada á Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, de
conformidade com o regulamento approvado pelo decreto numero 11.526, de 17 de março de 1915, tem a seu cargo:
1o, a fiscalização das obras de melhoramentos do porto da
Victoria, Estado do Espírito Santo, concedidas á Companhià
Brasileira Torrens pelo decreto n. 1.173, de 17 de dezembro de
1892, modificado pelo decreto n. 5.213, de 10 de maio de 1904,
das quaes é cessionaria a Companhia Porto da Victoria, em virtude do decreto n. 5.951, de 28 de março de 1906;
2°, a execução de outros trabalhos que forem autorizados
pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, quer na bahia da
Victoria quer em outros ponto do littoral do Estado do Espírito
Santo;
3°, o estudo de marés, ventos e correntes, e do movimento
de areias e sedimentos, principalmente nas proximidades das
obràs de melhoramentos executadas no porto e no seu canal de
a ccesso.
Art. 2. o O pessoal effectivo da fiscalização constará do fixado no quadro III do regulamento approvado pelo decreto numero 11.526, de 17 de março de 1915, acima citado.
Art. 3. Além desse pessoal terá a fiscalização, de accôrdo
com o art. 7o do dito regulamento, o seguinte pessoal extraordinario, de livre nomeação e demissão, e sem direito de nomeação ou accesso para os quadros da administração central ou
das fiscalizações :
Um conductor de 1a classe.
Um 2° cscriptura.rio.
Os vencimentos desse pessoal serão regulados pela tabella
n. 2 do regulamento approvado pelo decreto n. 9.078, de 3 de novembro' de 1911, adoptada para as cominissões administrativas
de estudos e obras.
Art. 4. Incumbe ao chefe da fiscalização, por si e pelo pessoal subordinado:
1°, representar o inspector junto ao governo estadual e á
Companhia Cessionaria das Obras do Porto;
2o, effectuar medições periodicas dos trabalhos executados
pela companhia e proceder ás tomadas de contas de accôrdo com
o contracto e instrucções approvadas pelo decreto n. 6.501, de
6 de junho de 1907, remettendo ao inspector os respectivos documentos em tres vias;
3o, velar pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos em
vigor e pelo bom desempenho dos deveres do pessoal;
4°, fazer executar as presentes instrucções para os trabalhos
a seu cargo e expedir ás ordens de detalhes de serviços necessarios á boa marcha dos mesmos;
0
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5°, informar o inspector sobre assumptos que de alguma
sorte se relacionem com as ohr!ts e serviços a seu cargo;
6o, communicar ao inspector o que occorrer sobre qualquer
impedimento ao regimen das aguas, quando não esteja ao seu
alcance removei-o e denunciar os projectos de obras publicas ou
particulares, cuja realização possa perturbar esse regimen;
7°, colligir e organizar os dados e informações necessarias
á historia technica e commercial do porto da Victoria, apresentando as memorias e relatorios que julgar de utilidade publica;
8°, enviar ao inspector até o dia 31 de janeiro de cada anno
o relatorio do anno antecedente com todos os elementos indispensavPls;
9°, requisitar da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional
no Estado do Espírito Santo o pagamento do pessoal e materiaes
empregados nos serviços a seu cargo mediante apresentação de
folhas c contas devidamente processadas, tendo em consideração
as verbas destinadas aos mesmos serviços;
1O, remetter ao inspector a relação annual da despeza até
31 de dezembro de cada anno, e dentro dos primeiros dias de
cada mez, a relação da despeza do mez anterior, acompanhada
de uma via de cada um dos documentos comprobativos da
mesma;
11, promover accôrdos amigaveis para as desapropriações
de prcdim;, terrenos c outras propriedades, autorizadas pelo Governo, sujPitando-as á approvação do inspector, a quem proporá
tambem o procedimento judicial quando não conseguir o resultado amiga vel com os rcspecti vos proprietarios;
12, requisitar das autoridades locaes ou das repartições
competentes as providencias para o bom desempenho de suas
attribniçõcs e deveres, bem romo para a garantia devida aos
contractanks flas obras c serviços.
Art. 5. O chefe da fiscalização distribuirá o pessoal, quer
effectivo, quer extraorrlinario, pelos differentes serviços a cargo
da mesma, mareando as respectivas attrilmições.
Art. 6. A nomeação do pessoal será feita de conformidade
com o regulamento approvado pelo decreto n. 11.526, acima citado.
Art. 7." O engenheiro-chefe será substituído em seus impedimentos pelo engenheiro ajudante. As demais substituições
serão feitas por empregados extraordinarios designados pelo
engenheiro-chefe ou, no caso de impedimento por mais de 30 dias
pelo insp()etor, tendo prcferencia os pertencentes á fiscalização.
Art. ~.o A acquisição de material será feita mediante concurrencia publica logo que a importancia do fornecimento exceda de 2:000$, tornando-se necessaria autorização do inspector
quando clle exceder de 5:000$000.
Art. 9. o A séde da fiscalização do porto será na cidade da
Victoria podendo ser localizadas em outros pontos as dos demais
serviços. A nenhum empregado será licito afastar-se da séde dos
0
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respectivos trabalhos sem prévia autorização do chefe da fiscalização e da séde desta sinão com licença, exceptuado o chefe
quando chamado a serviço, observado o disposto no art. 44 do
regulamento da Inspectoria.
Art. 10. Para os casos omissos nas presentes instrucções
vigorarão as disposições do regulam<:nto approvado pelo decreto
n. 11.526, acima citado.
Pessoal da Fiscalização do Porto da Victoria ·
PESSOAL El7FECTIVO

Vencimentos

Categorias

.
.
.
.

18:000$000
14:400$000
4:800$000
1:800$000

Somma ................ .
Um servente com a diaria de 4$000.

39:000$000

1 engenheiro chefe ...........
1 engenheiro ajudante ........
1 escripturario ...............
1 continuo ..................

PESSOAL

EXTRAO~DINARIO

1 conductor de 18 classe ....... .
1 2o escripturario ............ .

6:000$000
4:200$000

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

10:200$000

OBSERVAÇÕES- O chefe da fiscalização poderá admittir
fiscaes de obras, pessoal marítimo, serventes e outros jornaleiros
que forem necessarios ~o serviço ao seu cargo, mediante o abono
de diarias fixadas em t.abella approvada pelo inspector, devendo
o seu numero ser calculado de fôrma a não ser excedida a verba
destinada a esse fim.
Directoria Geral de Obras Publicas, 1 de julho de 1915. Leandro A. R. da Costa, director geral.

N. 14 -

EM 3 DE JULHO DE 1915

Autoriza, a "Compagnie Française du Port de Rio Grande do Sul"," estabelecer
o serviço de energia electrica da usina do Novo Porto do Rio Grande do Sul
aos tramways e á illuminação publica e particular

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas- la Secção- N. 197.- Rio de Janeiro,
3 de julho de 1915.
De accôrdo com o que informastes no vosso officio n. 417,
de 21 de junho proximo findo, relativamente ao requerimento
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da "Compagnie Française du Port de Rio Grande do Sul", declaro-vos que fica autorizada a referida "Compagnie" á estabelecer, até ulterior deliberação em contrario deste Ministerio o
serviço de fornecimento de energia electrica da usina do Novo
Porto do Rio Grande aos tramways e á illuminação publica e
particular daquella cidade. A quantidade de energia fornecida á
sua rêde electrica da cidade applicar-se-ha o preço de Rs. 202,5
por kilowats horas sendo a receita proveniente de tal fornecimento incorporada á renda bruta do porto e fixando-se no
começo de cada semestre o preço de fornecimento, á vista das
variações a que está sujeito o custo do combustível.
Saúde e fraternidade.- A. Tavares de Lyra.- Sr. inspector
Federal de Portos, Rios e Canaes.

N. 15 -

EM 6 DE JULHO DE 1915

Approva as instrucções para a Fiscalização do Porto da Bahia

Ministerio da Viação e Obras Publicás- Directoria Geral
de Obras Publicas- 1a Secção. -Rio de Janeiro, 6 de julho
de 1915.
O ministro de Estado dos Negocios da Viação e ObrasPublicas, em nome do Presidente da Republica:
Resolve, de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n. 11.526, ele 17 de março do corrente anno,
approvar as instrucções para a Fiscalização do Porto da Bahia,
que com esta baixam, assignadas pelo director geral de Obras
Publicas da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Jan€iro, 6 de julho de 1915.- A. Tavare-3 de Lyra.
Inst"!'ucções para a. Fiscalização do Porto da Bahia a que se refere a portaria
desta data

Art. 1. o A Fiscalização do Porto da Bahia, directamente
subordinada á I nspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes,
de conformidade com o regulamento approvado pelo decreto
n. 11.526, de 17 de março de 1915, tem a seu cargo:
1'', a fiscalização das obras de melhoramentos do porto da
Bahia, cujos planos e orçamentos foram definitivamente approvados pelos decretos ns. 7.119, de 17 de setembro de 1908, e
8.541, de 1 de fevereiro de 1911, de cujo contracto é cessionaria
a Companhia Cessionaria das Docas do Porto da Bahia;
zo, a execução de mclhoram2ntos das condições locaes
para o facil accesso ao novo cáes em construcção de accôrdo
com o decreto n. 8.750, de 29 de maio de 1911;
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3°, a execução de outros trabalhos que forem ordenados
pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, quer na bahia de
S. Salvador e rios que nclla dcsaguam, quer em outros portos
do litt.:>ral bahiano;
4°, a installação e manutenção de postos maregraphicos no
porto da capital e, eventualmentê, em outros pontos da bahia
em que setornarem necessarios para o conhecimento da maré, e o
estudo concomittante das correntes e do movimento das areias e
sedimentos, principalmente dentro e nas immediações do porto
melhorado.
Art. 2. 0 Incumbe ao chefe da fiscalização, por si e pelo
pessoal subordinado:
1°, representar o inspector junto ao governo estadual e á
Companhia Cessionaria das Docas do Porto da Bahia;
2°, effectuar as medições periodicas dos trabalhos executados pela companhia e proceder ás tomadas de contas de
accôrdo com o contracto e instrucções approvadas pelo decreto
n. 6.501, de 6 de junho de 1907, remettendo ao inspector as respectivas actas e documentos annexos em tres vias;
3°, .velar pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos em
vigor e pelo bom desempenho dos deveres do pessoal;
4°, fazer executar as presentes instrucções para os trabalhos
a seu cargo e expedir as ordens de detalhes de serviço necessarias
á boa marcha dos mesmos;
5°, informar ao inspector sobre os assumptos que de alguma
sorte se relacionem com as obras, serviços e dependencias a seu
cargo;
6°, communicar ao inspector o que occorrer sobre qualquer
impedimento das aguas, quando não esteja ao seu alcance removel-o, e denunciar aquelles projectos de obras publicas ou particulares cuja realização possa perturbar esse regimen;
7°, colligir e organizar os dados e informações necessarias á
historia technica e commercial do porto da capital do Estado
apresentando as memorias e relatorios que julgar de utilidad~
publica;
8°, enviar ao inspector até 31 de janeiro de cada armo o relatorio do anno antecedente com todos os elementos indispensaveis;
9°, requisitar da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional do
Estado ~a Bahia o pagamento. do pessoal e materiaes empregados
nos serviços a .seu cargo mediante a apresentação de folhas e
contas convementemente processadas e dentro das verbas destinadas aos mesmos serviços;
10, remetter ao inspector o balanço annual da receita
até 31 de dezembro de cada anno, e dentro dos primeiros dias de
cada mez o balancete da receita e despeza do mez anterior acompanhado de uma via de cada um dos documentos co~probatorios da despeza realizada;
·
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. 11, promover accôrdos amigaveis para as desapropriações
de predios, terrenos e outras propriedades autorizadas pelo Governo, sujeitando-os ú. approvação do inspector, a quem proporá
tamhem procedimento judicial, quando não conseguir o resultado amigavel com os respectivos proprietarios;
12, requisitar das autoridades locaes ou das repartiçõ~s
competentes as providencias para o bom desempenJw de suas
attribuições e deveres, bem como para a garantia devida aos contract.antcs das obras e serviços.
Art. 3." O pessoal effectivo da fiscalização constará do
fixado no quadro III do regulamento approvado pelo decreto
n. 11.526, acima citado.
Art. 4." Além desse pessoal terá a fiscalização, de accôrdo
com o art. 7" do dito regulamento, o seguinte pessoal extraordinario, que será de livre nomeação e demissão, sem direito de
nomeação ou accesso para os quadros da administração central
ou das fiscalizações:
1 engenheiro de 1a classe.
2 engenheiros de 2a classe.
2 conductores de 1" classe.
2 conductores de 2a classe.
1 1o escripturario.
1 2" escripturario.
Os vencimentos deste pessoal serão regulados pela tabella
n. 2 do regulamento approvado pelo decreto n. 9.078, de 3 de
novembro de 1911, adoptado para as commissões administrativas de estudos e obras.
Art. 5. o O chefe da fiscalização distribuirá o pessoal, quer
effectivo, quer Pxtraordinario, pelos differentes serviços a cargo
da fiscalização, marcando as respectivas attribuições.
Art. 6. A nomeação do pessoal será feita de conformidade
com o regulamento approvaclo pelo decreto n. 11.526, acima
citado.
Art. 7. 0 O engenheiro-chefe será substituído em seus impedimentos pelo engenheiro ajudante.
As dPmais substituições serão feitas por empregados extraordinarios da mesma classe designados pelo engenheiro-chefe,
ou, no caso de impedimento de mais de 30 dias, pelo inspector,
que poderá ('Scolher livr.ente o substituto, tendo prcfcrencia os
pretendentr~s á fiscalização.
.
Art. 8. A acquisição de materiaes será feita mediante concurrencia publica, logo que a importancia do fornecimento
exceda de 2 :000$, sendo necessaria autorização do inspeetor
quando ella exceder de 5:000$000.
Art. 9. A séde da fiscalização do porto será na capital da
Bahia, podendo ser localizadas em outros pontos da bahia ou da
costa as do demais serviços. A nenhum empregado será licito
afastar-se da sécle dos respectivos trabalhos s0ín prévia autori0
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zação do chefe da fiscalização e ·da séde dessa sinão com licença,
ex:ceptuado o chefe, quando chamado a serviço, observado o disposto no art. 44 do regulamento da Inspectoria.
Art. 10. Pam os casos omissos das presentes instrucções
vigorarão as disposições do regulamento a que se refere o decreto n. 11.526, acima citado.
Pessoal da Fiscalização do Porto da Bahia
PESSOAL EFFECTIVO

Categorias

Vencimentos

Engenheiro-chefe............. .
1 engenheiro ajudante ....... .
1 escripturario,. ............. .
1 continuo .................. .

18:000$000
14:400$000
4:800$000
1:800$000

Total .................. . 39:000$000
1 servente com a diaria de 4$000.
PESSOAL

EXTRAORDINARIO

Categorias

Vencimentos

1 engenheiro de 1a classe .....
2 engenheiros de 2" classe a
9:600$ ................... .
2 conductores de 1a classe a
6:000$ ................... .
2 conductores de 2" classe a
4:800$ ................... .
1 1o eseripturario ............ .
1 2° cscripturario ............ .

12:000$000

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

61:800$000

19:200$000
12:000$000
9:600$000
4:800$000
4:200$000

0BSERV AÇÃO O chefe da fiscalização poderá admittir
fiscaes de obras, pessoal marítimo, serventes e outros jornaleiros
que forem necessarios ao serviço a seu cargo, mediante o abono
de diarias fixadas em tabella approvada pelo inspector, devendo
o seu numero ser calculado de fórma a não ser excedida a verba
destinada a esse fim.
Directoria Geral de Obras Publicas, 6 de julho de 1915.Leandro A. R. da Costa, director geral.
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N. 16- EM 10 DE JULHO DE 1915
Declara que qéa extensiva a um novo trecho de 450 metros de cáes a autorização
relativa ao trecho de 550 metros, concedido por aviso n. 109, de 11 de maio
ultimo, attendendo o requerimento da "Compagnie Française du Port de
Rio Grande do Sul"

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas-I" Secção- N. 199.- Rio de Janeiro, 10
de julho de 1915.
Attendendo ao requerimento da "Compagnie Française du
Port. de Rio Grande do Sul" que informastes por officio n. 435, de
2 do corrente, declaro-vos, para os fins convenientes, que fica
extensiva a um novo trecho de 450 metros de cáes a autorização
relativa. ao trecho ele 550 metros, conc~dido por aviso n. 109, ele
11 ele maio ultimo, ficando assim aberto o trecho ele cáes na extensão de mil metros, completamente apparelhaclo, de conformidade com a clausula XL do contracto celebrado em 12 ele setembro de 190().
Saúde e fraternidade.- A. Tavares de Lyra.- Sr. inspector
federal de Portos, Rios e Canaes.

N. 17- EM 31 DE JULHO DE 1915
Autoriza a Companhia Engenho Central de Quissaman a fazer uma barragem
provisoria no rio Macahú

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas-la Sccção-N. 221.-Rio ele Janeiro, 31
de julho de 1915.
Attendendo ao que requereu a Companhia Engenho Central
de Quissaman e de accôrdo com a informação que prestastes
sobre o assumpto, em 22 elo corrente, declar0-vos, para os fins
convenientes, que podeis autorizar a mesma companhia a fazer
uma barragem provisoria no rio Macahú, afim ele evitar a paralysação elos trabalhos elo engenho; mediante termo em que assuma o compromisso de providenciar dia e noite sobre a baldeação das cargas que, porventura, appareçam e retirar o tapume logo que, cessado os effeitos da secca, assim o determine
essa Inspectoria.
Saúde e fraternidade. - A. Tavares de Lyra.- Sr. inspector federal ele Portos, Rios e Canaes.
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N. 18- EM 4 DE AGOSTO DE 1915
llalelara que fica sujeito ao ponto no escriptorio não s6 o pessoal administrativo

das fiscalizações e das commissões administrativas, como ainda o pessoal
,hechnico das mesmas, com excepção dos respectivos chefes

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas-I" Secção- N. 223.- Rio de Janeiro,
4 de agosto de 1915
Declaro~vos, em solução á consulta que fizestes por officio
n. 434, de 2 de julho ultimo, que, com excepção dos respectivos
chefes, fica sujeito ao ponto no escriptorio não só o pessoaL administrativo das fiscalizações e das commissões administrativas,
como ainda o pessoal technico das mesmas, sempre que assiiD.
seja possível, sem ·que de tal obrigação resulte prejuízo ao serviço
externo de que esteja elle incumbido.
Saúde e fraternidade.- A. Tavares de Lyra. - Sr. ·inspector federal de Portos, Rios e Canaes.

N. 19 -EM 10 DE AGOSTO DE 1915
Resolve a desobstrucçlto do rio Nhundiquara

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de ObrasPublicas-1"Sccção-N. 225.-Rio de Janeiro, 10
de agosto de 1915.
Resolvendo sobre requerimentos do engenheiro Jorge Polysu
que informastes por officios ns. 478 e 482, de 24 e 28 de julho
proximo findo, declaro-vos, para os fins convenientes, que fica o
referido peticionario autorizado a desobstruir o rio Nhundiquara,
no Estado do Paraná, na parte navegavel até meia distancia
entre os confluentes Contenda e Passa Sete, de modo a tornai-o
util á navegação em geral, sem privilegio e sem onus para a União.
Saúde e fraternidade. -A. Tavares de Lyra.- Sr. inspector federal de Portos, Rios e Canaes.
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N. 20- EM 9 DE AGOSTO DE 1915
Approva as instrucções 11ara a Commissão Administrativa de Estudos e Obras
do Porto de S. Luiz do Maranhão

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas- 1a Secção.- Rio de Janeiro, 9 de agosto
de 191.5.
O ministro de Estado dos Negocias da Viação e Obras
Publicas, em nome do Presidente da Republica:
Resolve, de conformidade com o regulamento que acompanha o decreto n. 11.526, de 17 de março do corrente anno,
approvur as instrurções para a Commissão Administrativa de
Estudos e Obras do Porto de S. Luiz do Maranhão, que com esta
baixam, assignados pelo director geral de Obras Publicas da
Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1915.- A. Tavares ik Lyra.

Instrncções para a Comm1ssão Administrativa de Estudos e Obras do
Porto de S. Luiz do Maranhão, a que se refere a portaria desta
data

Art. Lo Fica constituída, de accôrdo com os arts. 1° e 8° do
regulamento a que se refere o decreto n. 11.526, de 17 de março
de 1915, a Commissão Administrativa de Estudos e Obras do
Porto de S. Luiz do Maranhão.
Art. 2. A conunissão, dentro da dotação que lhe couber,
tem a seu cargo os seguintes serviços:
0

a) a conservação dos serviços já executados;
b) a dragagem do porto e de seu canal de accesso, de fórma
a tornai-os praticaveis, para a navegação de maior calado, compatível com as condições locacs;
c) observações diarias de ventos e marés;
d) estudo de correntes, movimentos de areias, natureza do
solo na bahia de S. Marcos e nos estuarios dos rios Anil e Bacanga;
,
e) compillação de dados estatísticos sobre o movimento
marítimo e commercial do porto.
Art. 3. Dos trabalhos que, de accôrdo. com o artigo anterior, tiver executado, o engenheiro encarregado da commissão remetterá mensalmente á Inspectoria relatorio circumstanciado, acompanhado de plantas demonstrativas do adeantamento do serviço e com a discriminação das despezas effectuadas.
0
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Art. 4. o O engenheiro encarregado da commissão apresentará á Inspectoria, até 31 de janeiro de cada anno, o relatorio
geral do anno anterior.
Art. 5. o O pessoal da commissão compor-se-ha do engenheiro-chefe, um engenheiro de zs classe, um conductor de
1a classe, um conductor de za classe, um escripturario e um 3° escripturario, nomeados pelo ministro sob proposta do inspector.
Paragrapho unico. O numero dos empregados diaristas e
jornaleiros, assim como as respectivas tabellas de salarios serão
fixados pelo inspector, sob proposta do encarregado da commissão.
Art. 6. o Será posta na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacionai no Estado do Maranhão, á disposição do encarregado
da commissão, á quantia necessaria para as respectivas despezas,
devendo aquelle funccionario fazer a requisição, á proporção
das exigencias do serviço prestando contas áquella Delegacia.
Art. 7. O encarregado da commissão proporá ao inspector
todas as medidas que lhe parecerem necessarias ao cabal desempenho de sua missão.
Art. 8.° Compete ao encarregado da commissão comprar
os materiaes de que careça o serviço, mediante concurrencia
publica, podendo nos casos de urgencia, limitai-a a tres fornecedores, quando a importancia do material a adquirir não seja
superior a 1 :000$000.
Art. 9. O pessoal de nomeação, de accôrdo com o art. 36
do regulamento da Inspectoria terá direito a passagem livre
por parte do Governo, quando em serviço, e nos casos de remoção, por conveniencia de serviço ou nomeação, ser-lhe-ha
abonada a ajuda de custo correspondente á metade do respectivo
ordenado mensal, a titulo de nova installação.
Art. 10. O pessoal de nomeação tomará posse na Administração Central da Inspectoria, pessoalmente ou por procuração, ou na séde da commissão, perante o respectivo encarregado.
Art. 11. Para os casos omissos nas presentes instrucções,
vigorarão as disposições do regulamento que baixou com o decreto n. 11.526, de 17 de março de 1915.
venr·imentos do pessoal de nomeação da comArt. 12.
missão serão os da tabella annexa.
0
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Tabella de vencimento& do pesaoal do quadro

PESSOAL

ORD.

TOTAL

GRAT.,

1 engenheiro-chefe............ ~ 12:000$ 6!000$
1 engenheiro de 2a classe ...... . 6:400$ 3:200$
1 conductor de la classe ...... . 4:000$ 2:00$0
1 conductor de 2a classe ...... . 3:200$ 1:600$
1 2° escripturario ............ . 2:800$ 1:400$
1 3° escrípturario ............ . 2:400$ 1:200$

18:000$000
9:600$000
6:000$000
4:800$000
4:200$000
3:600$000

Directbria Geral de Obras Publicas, 7 de agosto de 1910.
-Leandro A. R. da Costa, director geral.

N. 21 -EM 12 DE AGOSTO DE 1915
Approva as instrucções para a Commissão Administrativa de Estudos e Obras
do Porto de Cabedello

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral
de Obras Publicas- 1a Secção.- Rio de Janeiro, 12 de agosto
de 1915.
O Ministro de Estado dos Negocias da Viação e Obras
Publicas, em nome do Presidente da Republica:
Resolve, de conformidade com o regulamento que acoqlpanha o decreto n. 11.526, de 17 de março do corrente anno, approvar as instrucções para a Commissão Administrativa de Estudos e Obras do Porto de Cabedello, que com esta baixam,
assignadas pelo director geral de Obras Publicas da Secretaria de
Estado da Viação e Obras P?blicas.
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1915.- A. Tavares de Lyra.
Instrucções para a Commissão Administrativa de Estudos e Obras do
Porto de Cabedello, a que se refere a portaria desta data

Art. }.o Fica constituída, de accôrdo com os arts. lo e 8° do
regulamento a que se refere o decreto n. 11.526, de 17 de março
de 1915, a Commissão Administrativa de Estudos e Obras do
Porto de Cabedello.
Art. 2. A commissão, dentro da dotação que lhe couber,
tem a seu cargo os seguintes serviços:
a) dragagem tanto no porto de Cabedello como no da Capital, obedecendo a de Cabedello ao objectivo de manter a profundidade de 8m,O em aguas mínimas, junto do cáes;
·
0
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b) conservação e consolidação do actual cáes de madeira, no
porto de Cabedello, protegendo o enrocamento calcareo existente por outro de pedra granitica;
c) continuação do aterro atrás do cáes;
d) construcção de um cáes de cimento armado, em prolongamento do cáes actual de madeira, com enrocamento de pedra
granitica e aterro respectivo;
, e) construcção de armazens de cimento armado, segundo o
typo adaptado e já em execução;
f) calçamento a parallelepipedos da rua marginal junto aos
ar~zens e das ruas transversaes;
g) illuminação electrica da faixa do cáes;
h) apparelhamento do cáes, com linhas ferreas e guindastes;
i) observações diarias de ventos e marés;
j) estudo dos melhoramentos de que carece o sinuoso canal
de accesso ao porto, atravez da barra e dos meios de realizai-os;
k) conservação e reparos do material fluctuante e rodante;
l) custeio das offi cinas existentes;
m) compilação de dados estatisticos sobre o movimento
maritimo e commercial dos portos de Cabedello e Parahyba e
de informações, de ordem technica, para o historico desses
portos.
Art. 3. Dos trabalhos que, de accôrdo com o artigo anterior
tiver executado, o engenheiro encarregado da commissão, remetterá mensalmente á Inspectoria relato rio circumstanciado, acompanhado de plantas demonstrativas do progresso dos trabalhos e
discriminação das despezas effectuadas.
Art. 4. o O engenheiro encarregado da commissão remetterá
á Inspectoria até 31 de janeiro de cada anno, o relatorio geral do
anno antecedente.
Art. 5. o O pessoal de nomeação compor-se-ha de :
1 engenheiro-chefe.
1 engenheiro de 2a classe.
1 1o escripturario.
1 2° escripturari<'r.
2 3° 1 escripturarios.
I fiscal de dragas.
Art. 6. o Será posta na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacionai no Estado da Parahyba do Norte, á disposição do engenheiro encarregado da commissão, a verba necessaria para as
despezas previstas, devendo esse funccionario fazer as requisições de pagamento á proporção das exigencias do serviço,
prestando contas áquella Delegacia.
Art. 7. O engenheiro encarregado da commissão proporá
ao inspectot federal todas as medidas que lhe parecerem necessarias ao cabal desempenho da sua missão.
Art. 8. o Compete ao engenheiro encarregado da commissão
comprar os materiaes de que ella careça, mediante concurrencia
0
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publica, podendo, em casos de urgencia, limitai-as a tres fornecedores, quando a importancia do material a adquirir não seja
superior a 1 :000$000.
Art. 9. O pessoal de nomeação, de accôrdo com o art. 36 do
regulamento da Inspectoria, terá direito a passagem livre por
parte do Governo, quando em·serviço, e nos casos de remoção,
por conveniencia de serviço ou nomeação, ser-lhe-ha abonada
como ajuda de custo a metade do respectivo ordenado de um
mez, a titulo de nova installação.
Art. 10. O pessoal da commissão será de nomeação do ministro, sob proposta do inspector.
1
Art. 11. O numero de empregados diaristas e jornaleiros e,
bem assim, as respectivas tabellas de salarios, serão fixadas pelo
inspector, sob proposta do engenh('iro encarregado da commissão.
Art. 12. O pessoal titulado tomará posse na Ad111inistração
Cent.ral da Inspectoria, pessoalmente ou por procuração, ou na
súlc da commissão perante o respectivo engenheiro encarregado.
Art. 13. Para os casos omissos nas presentes instrucções
vigorarão as disposições do regulamento que baixou com o decreto n. I1.526, de I7 de março de 1915.
Art. 14. Os vencimentos do pessoal titulado são os da tabella annexa.
0

Tabella de vencimentos do pessoal do quadro

PESSOAL

ORD.

1 engenheiro-chefe ............. 112:000$
1 engenheiro de 2" classe. . . . . . . 6 :400$
1 I o escripturario. . . . . . . . . . . . . 3 :200$
I 2° escripturario............. 2:800$
2 3° 1 escripturarios...... . . . . . . 2:400S.
.I fiscal de dragas ......... :... 4:000$

I GRAT.,
6:000$
3 :200$
I :600$
I :400$
1:200$
2:000$

VENC.

I8:000$000
9:600$000
4:800$000
4:200$000
7:200$000
6:000$000

Directoria Geral de Obras Publicas, 12 de agosto de 1915.
-Leandro A. R. da Costa, director geral.

Ministerio da Fazenda

N. 1- EM 8 DE JANEIRO DE 1915
A! notas dl!l Cruxa de Conversão devem ser recebidas nas alfandegas pelo valor
que representam ao cambio de 27 d.

Ministerio dos Nego cios da Fazenda - N. 1.- Rio de J aneiro, 8 de janeiro de 1915.
Declaro aQs Srs. chefes das repartições subordinadas a este
Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos, que, ex-vi
da alinea XVII do art. 101 da lei n. 2.924, de 5 do corrente mez,
devem sei- recebidas nas alfande~?:as, em pagamento dos direitos
aduaneiros em ouro, as notas da Caixa de Conversão pelo valor
ouro que ellas representam ao cambio do 27 d., isto é, na razão
de 8$890 ouro, por 15$, em notas da dita Caixa.- Sabino Barroso.
N. 2 - EM 8 DE JANEIRO DE 1915
Ce111a n. isenção de direitos para o despacho de mercadorias, a• quaes ficarão
sujeitas ao pagamento prévio do9 mesmos

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 2.- Hio de
.Janeiro, 8 de janeiro de 1915.
Declaro, para os devidos ·fins, aos Srs. chefes das repartições subordinadas, que, apezar de não ter sido ainda regulamentado o assumpto de que trata o art. 3°, ~ 4°, da actual lei
da Receita, cessa a isenção de direitos para o despacho de mercadorias. as quaes ficarão sujeitas ao pagamento prévio dos
mesmos, exceptuando-se o material escolar importado pelo Governo da União ou dos Estados, o material importàdo para casas
de caridade e assistencia gratuita, o carvão de pedra e ó oleo de
petroleo; bem como o material (em todo ou em parte) importado
pelo Governo Federal para os seus serviços proprios e para os que
são por elle subvencion~dos e tambem qualquer outra mercadoria ou artigo que lhe 'não pareça poder supportar o anus imposto pela referida lei e cuja importação elle julgue conveniente
favorecer por esse modo, os quaes poderão ser-isentos do pagamento prévio, caso este Ministerio assim o resolva, mediante
petição ou requisição dos interessados.- Sabino Barroso.
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N. 3- EM 9 DE JANEIRO DE 1915
Além da multa comminada no respectivo regulamento, nos autos de sonegação
de impostos, devem so:r obrigados os autoado~ á indemnização do valor dos
mesmos impostos

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 3.- Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1915.
Chegando ao conhecimento deste Ministerio, pelo officio da
Directoria da Receita n. 12, de 16 de dezembro ultimo, que os
chefes de repartições, quando julgam autos de sonegação de
impostos de consumo, o fazem impondo apenas a multa comminada no respectivo regulamento, sem obrigar o autuado á indemnização do valor dos impostos sonegados, apezar de já ter o Thesouro resolvido a pratica em taes casos pelas decisões de ns. 315,
á Bahia, de 29 de dezembro de 1910, publicada no Diario Official
de 31 do mesmo mez, e 368 da Consolidação dos Impostos de
Consumo, assim çomo pela acta do Conselho de Fazenda, de 3 de
dezembro de 1909, publicada no Diario Official de 8 do mesmo
mez e anno, recommendo aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este Ministerio que no julgamento dos autos em que
forem apuradas sonegações intimem, nos respectivos despachos,
sob pena de responsabilidade, os responsaveis a indemnizar as
importancias das mesmas, independentemente da multa que no
caso couber, extrahindo certidão para a cobrança executiva dos
mesmos impostos, juntamente com a certidão da multa, si, no
prazo estipulado para o pagamento desta, não forem aquelles
satisfeitos pelos respectivos infractores.-Sabino Barroso.

N. 4 - EM 11 DE JANEIRO DE 1915
Explica que a circular n. 2, de S'do.corrente, comprehende tambem ae mero(dorias
que gosam de diminuição ou reducção de direitos e taxas

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 4.- Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1915.
Em additamento á circular n. 2, de 8 do corrente mez, declifro aos Srs. chefes das repartições subordinadas, para seu
cdnhecimcnto e devidos effeitos, que a dita circular comprehende
não só as mercadorias que tenham isenção de direitos e taxas
aduaneiras, corno tambem as que gosam de diminuição ou reducção· dos mesmos direitos e taxas, nos termos do art. 3°,
§ 4°, da lei n. 2.919, de 31 de dezembro do anno passado.Sabino Barroso.
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N. 5 - EM 15 DE JANEIRO DE 1915
O sello das patentes de officiaes da Guarda Nácional deve ser cobrado de accôrdo
com a lei do orçamento em vigor

Ministerio dos N egocios da Fazenda- N. 5. - Rio de J aneiro, 15 de janeiro de 1915.
Em solução á consulta constante do vosso officio n. 2, de 4
do andante, sobre si o sello das patentes de officiaes da Guarda
N acionai, concedidas por decretos anteriores á vigencia da lei
n. 2.919, de 31 de dezembro ultimo, e para pagamento do qual
ainda não haja decorrido o prazo marcado pelas ordens em
vigor, deve ser cobrado de accôrdo com as taxas estabelecidas
no regulamento annexo ao decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de
1900, ou com as que estabelece a referida lei n. 2.919, communicovos, para os devidos fins, nos termos do despacho do Sr. ministro, de 13 deste mez, que a cobrança deve ~er feita de accôrdo
com as taxas da vigente lei orçamentaria da Receita, clesde que
não se trata no caso de um acto perfeito e acabado, para se poder
invocar a não retroactividade da lei, pois as patentes de officiaes
da Guarda Nacional só teem valor depois de selladás.-Benedicto
Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. director da Recebedoria do
Districto Federal.

N. 6 - EM 19 DE JANEIRO DE 1915
Nas concurrencias publicas a idoneidade dos concorrentes deve ser julgada dl'
accôrdo com o art. 54 dallei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1919

Ministerio dos N egocios da Fazenda- N. 14.- Rio de J aneiro, 19 de janeiro de 1915.
Afim de que se possa resolver sobre a approvação da minuta do termo de contracto entre essa repartição e a finna Bifano & Comp., para acquisição de 20.000 folhas de cartolina,
a que se referem os vossos officios ns. 2.046, de 18 de dezembro
ultimo, e 19, de 6 do vigente, peço-vos, de accôrdo com o despapacho do Sr. ministro, do dia 14, envieis os documentos que
provem ter sido a questão da idoneidade•dos concurrentes julgada de accôrdo com o art. 54 da lei n. 2.221, de 30 de dezembro
de 1909, e,,especialmente com a circular n. 14, de 10 de abril de
1911, e que a abertura das propostas foi feita de accôrdo com
o invocado art. 54, devendo taes documéntos ser uma declaração ou acta da commissão julgadora da idoneidade, quanto
á primeira exigencia, e uma acta da sessão de abertura quanto
á segunda.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior. - Sr. director geral da Imprensa Nacional.
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N. 7 -

EM 22 DE JANEIRO DE 1915

Explica fjual a interpretação que t!eve ser dada ao dispositivo do art. 1•, n. 2g,da
lei n. :?.!Jl!), de 31 de dezembro proxímo findo, sobre sellagem de documentos

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 6.- Rio de Janeiro, 22 de janeiro de-1915.
Communieo-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro,
tendo presente o vosso officio n. 10, de 12 do vigente! consultando qual a interpretação que deve ser dada ao dispositivo do
art. 1o, n. 29, da lei n. 2.919, de 31 de dezembro proximo findo,
na parte referente á alteração das taxas do § 1o da tabella A
do regulamento annexo ao decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de
1900, decidiu, por despacho do dia 18, que, tendo em vista que
as taxas da tabella que figura após o n. 26 da tabella A, acin1a
mencionada, não eram simplesmente adstrictas e applicaveis
sómente aos documentos ahi descriptos e sim a todos os dos
ns. 1 a 26, inclusive, sendo uns e outros, pela sua especie, da
mesma natureza, deve a disposiçii,o da vigente lei orçamentaria
da Receita, contida no n. 29 do § to, abranger os ns. 1 a 26 da
tabella A, do mencionado decreto n. 3.564.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. director da Recebedoria do Districto Federal.

N. 8 - EM 6 DE FEVEREIRO DE 1915
A pensão rie montepio só poderá ser concedida depois da morte ou ainda em vida
do funccionario se este continuar a contribuir com a respectiva QUota ou
provar impossibilidade absoluta ou miseria irremediavel

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- N. 11.- Rio de Janeiro, ü de fevereiro de 1915.
De accôrdo com o despacho do Sr. ministro, de 2 do vigente, cabe-me devolver-vos o incluso processo de habilitação
de montepio de D. Rosa Candida Alves Branco, viuva de Alberto Alves Branco, ex-fiel de bagagem da estação Central da
Estrada de Ferro Central elo Brasil, transmittido com o vosso
officio n. 194, de 6 c'te abril do anno passado, e communico-vos
na conformidade elo mesmo despacho, que a habilitanda não
tem direito ao pretendido montepio, por isso que seu marido
se achava nas condições dos funccionarios privados do emprego por sentença, de que trata o art. 17 do regulamento annexo ao decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890, nos termos
do art. 19 do mesmo regulamento, por ter sido demittido a arbítrio do Governo, em novembro de 1896, deixando de contribuir para a instituição desde essa data, privando assim a sua
família do beneficio da pensão, que, segundo prescreve o citado
art. 17, só poderá ser concedida depois da morte ou ainda em
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vida do funccionario, si este continuar a contribuir com a respectiva quota, como dantes, isto é, mensalmente, ou provar
impossibilidade absoluta ou miseria irremediavel, logo que se
verificar a impontualidade da contribuição mensal, e não em
qualquer tempo ou depois da morte do funccionario. - Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. director geral da Contabilidade do Ministerio da Viação e Obras Publicas.

N. 9 -

EM 6 DE FEVEREIRO DE 1915

A "Compagnié du Port do Rio de .Janeiro" esH obrigada ao deposito de multa
pata poder rPcorrer por infracções do regulamento do sello

Ministerio dos Negocios.da Fazenda~ N. 8.- Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 1915.
Communico-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro,
tendo presente o requerimento transmittido com o vosso officio n. 6, de 12 de novembro do anno passado, e em que a "Compagnie du Port de Rio de Janeiro" reclama contra o acto pelo
qual deixastes de encaminhar o recurso que interpuzera da
vossa decisão, impondo-lhe a multa de 500$ por infracção do
regulamento annexo ao decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de
1900; visto não ter sido feito deposito prévio da referida multa,
resolveu, por despacho de 27 do mez findo, manter o vosso acto,
por isso que a invocada decisão a que se refere a ordem desta
Directoria, n. 299, de 31 de março do anno findo, á Alfapdega do
Rio de Janeiro sómente é applicavel a multas resultantes de
falta de cumprimento de disposições do contracto da requerente, approvado pelo decreto n. 8.062, de 9 de junho de 1910,
e não a multas decorrentes de outra sorte de infracções, como
as do regulamento do sello.- Benedicto Hyppolito de Oliveira
Junior. - Sr. director da Recebedoria do Districto Federal,

N. 10- EM 10 DE FEVEREIRO DE 1915
Jplgadas boas e acceitas as dedarações de familia só por ellas deve ser feita a
habilitação ao montepio

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 13.- Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1915.
Em resposta ao vosso officio n. 691, de 26 de novembro do'
anno passado, á Directoria da Despeza Publica, em que consultaes si, pelo facto de haver sido dada provimento ao recurso
de D. Joaquina Pereira da Silva Proença, do acto dessa Dire-
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ctoria obrigando a habilitar-se á percepção do montepio deixado pelo seu marido José Francisco da Silva Proença, operario da Repartição Geral dos Telegraphos, nos termos do decreto n. 3.607, de 10 do fevereiro de 1866, está a requerente
dispensada de provar si existe ou não o filho do contribuinte de
nome Ildcfonso, o qual o estado civil da menor Afra, communico-vos, para os devidos fins, e de accôrdo com o despacho do
Sr. ministro, de 4 do fluente, quo, tendo sido julgadas boas e
acc!.'itas as deelaraçõos de família. deixadas pelo de cujus, só
por cllas deve ser feita a habilitação, independentemente de
mais provas, como ddermina o art. 28 do decreto n. 942 A,
de 31 de outubro de 1890, quo regula a materia.- Benedicto
Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. director geral da Contahilidad!.' do l\Iinisterio da Viação c Obras Publicas.

N. 11- EM 17 DE FEVEREIRO DE 1915
Nfio ha fundamento para a multa por accrescimo de peso uma vez que o peso
da mercadoria despachada, que faz parte dos volumes constantes da factura consular, está englobado com o desses volumes

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 79.- Rio de
Janeiro, 17 de fevereiro de 1915.
Communico-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro
tendo presente o processo restituído á Directoria da Receita
Publica, com o officio n. 2.298, de 21 de novembro do anno proximo passado, relativo ao recurso interposto pelos negociantes
desta praça Alberto Gomes & Comp., do acto dessa Inspectoria
que lhes impoz a úmlta de 10 %, de accôrdo com o art. 28,
§ 4", do decreto n. 1.103, ele 21 de dezembro de 1903, por accrcscimo de peso de mais de 10 % entre o despachado pela
nota de importação n. 5.458, de julho daquelle anno, e o conferido, resolveu, por de;;:pacho de 19 de dezembro ultimo, dar
provimento ao recunm, por falta de fundamento legal para a
appliração da multa imposta, uma vez que o peso da mercadoria despachada o que faz parte dos 70 volumes constantes da
factura consular, junta ao processo, está englobado com o desse
volume.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.
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N. 12- EM 16 DE MARÇO DE 1915
Recommenda a rigorosa obscrvancia da circular doiiMinisterio
Exteriores sobr<.• sociedades estrangeiras

da~

Relações

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda-N. 6.-Rio de Janeiro, 16 de março de 1915.
Levando ao conhecimento dos Srs. chefes dàs repartições
de Fazenda a circular que a esta ·acompanha, expedida pelo
Ministerio das Relações Exteriores, recommendo-lhes seja rigorosamente observada a declaração constante da mesma circular.- Sabino Barroso.
Circular do Ministerio das Relações Exteriores, a que se refere a do Ministerio da Fazenda., n. 6, de 16 de março de 1915

Ministerio das Relações Exteriores- Directoria Geral dos
Negocios Políticos e Diplomaticos- Circular n. 1. - Rio de
Janeiro, 22 de fevereiro de 1915.
Senhor Ministro. - O Governo do Brasil, consciente das ·
serias responsabilidades que assumiu, declarando-se neutro. na
presente conflagração de quasi toda Europa, não tem poupado
esforços nem vacillado deante de difficuldades para cumprir os
seus deveres num conflicto erri que se acham empenhados varios povos, com os quaes a Nação Brasileira mantem extensas e
cordiaes relações. Airida no intuito de guardar esta justa linha
de proceder, o mesmo Governo julga necessario fazer a seguinte
declaração:
Pela legislação vigente, conforme neste ponto aos princípios do direito mercantil do Océidente; consideram-se brasileiras as sociedades commerciaes com séde no paiz, registradas:
na~ juntas commerciaes brasileiras e aqui exercendo a sua acti-,
vidade, qualquer que seja a nacionalidade dos indivíduos que
a componham.
.
Embora dahi resulte que a personalidade jurídica dessas
soeiedades seja distincta da personalidade de seus membros,
todavia o Governo Brasileiro não prestará apoio á reclamação
que sociedades mercantis, compostas de indivíduos de nacionalidade estrangeira, levantem contra actos de qualquer das
nações belligerantes, sinão quando,_pelo prévio exame dos factos
e detida apreciação das circumstancias, estiver convencido não
só do seu absoluto fundamento, como de que a acção dessas
sociedades é extreme de quaesquer intuitos políticos. Quer o
Governo Brasileiro por essa fórma evitar que um principio jurídico, verdadeiro e fecundo nas relações pacificas, possa ser ·desviado dos seus intuitos normaes de tutella e organização para,
Decisões- l91S
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acobertar actos que se ajustem á neutralidade que o Brasil tem
rigorosamente mantido. Tenho a honra de reiteirar a Vossa
Excellencia o:;; protestos da minha alta estima e mais distincta
·Considemção.- Lauro Müller.

N. 13 -

EM 17 DE MARÇO DE 1915

Aos officiaes que exercem mandato popular deve ser suspenso o abono dos vencimentos durante a duração das sessões legislativas e aos que exercem
outras funcções durante todo o exercicio dessas funcções

Ministerio dos NPgor~ios da Fazenda-N. 13.-Rio de Janeiro, 17 de março de 1915.
De accôrdo com o <_kspacho do Sr. ministro, de 12 do vigente, exarado no processo a que se acha annexo o vosso telegramma de 5 de janeiro antecedente, o pagamento de vencimentos a diversos officiaPs do Exercito, inclusive um reformado, que são deputados estaduaes emquanto durarAm seus
mandatos e não apenas durante o periodo das respectivas sessões ordinarias ou extraordinarias, porquanto, em vista da lettra
expressa dos arts. 104, § 1°, e 1.055, da lei n. 2.924, daquella
data, a privação de vantagens do posto unicamente no periodo
das sessões só compn~hende os officiaes que forem membros do
Congresso N acionai, perdendo-as, ipso-facto, por todo o tempo
do mandato os que não o forem, e que ordenastes a suspensão
dos vencimentos do official que exerce o cargo de commandante
do Corpo Militar de Policia, remunerado pelos cofres estaduaes,
declaro-vos para os fins convenientes, que aos officiaes que
exercem mandato popular só se deve suspender o abono dos
vencimentos durante o prazo da duração das SPSSões legislativas e aos que exercerem outras funcções, como no segundo
caso, durante todo o exercicio dessas funcções.- Benedicto Hyppolito de Oliveira J11nior.- Sr. dekgado fiscal do Piauhy.

N. 14- EM 18 DE MARÇO DE 1915
Approva a designação do dia 20 de maio de cada anno para a prestação da
contas elos cobradores da Recebedoria e bem assim para termo do prazo
para os contribuintes do imposto ele con~umo d'agua que o não satisfizerem
no prazo rPgulamcntar

Ministo·io dos Ne!!ocios da Fazenda-N. 13.- Rio de Janeiro, 18 de março de 1918.
Em solução á consulta constante do vosso officio n. 11, de
23 de few'rciro proxitno findo, communico-vos, para os devidos
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fins, que o Sr. ministro, tendo em vista que a lei n. 2.842, de
3 de janeiro de HH4, estabeleceu que o c:xereicio financeiro
passa a comprchendcr o espaço de 21 mezes, de l de irneiro de
um anno a ~O de setembro do anno seguinte, destinados os
cinco primeiros mezes dos tiltimos nove, ao complemento das
operações ordenadas deutro do anno civel e os outros quatro á
liquidação c encerramento das contas, resolveu, por despacho
de 15 do fluente, autorizar-vos a proceder como indicaes naquelle officio, marc.ando o dia 20 de maio de cada am1o para a
prestação final das contas dos cobradores dessa repartição e
para termo do prazo para os contribuintes do imposto de consumo de agua, que o não satisfizerem no prazo regulamentar, á
bocca do cofre, e poderem fazer com a multa de 10 o/.:.- Renedieta Hyppolitv de Oliveira Jvnior.- Sr. director da Recebedona do Districto Federal.

N. 15- EM

24 DE MARÇO DE 1915

Devem ser apresentados ao procurador geral da Fazenda Publica pelos responsaveis á Fazenda Nacional o attestados de vida dos respectivos fiadores

Ministerio dos Negocios da Fazenda-N. 22.--Rio de Janeiro, 24 de março de 1915.
Sr. ministro da Agricultura, Industria e CommercioDe accôrdo com a decisão proferida sobre o officio do procurador geral da Fazenda Publica, de 5 de fevereiro ultimo,
rogo:-vos providencieis no sentido de serem apresentados ao
mesmo procurador, pelos responsaveis á Fazenda Nacional, pertencentes ás repartições desta Capital, subordinadas a esse
Ministerio, no fim de cada semestre, os attestados de vida dos
respectivos fiadores, devendo taes documentos, quanto ás repartições. situadas nos Estados, ser apresentados aos respectivos delegados fiscars do Thesouro, ficando modificado
o art. 5° das instrucções que baixaram com a circular deste
Ministerio, n. 11, de 10 de abril de 1906.
Peço-vos tambem para que todas as repartições desse Ministerio, quer as desta Capital ou as situadas nos Estados, apresentem respectivamente ao referido pro~urador e ás delegacias
fiscaes uma relação nominal (le todos os funccionarios sujeitos
á fiança, com a indicação dos cargos que occupam. - Sabino
Barroso.
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N. 16- EM 24 DE MARÇO DE 1915
Resolve duvidae sobre abono de diarias em domingos e feriados, sobre
lic<'nças a '·Nvcnt!'s " com relação a imposto sobre vencimentos

MinistPrio dos Nc~ocios da Fazendft- N. 49.- Rio de Janeiro, 24 de março de 1915.
Em solução ao vosso officio n. 90, de 22 de janeiro ultimo,
com o qual encaminhastes uma representação do chefe da Secção
Central dcssp e::;tabelccimento consultando si em face do art. 2°,
n. VII, da actuallei orçamPntaria da Receita, ao pessoal amovivel
dessa repartição deve 8er abonada a diaria correspondente aos
domingos e feriados do mez de janeiro findo, e bem assim, si o
imposto de 5% incide sobre as diarias, os saiarios, jornaes, etc.
do mesmo pessoal, e finalnlPnte, si os serventes, que fazem parte
desse mesmo pessoal, tcem direito ás licenças concedidas para
:tratamento de saúde com a percepção dos vencimentos, comnmnico-vos, para os devidos effeitos e de accôrdo com o despacho do
Sr. ministro, de 17 do fluente, que, quanto ao pagamento dos domingos e dias feriados, a lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914,
art. 2", § 7", só é facultativa na parte referente á. decretação do
imposto de 5%, sendo que na outra é obrigatoriá, porque se refere ao art. 91 da lei n. 2.842, de 3 de janeiro do mesmo anno, devendo, por isso, ser pagos pela verba existente, os referidos domingos c feriados e sómcnte quando esta se esgotar recorrer-se-ha
ao credito supplemcntar; e, por ultimo, com relação ás questões
do imposto e licenças, que as mesmas já estão resolvidas, aquellas
pelo decreto n. 11.458, de 27 de janeiro deste anno, e estas por
decisões deste Ministerio.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. director da Imprensa Nacional.

N. 17- EM 24 DE MARÇO DE 191.5
Despacho de mercadorias, i11iciado em 30 de dezembro de um anno deve reger-se
pela lei de orçamento do anno anterior

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 14.- Rio de Janeiro, 24 de março de 1915.
Declaro-vos, para os fins convenientes, que o Sr. ministro,
tendo presente o processo encaminhado á Directoria da Receita
Publica com vosso officio n. 17, de 18 de março do anno passado,
relativo ao recurso interposto por Booth & Comp., da decisão da
Alfandega da Parnahyba, que os sujeitou ao pagamento da taxa
de expedinte de 10% sobre carvão de pedra importado para uso
do rebocador São Bento, de propriedade de "The Booth Steam
Ship Comp., Limited ",(de que são agentes naquella cidade, re-
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solveu por de:;;pacho de 16 do vigente, dar provimento ao reCJ.Hso, por isso que o despacho da mercadoria em questão, iniciado em 30 de dezembro de 1913, devia reger-se, conforme o preceito do art. 165, § 2a, da Consolidação das Leis das Alfandegas,
pela lei n. 2.719, de 31 de dezembro de 1912, cujo art. 2°
concedia ás emprezas de navegação o favor de pagarem apenas a
taxa de 2 % de expediente polo carvão de pedra por ellas ou
para ellas importado, não tendo o mesmo dispositivo feito a
distincção entre emprezas nacionaes e estrangeiras, nem exigido
a condição de gosarem os vapores de regalias e vantagens de
paquetes.
Outrosim, nos termos daquelle despacho, chamo a vossa attenção para a circular n. 23, de 11 de julho de 1913.- Benedicto
Hyppolüo de Oliveira Junior.- Sr. delegado fiscal no Piauhy.

N. 18- EM 24 DE MARÇO DE 1915
Os attestados de vidn dos fiadores dos responsaveis devem ser apresentados
no fim de cada ;emestre

Ministerio dos N egocios da Fazenda- N. 7.- Rio de J aneiro, 24 de março ele 1915.
Declaro aos Srs. chefes das repartições de Fazenda, para
seu conhecimento e devidos effeitos, haver resolvido, por despacho de 22 de fevereiro do corrente anno, proferido sobre o officio do procurador geral da Fazenda Publica, de 5 do mesmo mez
e anno, que, os attestados de vida dos fiadores elos responsaveis
á Fazenda Nacionai, devem ser apresentados, no fim de cada semestre, ao referido procurador geral da Fazenda Publica, quando
os mesmos responsaveis occuparem cargos nas rcpartiÇõeR de Fazenda desta Capital e nas do Estado do Rio de Janeiro e aos delegados fiscaes nos Estados, quando pertencerem ás repartições
situadas na jurisdicção das respectivas delegacias, ficando modificado o art. 5" das instrucçõPs que baixaram com a eireular
deste Ministerio, n. 11, de 10 de abril de 1906.
Para o cumprimento desta decisão recommendo aos Srs.
chefes das repartiçõps de Fazenda desta Capital, que enviem ao
prqcurador g<'ral da Fazenda Publica, dentro do menor prazo
possível, uma relação nominal de todos os funccionarios sujeitos
á fiança, devendo os delegados fiscaes nos Estados adoptar
igual providencia em relação ás repartições situadas na jurisdicção das respectivas delegacias. - Sabino Barroso.
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N. 19- EM 29 DE MARÇO DE 1915
O cargo de

thesour~iro

da Caixa de Amortização não constitue emprego de
carreira administrativa

Ministerio dos N<'gocio" da Fazenda- N. 38.- Rio de .Janeiro, 29 de março de 1915.
Communico-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro,
tendo presentP o requ<'rimento encaminhado com vossso officio
n. 32, de 6 de fevereiro ultimo, em que João Pamphilo de Lima
Fe1wim, chefe da secção de papel-moeda, pede reducção da taxa
de imposto de vencimPntos, sob fundamento de que, com odesconto de 15 % a que está sujeito, percebe actualmente menos
que o thesoureiro cl<~ sua seeção, cujos vencimentos são inferimc~ nos seus, resolveu, por despacho de 20 do corrente, indeferir o alludido requerimento, por se não verificar a hypothese do art. Ü" do clecreto 11. 1 L)4S, de 27 de janf'iro de~te anno,
porquanto o cargo de thesoureiro não constitue Pmprego ele car:reira administmtiva, não podendo assim ser considerado class~
immediatnmcnte inferior á elo requerente, como se dá com a de
primeiros escripturarios seus substitutos legaes e não haver a
diffcreuça allegada quanto~ estes ultimas.- Benedicto Hyppolito de Olú·eira Junior.- Sr. inspector da Caixa de Amortização.

N. 20- ElH 7 DE ABRIL DE 1915
Resolve duvidas sobre pensão de montepio deixada por funccionario de quem
não foram descontadas diversas quotas de eontribuição

Ministerio dos Negocias da Fazenda-N. 15.- Rio de Janeiro, 7 de abril de 1915.
Dedaro-vos, para os fins convenientes, que o Sr. ministro,
tendo present0 o proeesso encaminhado com o vosso officio n. 38,
de 15 de setembro do anno passado, relativo ao requerimento em
que .João Francisco de Campos, tutor dos menores João Raposo
da Silva Marques e Hayelt~a Há poso da Silva Marques, filhos de
Joaquim da Silva Marques, clemittido a arbítrio elo Governo,
em julho de 189(), do cargo de 2" escripturario ela Alfandega de
1\1anfws e falleeido em Hí de novembro de 1912, recorre do acto
dPssa Delegacia negando áquelles menorPs a pPnsão de montepio
instituído por seu pai, resolveu, por despacho de 27 ele março
proximo findo, dar provimento ao recurso, por isso quea razão
invoeada por essa Delegacia - de não terem f'ido descontadas
do funccionario as quotas relativas aos mezes de março a maio de
190() e de não terem sido pagas pelo mesmo as quotas correspondentes a novembro de 1909 e fevereiro e junho de 1910-
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não sé teria verificado, si a repartição a vosso cargo, ao receber
a contribuição de um mez, constatasse o pagamento da do mez
anterior.
Outrosim, nos termos daquelle despacho, chamo a attenção
dessa Delegacia para. a necessidade de fiscalizar rigorosamente os
pagamentos de quotas para o montepio, exigindo sempre prova
do reconhecimento da quota anterior.- Benedicto Ilyppolito
de Oliveira Junior.-Sr. delegado fiscal em Sergipe.

N. 21- EM 13 DE ABRIL DE 1915
Signaes característicos das noYas cintas especiaes para a cobrança do imposto
do fumo

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Circular n. 9.- Rio
de .;aneiro, 13 de abril de 1915.
De accôrdo com o despacho proferido sobre o officio da Directoria da Casa da Moeda, n. 522, de 7 do corrente mez, declaro
aos Srs. chefes das repartições deste Ministcrio, para seu conhe·cimento e devidos effeitos, que são os seguintes os signaes característicos das novas cintas especiaes para a cobrança do-imposto
de fumo:
1°- CINTAS PARA CHARUTOS- As cintas especiaes para
charutos, das taxas de 7 réis, 15 réis e 25 réis, são impressas eni
côr verde sobre um fundo claro alaranjado; medem om,056 de
comprimento por om,012 de largura. Seus principaes ~ignaes
característicos são os seguintes:
No centro, em um medalhão traçado horizontalmente, destaca-se a effigie da Republica coroada de louros.
O restante do desenho varia para cada um dos tres valores, da fórma seguinte:
Cintas de 7 réis- De cada um dos lados da effigic, em uma
placa branca, que apanha toda a altura da cinta, lê-se o valor- 7
-tendo em baixo e em cima a palavra- Réis- em lettras pequenas, lendo-se ainda, á esquerda e á direita, respectivamente,
as palavras-Brasil-e- Consumo- em duas placas brancas. Todos os desenhos já descriptos apparecem em fundo ornamentado de vinhetas diversas, observando-se em cada um dos
lados da cinta duas séries de estrellas, diminuindo de tamanho
para as extremidades, onde se notam partes de dous círculos tracejados em sentido vertical, apanhando toda a altura da cinta.
Cintas de 15 réis- A' direita e á esquerda da effigic estão
os algarismos do valor- 15- e, ao lado deste, em uma fita
oblíqua terminando em ponta, lê-se a palavra -Réis-. O medalhão em que se acha a effigie divide em duas partes urna faixa,
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que contorna toda a cinta, s0ndo por sua vez· cada uma dessas
duas partes su h-divididas por pequenas estrellas em t.res secções,
sendo duas rectas e uma circular.
Esta ultima fica nos extremos, é forrpada de v:arios triap.gulos e aquellas que ficam, uma na parte superior, out.ra na parte
inferior, teem respectivamente as palavras- Brazil- e - Consumo-. A faixa que já foi descripta é toda ornamentada exteriormente por uma vinheta formada de pequenos círculos.
Cintas de 25 réis- Em cada um dos extremos da cinta
acham-se os algarismos do valor- 25 - em lettras brancas e
sobre um circulo que limita uma placa, que parte do medalhão
em que está a effigie e deixa apparecer sobre um fundo tracejado uma fita formando varias curvas que se leem, nas duas principaes, as palavras- Consumo - e - Brazil~. Esta placa é
guarnecida superior e inferiormente de ornatos differentes, entre
os quaes se póde ler em lcttras brancas, á direita- Réis 25c, á esquerda,- 25 réis- umas e outras repetidas.
2°- CINTAS PARA CIGARROS- As cintas destinadas especialmente á sellagem de cigarros, da taxa de 30 réis, são impressas
em tinta verde sobre um fundo claro alaranjado e medem de comprimento om,027 por om,o7 de largura. Seus principaes signaes
característicos são os seguintes: no centro, em um rectangulo,
acham-se os algarismos do valor- 30 - , tendo á esquerda e â.
direita uma almofada onde está a palavra -Réis-. O restante de cada lado da cinta é formado por quatro outras almofadas separadas de duas em duas por uma rosacea, lendo-se na·
da esquerda a palavra- Consumo- em lettras brancas e,
nada direita, a palavra- Brazil- em fundo branco. Os espaços que separam as almofadas já descriptas são preenchido~
por vinhetas differentes. - Sabino Barroso.

N. 22- EM 22 DE ABRIL DE 19115
Carnct<'ristico da 'i no,·as cintas pnm a cobrança do imposto de vinho estrangeiro

Minist.f'rio dos Nrg-o(·ios cla Fa7.cnrla -Cirrular n. 10.Hio de .Janeiro, 2:.? dP abril de 1915.

Declaro aos Srs. chefes das rrpartiçõf'S subordinadas a este
lVIinistcrio. p~nfi Sf'U ccmlwcimcnto e devidos effeitos, que as
novns cintas especialmente destinadas á cobrança do imposto ele
vinho est.rangf'iro tePm os seguintes c:uacteristicos: medem de
compri1hento om,l25 por O'n,OlR de largura c são impressas em
côr encarnada.
Existem para todos os Yalores dous cl0senhos differentes,
, sendo um para :~o réis, 4.') réis, GO réis e 90 réis, q outro para 120
réis, 150 r(>is, 180 réis, 200 réis, 300 réis, 400réis, 500 réis, 600 réis,
7150 réis, 1.000 réis c 1 . 500. réis.
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1"- Cinta para os valores de 30 a 90 réis. -Seus principaes signaes são os seguintes: ao centro acham-se os algarismos
·do valor, tendo de cada lado a palavra- Réis..:._ em uma placa
cuja extremidade de fóra fica no centro de uma rosacea, onde
tocam os extremos de duas faixas circulares em que estão aspalavras:- Imposto- e - do- Vinho-, esta abaixo e aquella
acima do valor. De cada um dos lados da cinta lê-se a palavraBrazil - em uma placa branca sobre um fundo tracejado obliquamente e separada por pequenas vinhetas imitando conchas.
Uma outra vinheta de fórma dentada fecha, embaixo e em cima,
os extremos da cinta que termina em um entrelaçado formando
ponto.
2"- Cinta para os valores de 120 a 1.500 réis.- São os
. seguintes seus principaes característicos: em uma placa com os
lados formados de quatro arcos, destacam-se, ao centro, os algarismos do valor, tendo de cada lado a palavra- Réis- em uma
faixa arcada, posta em sentido transversal, com a abertura para
dentro cujos extremos tocam em duas pequenas rosaceas que
existem acima e abaixo do valor. Ao lado dessas duas faixas
lê-se a palavra- Brazil- em uma placa branca da qual parte
uma fita que se enrola, dá duas voltas e deixa lêr, na parte externa, as palavras- Imposto do Vinho- em sentido obliquo
de.baixo para cima. Uma vinheta em fórma de copas limita em
toda a sua extensão a cinta, que termina em ponta, fechada por
uma série de ornatos.- Sabino Barroso.
·

N. 23- EM 22 DE ABRIL DE 1915
Resolve duvidas sobre pen_;;ão de montepio

Ministcrio dos N!'gocios da Fazenda.---'- Rio de Janeiro, 22
de abril de 1915.
De acc6rdo com o despacho do Sr. ministro, de 13 do vigente, exarado no processo transmittido á Directoria da Despeza
Publica com o vosso officio n. 3f)4, de 23 ele dezembro do nnno
passado, c relativo á habilitação de D. Maria das Don•s e Silva
para percepção de montepio civil, como irmã solteira de Aprigi3_
Anthero ela Silva, fallccido commanclante aposentado dos
guardas da Alfandega desse Estado, declaro-vos, para os devidos
effeitos, que a habilitanda não tem direito ao pretendido mon-r
tepio, visto que o contribuinte deixou viuva: c, si esta veiu at
falleeer sem haver se habilitado, a habilitanda só poderia perceber a pensão no caso da viuva, que não deixou filho, haver
perdido o seu direito ao montepio, em face dos claros termos do
art. 33, § 1", n. 2, do regulamento annexo ao decreto n. 942 A, de
31 de outubro de 1890, que foi plenamente obs!'rvado pela de-
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cisão publicada no Diario Official de 1 de agosto de 1900 e
citada no processo que ora vos devolvo, pois no caso se tratava
de um contribuinte tambem sem filhos, mas cuja esposa não
tinha direito á pensão.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. delegado fiscal no Párá.

N. 24- EM 24 DE ABRIL DE 1915
Caractcrieticos das cintas rio imposto de consumo de aguardente e alcool nacional

Ministcrio dos NPgorios da Fazenda- Circular n. 11.- Rio
de Janeiro, 24 de abril de 1915.
De aceôrdo com o dcspácho proferido sobre o officio da Casa
da lVIoeda, n. 598, de 17 elo corrente mez, declaro aos Srs. chefes
das repartições subordinadas a este Ministerio, para seu conhecimento c devidos effeitos, que os característicos das novas cintas
do imposto de consumo elos valores de 20 réis, 30 réis, 40 réis, 60
réis, 80 réis, 120 réis, 1$, 2$, 3$, 5$ e 10$, especialmente destinado
á scllagem de aguardente e aleool de procedencia nacional, são os
seguintes: são impressas Pm tinta verde sobre um fundo levemPnte alaranjado; medem de comprimento Om,109 por Om,016
de largura. Ao centro lê-se o valor em caracteres brancos, apparccendo sobre uma placa cujos extremos arredondados tocamo eentro de duas rosaceas. Em uma fita branca, com a abertura
voltada para baixo, pst{t a palavra- Brazil- acima do valor,
ficando abaixo deste a palavra- Réis- em leti:.aS brancas e
logo em seguida outra fita, porém com a abertura em sentido contrario, onde se lê a palavra- Consumo. Todos esses desenhos
são cercados de arabescos formando um conjuncto que divide ao
meio uma faixa que vae de um extremo a outro da cinta, lendose na parte que fica á esquerda- Aguardente- e na que fica â
direita-Alcool. Um fundo chamalotado, variando para éada
um dos valores, completa a cinta, que termina em fôrma de semicirculo.- Sabino Barroso.

N. 2.5 -EM 24 DE ABRIL DE 1915
Característicos dos sellos para a cobrança dos impostos de consumo, por meio
de guia

Mini;;tcrio dos Nego cios da Fazenda- Circular n. 12.- Rio
d<' Janeiro, 24 de abril de 1915.
De accôrdo com o despacho proferido sobre o officio da Dictoria da Casa da Moeda, n. 600, de 17 do corrente mez, declaro
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aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este Ministerio,
para seu conhecimento e devidos effeitos, que • característicos
dos novos sellos para cobrança dos impostos de consumo, por
meio de guia, são os seguintes: têm a fórma rectangular, medem
de comprimento Om,03G por Om,021 de altura e são impressos na
côr encarnada, quando destinados a productos de origem estrangeira, e na côr verde, quando destinados aproductos de procedencia nacional, sendo a impressão feita sobre um fundo alaranjado. Existem dous desenhos para toda a serie de valores, sendo
um até 50 réis c outro para os demais, notando-se que
para as taxas superiores a 5$ a gravura é feita em processo
differente das taxas inferiores e os sellos medem Om,038 de
comprimento por Om,023 ele largura.
1." Sellos para taxas até 50 réis- São os seguintes seus principaes signaes característicos: na parte central do sello acha-se
representada a esphera celeste com a constellação do Cruzeiro
do Sul, cercada por uma faixa em que scintillam vinte e uma estrellas symbolizando os Estados da União. Os angulos superiores
são fechados por uma orla de ornatos brancos e nos inferiores
existem duas almofadas circumdadas tambem de ornatos onde
estão os algarismos indicadores do valor, tendo abaixo a. palavra
-Réis- e acima a palavra- Guia- na almofada da direita
e - Talão- na da esquerda.
O intervallo entre duas almofadas é occupado por dous ornatos symetricos, separados pela extremidade inferior da vara de
um caduceu, cuja parte principal apparece no alto do sello e divide ao meio uma faixa circular, com a abertura voltada para
baixo, onde se lê a palavra - Brazil- em cada uma das divisões
do arco, cujos extremos tocam uma outra faixa em sentido horizontal de que só apparecem duas pequenas porções, nas quaes
existe a palavra- Consumo - em letras brancas.
2. o Sellos para as taxas de 100 réis a 500$000 - Seus principaes signacs característicos são os seguintes: ao centro destaca-se a effigie da Republica em um medalhão cercado pela faixa
de vinte e uma estrellas já descripta para os sellos de valores
menos elevados. O restante do desenho e dizeres dos sellos obedece á mesma disposição dos anteriores, salvo quanto á ornamentação, que é mais trabalhosa e se destaca em fundo levemente
tracejado.- Sabino Barroso.

N. 2ô- EM 24 DE ABRIL DE 1915
Caracteristicos das cintas do imposto de consumo sobre bebidas

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Circular n. 13.- Rio
de Janeiro, 24 de abril de 1915.
De accôrdo com o despacho proferido sobre o officio da
Directoria da Casa da Moeda, n. 599, de 17 do corrente mez,
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declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este Mi~
nisterio, para seu conhecimento e devidos effeitos, que os caractE'fistiPos das novaR cintas de 4.5 réis e 90 réis destinadas ft
cobrança do impost.o de consumo sobre bcbidafl são os seguintes:
medem Om,107 de comprimento por Om,Ol6 de largura e são
impressas em côr verde, quando destinadas a productos nacionaes, e em côr encarnada quando destinadas a productos es~
trangciros, sendo a impressão feita sobre um fundo de meia
tinta levemf'ntc alaranjada. Como todas as outras da mesma
série destaca-se ao centro a effigie da Repuhlica ein um circulo
tracejaclo horizontalmente. De cada um dos lados da effigic es~
tão os al![arismos elo valor por cima da palàvra - Réis - tudo
em duas placas que apanham toda a altura da cinta e das
quaes partem para as extn'midades outras duas placas alongadas em que sê lê- Brazil- na da esquerda e - Consumona da direita. Estas duas placas são ladeadas superior e inferiormente por vinheta sem fórma de S, destacando-se em fundo
tracejadoobliquamente c terminando em dous ftorões que ornam
osextremos da cinta, onde apparecem partes de dous círculos
que completam o desenho.- Sabino Barroso.

N. 27 -EM 1 DE MAIO DE 1915
As aguas denominadas Caxambú e Salutaris não estão sujeitas ao imposto
de consumo

Ministerio dos Nego cios da Fazenda- Circular n. 14 ..:__ Rio
de Janeiro, 1 de maio de 1915.
De aecôrdo com as decisões proferidas sobre os processos :r;elativos aos officios do Laboratorio N acionai de Analyses, ns. 67,
de 12 de fevereiro, e 185, ele 22 de abril do corrente anno, declaro
aos Srs. chrfrs das repartições subordinadas a este Ministerio,
para sen conhecimento e devidos cffeitos, que as aguas denominadas "Caxarnbú", Pxploradas pela Em preza das Aguas de Caxarnbú, no Estado de Minas Çeraes, e "Salutaris", das fontes de
que é proprietario J. Hibeirci A vellar, na Parahyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, não estão sujeitas aos impostos de consumo.- Sabino Barroso.
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N. 28- EM 4 DE MAIO DE 1915
As tranças de salgueiro devem set classificadas como quaesquer outras obrf\s
não classificadas do art. 394 da Tarifa

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Circular n. 15.Rio de Janeiro, 4 .de maio de 1915.
De accôrdo com a decisão proferida sobre o processo relativo ao officio da Alfandegado Rio de Janeiro, n. 512, de 27 de
março ultimo, declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos,
haver resolvido que as tranças de salgueiro, fabricadas na Italia,
devem ser classificadas como "quaesquer outras obras não classificadas", do art. 394 da Tarifa das Alfandegas e Mesas 8.e
Rendas.- Sabino Barroso.

N. 29- EM 7 DE MAIO DE 1915
Tratando-se de extr~vio de factura consular a falta poderá ser supprida por
por certidão da 2• via pelo serviço de Estatística Commercial

Ministerio dos Negocios da Fazenda--:- N. 16.- Rio de
Janeiro, 7 de maio de 1915.
Sr. secretario da Fazenda do Estado de S. Paulo.- Em
solução ao vosso officio n. 198, de 2 de março ultimo, solicitando
a expedição de ordem á Alfandega de Santos em que se permitta a dispensa de apresentação da factura consular referente a duas caixas contendo estampilhas do sellb adhesivo desse
Estado, vindas no vapor Alcantara, e se autorize a baixa no termo
de responsabilidade relativo ao despacho dos mesmos volumes,
visto ter-se extraviado a respectiva factura consular, cabe-me
declarar-vos que é obrigatoria a exhibição da via daquelle documento á vista do art. 60 da lei 2.841, de 31 de dezembro de
de 1913, que regula os te:r;mos de responsabilidade, a que serefere o n. 1 do art. 23 do decreto n. 1.103, de 21 de novembro de
1903. Tratando-se, porém, de extravio poderá a falta do documento em questão ser supprida por certidão da 2a via, passada pelo Serviço de Estatística Commercial, caso a que allude
o n. 2 do art. 23 do mencionado decreto; e si, com o documento
assim obtido, a Alfandega · negar a baixa no termo de responsabilidade, ao interessado, que no caso é esse Estado, ficará salvo
o direito de interpôr recurso para o Thesouro.- Sabino Barro o.
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N. 30- EM 7 DE MAIO DE 1915
Não póde ser acceito o depoimento de uma testemunha que ao tempo da jus"
tificação l?ra procurador da justificante e bem assim menores só podem ser
admitidos á habilitaçiio <ruando assistidos pelos seus tutores
·~

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 44.- Rio de Janeiro, 7 de maio de 1915.
Devolvendo-vos o incluso processo, transmittido com o vosso
officio n. 19, de 25 de janeiro ultimo, á Directoria da Despeza Publica, e relativo á habilitação de D. Augusta Teixeira Leite de
Campos e dos menores Ruth, Paulo, Jones e Beatriz, ~iuva
de Henrique Jacome de Campos, escrivão de 3a entrancia da policia urbana, peço, de accôrdo com o despacho do Sr. ministro
de 23 do mez findo, vos digneis providenciar no sentido de ser
anrescntada nova justificação em substituição á que se acha
annexa ao processo, visto que não pôde ser acceitb o depoimento
da testemunha Antonio Duarte Baptista, porque ao tempo da
justificação já era procurador da justificante; e bem assim,
apresentada prova de quitação de joia e contribuição para o
montepio, desde que se trata de empregado admittido na vigencia da lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897.
Outrosim vos communico, nos termos do mesmo despacho,
que se torna indispensavel a apresentação dotermodetutella dos
filhos menores do primeiro consorcio do contribuinte, pois os
mesmos só podem ser admittidos á habilitação, quando assistidos pelos seus tutores, em face do dispositivo no art. 7° do regulamento annexo ao decreto n. 3.607, de 10 de fevereiro de 1866.
-Benedicto H yppolito de Oliveira Junior. - Sr. director de Contabilidade do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores.

N. 31- EM 14 DE MAIO DE 1915
Os bens do patrimonio nacional que deixem de ser occupados com os serviços
a que estavam consignados pa~oariio á jurisdicção do Ministerio da Fazenda

Ministcrio dos Negocios da Fazenda- N. 105.- Rio de
Janeiro, 14 de maio de 1915.
Em solução ao vosso officio de 6 do correntP em que me communicaes haver sido assignado o termo de entrega da fortaleza.
desclassificada de Macapá á Municipalidade da mesma cidade,
entrega feita por esse Ministerio, representado no acto pelo commandante da la Região Militar, cumpre-me declarar-vos que a
esse acto se oppõe, além de outras disposições em vigor, o dispositivo taxativo do art. 274 do decreto n. 7.751, de 23 de dezembro de 1909, que preceitua o seguinte: "Desde que os bens do
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patrimonio nacional deixem de ser occupados com os serviços
a que estavam consignados· nos diversos livros dos ministerios,
passarão á jurisdicção do Ministerio da Fazenda e administração
da Directoria do Patrimonio Nacional".- Benedicto Hyppolito
de Oliveira Junior.- Sr. coronel director geral da Secretaria
de Estado da Guerra.

N. 32- EM 14 DE MAIO DE 1915
Não devem ser designados empregados de 1• entrancia para exercerem commissões que entendam com a direcção do serviço

·Ministerio dos Negocios 'da Fazenda- Circular n. 16.Rio de Janeiro, 14 de maio de 1915.
De accôrdo com a decisão proferida sobre o officio da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado da Bahia, n. 18,
de 20 de fevereiro do corrente anno, recommendo aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este Ministerio que não designem empregados de 1" entrancia para exercerem as commissões de administradores de mesas de rendas e quaesquer
outras que entendam com a direcção do serviço.- Sabinn Barroso.

N. 33- EM 20 DE MAIO DE 1915
Resolve duvidas a respeito da cobrança de taxas sobre a borracha

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Circular n. 17.Rio de Janeiro, 20 de maio de 1915.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinados a este
Ministerio que attendendo a innumeras reclamações do commercio importador e considerando:
que, segundo o parecer do Laboratorio Nacional de Analyses, não é possível fazer a distincção dos productos da borracha fine-Pará ·dos da de outras qualidades;
que a borracha fine-Pará não póde ser empregada exclusivamente na fabricação de artefactos pesados e resistentes;
que os artigos de borracha de maior consumo nacional,
fabricados no estrangeiro, não satisfazem a exigencia do dispositivo orçamentario que modificou a Tarifa na parte relativa
ás classes 23a do art. (i88 e 32a e 35a do art. 1.033, e sobre pneumaticos, camaras de ar e rôlos para rodas de carro:;:;
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e que, por conseguinte, serão fortemente tributados os produetos de bor1·acha, aliás que são de maior uso e de emprego e
mister0s de primeira neepssidack, o que crC'ará embaraços á
actividade nacional, além do prejuizo ft reC'cita publica, que sofÍlwá reducção pelo dPsapparecimento de taes artigos do mercado, resultante das taxas prohibitivas e consequente elevação
de preço da mercadoria a mais do decuplo:
Resolvi mandar cohrnr as taxas anteriores á vigencia do
§ 3", do art. 3", da lei n. 2.919, de 31 de dpzembro ultimo, sobre
os artigos elas elasses 23" do art. tlR8 c 32a e 35a do art. 1.033, e
sobre os pnC'umaticos, c:imaras de ar c rôlos para as rodas de
carros, ficando, porém, os importadores obrigados á assignatura
de um termo pelo qual se responsabilizem pelo pagamento das
taxas de conformidade com a lei acima citada, si o Congresso
Nacional não revogar o alludido dispositivo orçamentario. Sabino Barroso.

N. 34- EM 21 DE MAiO DE 1915
A mulher divorciada ou separada do seu mnrido só não faz j(Is á pensão quando
é reconhecida culpada

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 54.- Rio de Janeiro, 21 de maio de 1915.
Em referencia ao vosso officio n. 74ts, de 24 de dezembro do
anuo passado, com o qual encaminhastes o processo em que
D. Clara Idalina Osorio Teixeira, vi uva do conductor de trem de
2a classe, aposentado, da Estrada de FerroCentral do Brasil, Manoel José Teixeira Junior, recorre da decisão dessaDirectoria que
lhe negou direito á percepção do montepio instituído pelo de cujus
por não ter a recorrente provado categoricamente a sua honestidade, bem como, segundo exige o § to do art. 33 do regulamento
do montepio, ter vivido em familia, communico-vos, para os devidos effeitos, que o Sr. ministro, por despacho de 8 do corrente,
rPsolvf'u dar provimento ao alludiclo recurso em face da doutrina
firmada pelo Thesouro C' sanccionada pelo Tribunal de Contasque a mulher divorciada ou SC'parada de seu marido só não faz jús
á pensão quando é clla reconhecida conjuge culpada, o que não
se dá no caso presente dcante do que consta da justificação feita
em, juizo, devendo, por conseguinte, ser conferida á recorrente
a parte que lhe cabe na pensão.- Benedicto Hyppolito de Oliveira
Junior.- Sr. director geral da Contabilidade do Ministerio da
Viação e Obras Publicas.
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N. 35- EM 2~ DE MAIO DE 1915
lnstrucções para o serviço de substituição das. cautellas provisorias pelas letrM
definitivas do Thesouro Nacional

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 48.- Rio de Janeiro, 21 de maio de 1915.
ComVlunico-vos, para os devidos effeitos, que o Sr. ministro, por despacho de 12 do corrente, resolveu approvar as
instrucções, que propuzestes, e mediante as quaes deverá ser
executado o serviço de substituiÇão , das cautelas provisorias
pelas letras definitivas, ouro e papel, do Thesouro Nacional, na
fôrma seguinte:
INSTRUCÇÕES
I - O serviço de substituição das cautelas provisorias das
letras do Thesouro será feito na Thesouraria Geral, send~ os portadores para isso convidados por meio de edital, publicado no
Diario Official, e no qual serão mencionados os numeros, datas
e valores das. cautelas.
II - A substituição se fará por ordem chronologica da data
da ,emissão das cautelas, não podendo ser substituídas cautelas
de datas posteriores sem que já o tenham sido as de datas anteriores.
As cautelas dos valores de 100$, 200$, 500$ e 1 :000$
1 III serão substituídas por letras de iguaes valores, só podendo ser
desdobradas as cautelas de valores superiores a 1 :t>00$000.'
IV- As letras a entregar serão datadas com a mesma data
com que foram emittidas as cautelas. 1
.
V- Os portadores das cautelas, chamados a substituil-as,
deverão apresentai-as, na Thesouraria Geral, ao funccionario que
estiver encarregado do serviço e este extrahirá um conhecimento~
que a ellas será annexado, indicando a quantidade, valores e nu-meros das letras, afim de ser apresentado ao fiel do thesoureiro.
incumbido de entregai-as, o que só será feito depois de verificada.
a legitimidade das cautelas.
VI- Si fôr julgada falsa alguma cautela, será immediatamente preso o seu portador e em seguida lavrado termo de apprehensão da cautela, para o fim de ser o portador apresentado á
Chefia de Policia com officio qa Directoria de Contabilidade,
acompanhado do dito termo, para ser alli iniciado o necessario
inquerito.
VII - Sendo as letras - ao portador- deste, não será
exigido recibo, que será supprido pela restituição das cautelas .
. VIII- Quando as cautelas a substituir estiverem depositadas na Thesouraria Geral, como deposito ou caução, a substiDecisões -
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tuição se fará como si o portador estivesse presente, annotando-se a tinta vermelha no respectivo livro caixa os numeros
das letras dadas em substituição.
IX- Não comparecendo os portadores das cautelas nos
dias marcados, a substituição será feita da mesma fôrma, a juizo
da Directoria de Contabilidade, quanto aos valores das lettras a
entregar, superiores a 1:000$, e ficará o conhecimento pres.o ao
respectivo talão, para ser destacado quando o interessado comparecer.
Essa providencia tem applicação a cautelas que tiverem sido
remettidas para os Estados, bem como as que estiverem caucio. nadas em qualquer repartição publica, federal, estadual ou municipal.
Nesse caso, de caução as respectivas repartições remetterão
as cautelas com offieio á Directoria de Contabilidade, afim de
serem substituídas pelas letras, devendo taes 'officios mencionar os numeros, valores e datas das cautelas que enviarem.
Feita a substituição, a Directoria de Contabilidade remetterá as letras a seus destinos, em offic!9s registrados, indicando os
numerófl, valores e datas.
·
X - O serviço da substituição começará ás onze horas e terminará ás quatorze horas, não devendo prolongar-se, além dessa
hora, afim de poder ser dada diariamente baixa, no respectivo
livro de registro, das cautelas que forem substituídas durante o
dia.
XI - As cautelas que forem substituídas serão picotadas
diariamente, afim de serem opportunamente incineradas.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior. - Sr. director geral da
Contabilidade Publica.

N. 36 -EM 31 DE MAIO DE l915
RPcommenda a observancia de diversas circulares

Ministerio dos Negocias da Fazenda- Circular n. 17 A.Rio de Janeiro, 31 de maio de 1915.
De accôrdo com a decisão proferida sobre o officio n. 315,
·de 25 de fevereiro ultimo, da Directoria da Casa da Moeda, recommendo aos Srs. delegados fiscaes nos Estados a fiel observancia das circulares deste Ministerio, ns. 30, de 3 de julho de
1903 24, de 21 de junho, e 59, de 11 de dezembro de 1912..João Pandiá Calogeras.
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N. 37- EM 2 DE JUNHO DE 1915
As lettrM do Thesouro não são acceitaveis em substituição de depositos ou
cauções já effectuadas

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 62.- Rio de Janeiro, 2 de junho de 1915.
Sr. Ministro da Justiça e Negocios lnteriores- De posse
do vosso aviso n. 3.413, de 5 de abril proximo findo, em que solicitaes seja restituído o deposito, na importancia de 5:000$, feito
por A. J. Pereira Barbedo, para garantia da execução do seu
contracto de fornecimento dP fazendas e artigos de armarinho ao
Ministerio a vosso cargo, e devolvendo o incluso conhecimento
do deposito em questão, cabe-me communicar-vos que as lettras
do Thesouro, sendo acceitaveis, em qualquer repartição publica,
como depositos ou cauções, não o são, todavia, ~m ubs' ituição
de depositos ou cauções já effectuadas.- Calogeras.

N. 38- EM 4 DE JUNHO DE 1915
Resolve duvidas com relação ao imposto de transporte

Ministerio dos N egocios da Fazenda- Circular n. 18.- Rio
de Janeiro, 4 de junho de 1915.
De accôrdo com o despacho proferido sdbre o processo relativo á consulta feita pela Sorocabana Railway Company, declaro aos Srs. chefes das Repartições subordinadas a este Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos, que na disposição
da lettra h do art. 4°, Capitulo Il, do regulamento que baixou
com o decreto n. 11.493, de 17 de fevereiro do corrente anno, não
estão ccimprehendidos os bilhetes de passagens emittidos pelas
estradas de ferro construídas pela União e Estados ou por companhias particulares que tenham subvenção, garantia ou fiança
de garantia de juros, a respeito das quaes existe dispositivo
especial, constante da lettra b do mesmo artigo.- Calogera~.

N. 39- EM 9 DE JUNHO DE 1915
Sendo os endossos um mandato, os mandantes ou committentes ficam dvilmente obrigados e responsaveis pelos. actos dos mandatarios praticados
dentro do mandato

Ministerio dos Negocios de Fazenda- N. 284.- Rio de
Janeiro, 9 de junho de 1915.
Declaro-vos, para os devidos fins, que, tendo presente o processo encaminhado com o vosso officio n. 68, de 22 de dezembro
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do anno passado, em que Couto & Comp., Ferreira & Comp. e
Ferreira & Vasconcellos recorrem da decisão .da lnspectoria da
Alfandega de Santos que os obrigou ao pagamento dos direitos
e multas devidas por fraudes commettidas por Leoncio Emílio dos
Santos em despachos de mercadorias importadas pelos referidos
recorrentes, o Sr. ministro considerando que, pela natureza dos
endossos passados nos conhecimentos de 'carga á ordem, as ditas
firmas, como cllas proprias confessam, não transferiram a propriedade das mercadorias, mas apenas concederam ao dito
Leoncio Emílio dos Santos poderes de mandatarios, e considerando que, sendo t.aes endossos um mandato, os mandantes ou
committentes ficaram civilmente obrigados e responsaveis pelos
actos do mandatario praticados dentro do mandato e em proveito ou interesse dos mandantes, resolveu negar provimento ao
recurso, para o fim de serem os recorrentes compellidos a
indemnizar, de accôrdo com as leis fiscaes, o damno ou
prejuízo causado á Fazenda Nacional e contravenções dos
preceitos aduaneiros comm,ettidas pelo seu mandatario, visto
que o mesmo agiu no exercício do mandato conferido nos endossos com o intuito de deixar de pagar direitos devidos aos
cofres publieos.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.Sr. delegado fiscal em S. Paulo.

N. 40- EM 9 DE JUNHO DE 1915
Resolve que a ·despeza com o pagamento de aposentados seja descriminada
pelas repartições de cada Ministerio e não por cargos

Ministerio dos Negocias da Fazenda-Circular n. 22.Rio de Janeiro, 9 de junho de 1915.
Attendemlo ás razões cantantes da representação da :birectoria Geral de Contabilidade Publica de 12 de abril ultimo, declaro aos Srs. chefes das Repartições subordinadas a este Ministeria, para seu conhecimento e devidos effeitos, haver resolvido
que, nos balanços, a desp~za com o· pagamento dos aposentados
seja discriminada pelas repartições de cada Ministerio e não
por cargos, como actualmente.- Calogeras.

N. 41 -

EM 10 DE JUNHO DE 1915

A concess!io de licença prévia para atracação ao cáes de embarcaçÕes para
embarque, e descarga de mercadorias, é privativa do guarda-m6r

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 104.- Rio de
Janeiro, 1° de junho de 1915.
Declaro-vos, .para os fins convenientes, que o Sr. ministro
por despacho de 3 de corrente mez, proferido sobre o requeri-
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mento datado de 23 de abril de 1914, em que a Companhia Port
of Pará allegando necessitar de esclarecimentos para cumprir a
resolução deste Ministerio, transmittida a essa delegacia pela
ordem do Gabinete n. 10, de 16 de janeiro do mesmo anno, pede
se torne dispensavel a licença prévia da alfandega para que possam a~racar ao cáes embarcações sem o preenchimento dessa
formalidade, resolveu que as licenças alludic4J,s devem ser CQncedidas pelo guarda-mór visto como é acto privativo seu a concessão de licenças para embarque e descarga de mercadorias, na
fôrma do art. 373 da Consolidação daf\ Leis das Alfandegas e
Mesas de Rendas.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.Sr. delegado fiscal no Pará.

N. 42 -EM io DE JUNHO DE 1915
Nega approvaçli.o ao actO mandando pagar o !Klldo de major reformado a um
empregado estadual aposentado

Ministerio dos Negocios da Fazenda - N. 287.- Rio de
Janeiro, 10 de junho de 1915·.
Declaro-vos, para os fins convenientes, que p Sr. ministro, tendo presente o processo encaminhado cofh o vosso
officio n. 138, de 19 de abril findo, e relativo ao acto dessa
delegaciá que deferiu o pedido feito pelo major reformado do
Exercito e administrador aposentado da-Recebedoria de Santos,
José Carlos da Silva Telles, para que lhe sejam pagos os vencimentos dé reforma daquelle posto militar, cumulátivamente
com os de inatividade que percebe do cargo estadoal, resolveu,
por despacho de 25 do mez de maio passado, negar approvação á
referida decisão, de accôrdo com o disposto no art. 105 da lei
n. 2.924, de .5 de janeiro deste anno, e conforme j5 déliberou este
Ministerio e conE~ ta da ordem n. 166, publicada no Diario Official
de 23 de abril ultimo.- Benedicto Hyppolito de Olive1:ra Junior.
- Sr. dele11:ado fiscal em S. Paulo.

N. 43 - EM 12 DE JUNHO DE 1915
86 os que tiverem titulo de nomeação, por decreto, gosando vantagens e garantia
decorre,ntes do exercicio effectivo de cargos federaes incidem na disposição
do art. 104, § 1• da lei orçamentari~ vigente

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 23.-Rio de Janeiro, 12 de junho de 1915.
Sr. 1° Secretario da Camara dos Deputados -Em resposta ao vosso officio n. 39, de 3 de fevereiro deste anno, com
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o q u.<tl transmittistes uma consulta do director da Secretaria
dessa Camara sobre si devem, em vista do art. 104, § 1o, da lei orçamentaria vigente, ser feitos pagamentos pPla mesma Secretaria aos revisorP5 de debates Renato Gomes Flores, José Julio
Silvf'ira Martins e Pedro Alvares Coutinho, que occupam outros
cargo3 de nomeação federal cabe-me informar-vos que, quanto
ao primeiro, que exerce o lo11:ar de offiCial interino da Procuradoria Geral da Fa~enda Publica, não incide na disposição citada,
por isi:lo que exercendo aquelle cargo interinamente, por port-8.ria
deste Ministerio, não gosa das vantagens e garantias concedidas
aos funccionarios civis, 'e relativamente aos demais revisores, si
tiverem titulo de nomeação, por decreto, gosando as vantagens,
garantias decorrentes do exercicio effectivo de cargos federaes,
incidem na disposição invocJ~,da, por não estarem incluidos nas
excepções dos § § 3" e 5° do mencionado artigo. - Calo~eras.

N. 44 -

EM 12 DE JUNHO DE 1915

O Thesouro não pôde praticar acto algum que importe em despeza ou pagamento
sem que a parte interessada o solicite

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 54.- Rio de Janeiro, 12 de junho de 1915.
Sr. Presidente do Tribunal de Contas -Restituindo .o
incluso processo referente á reversão do meio soldo que percebia
D. Antonia Maria Paula de Jesus, viuva do tenente coronel do
Exercito João Paulo de Sant' Anna, para os filhos desse official
de nome Manoel e Maria, rogo a esse Tribunal se digne reconsiderar o seu. acto, julgando illegal a dita reversão, por não haver
sido nella contemplada Francisca, filha legitimada do de cujus,
e á qual, segundo decidiu esse instituto, deveria ter sido expedido
o respectivo titulo, conforme communicação constante do officio
n. 146, de 25 de março ultimo, de pensão, por isso que, não podendo o Thesouro praticar acto algum que importe em despeza
ou pagamento para cllc, sem que a parte interessada o solicite, a
expedição do referido titulo, que não foi reclamado, importaria
em constituir-se advogado de particulares, tanto mais que na
divisão do quantum, foi tambem ccmtemplada a habilitanda
Francisca e reservada a parte que lhe pertence, o que não prejudica nem inquiria de illegal os titulos já expedidos aos outros
filhos daquelle contribuinte.- Calogeras.
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12 DE .JUNH,O DE 1915

O extracto de quebracho deve seF clasificado na 1• parte do art. 154 da Tarifa
das Alfandegas

Ministerio dos Negocios da Fazenda -Circular n. 23.- Rio
de Janeiro, 12 de junho de 1915.
De accôrdo com a decisão proferida sobre o processo relativo
ao telegramma do Presidente do Estado do Rio Grande do S:ul,
de 20 de janeiro do corrente anno, declaro aos Srs. chefes das
Repartições subordinq,das a este Ministerio; para seu conhecimento e devidos effeitos, que o extracto de quebracho de que
trata a Circular .deste Ministerio n. 16, de 29 de março de 1910,
deve ser classificado na 18 parte e não na 2a parte do art. 154 da
Tarifa das Alfandegas, para o pagamento da taxa de 500 réis
por .kilo.- Calogeras.

N. 46 --· EM 12 DE JUNHO DE 1915
Recomnuinda a observancia do disposto no art. 2• do .Regulamento a que se
refere o decreto n. 8.547, de 1 de fevereiro de 1911 quando occorrer alteração no quadro dos funccionarios das Alfandegas e Mesas de Rendas de
Matto Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul

Ministerio dos · Negocios da Fazenda- Circular n. 24.Rio de Janeiro, 12 de junho, de 1915 .•
De accôrdo com a decisão proferida sobre o processo a que se
refere o officio da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional, no
Estado da Bahia, n. 75, de 7 de novembro de 1914, recommendo
aos Srs. Inspect.ores das Alfandegas e Administradores das Mesas
de Rendas nos Estados de Matto Grosso, Paraná e Rio Grande
do Sul que, sempre que occorrer alteração no quadro dos funccionarios dessas Repartições, observem fielmente o disposto no
art. 2° do Regulamento a que se refere o decreto n. 8.547, dé 1 de
fevereiro de 1911.- Calogeras.

N. 47 -

EM 12 DE JUNHO DE 1915

Devem ser considerados 1•, 2• e 3• premios de uma loteria, para o fim de regular
os sorteios dos clubs, os tres primeiros preniios de maior valor ·

Ministerio do Negocios da Fazenda- Circular n. 25.-- Rio
de Janeiro, 12 de junho de 1915.
Declaro aos Srs. chefes das Repartições de Fazenda, para
seu conhecimento e devidos eff~itos, que devem ser considerados
1°, 2° e 3° prexnios de uma loteria, para~ fim de regular os sor-
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teios dos clubs que os realizam por esta f6rma, de·accôrdo com o
art. 8° do Regulamento a qtte se refere o decreto n. 11.492,
de 17 de fevereiro do corrente anno, os tres premios de maior
valor da mesma loteria, criterio esse que deve ser tambem
adoptado 'quando a loteria realizar duas extracções no mesmo
dia, sendo o 1" premio o de maior valor extrahido no dia
e os 2° e 3° os de valores immediatamente inferiores. Quando
porém occorrer a circumstancia de existirem dois ou mais premios do mesmo valor, deverá ser considerado 1° premio o de numero menor entre os premios íguaes, procedendo-se da mesma
f6rma quanto aos demais premios, tal como consta das listas relativas a cada extracção, publicadas no Diario Official e assignadas pelo Fiscal das loterias.- Calogeras.

N. 48 -.EM 1~ DE JUNHO DE 1915
Intrucções para liquidação de exercícios e remessa de balanços

Ministerio dos Negocios da Fazenda-- Circular n. 26.- Rio
de Janeiro, 12 de junho de 1915.
·
Tendo em vista o disposto no art. 84 da lei n. 2.842, de 3 de
janeiro de 1914, combinado com o dispositivo do art. 7° do decreto n. 10.145, de 5 de janeiro de 1889, recommendo aos chefes
das Repartições subordin~das a este Ministerio a observancia
das seguinte~< instmcções:
1", as Repartições de arrecadação deverão encerrar a sua
escripturação .em 31 de maio e as Delegacias Fiscaes em 31 de
julho de cada anno, ou dois mezes depois dos cinco mezes destinados ao complemento das opcraçõe:;, conforme o citado art. 84
da lei n. 2.R42;
2", até 31 de maio de cada anno, as Delegacias poderão
pagar despezas do exercício, recebendo, s6mente, até 31 de julho,
rendas que a elle pertençam;
3", o balanço que> o referido art. 7° do decreto n. 10.145 manda-:a .dar no dia 31 de março passará a ser dado no dia 31 de
ma1o;
4", os pagamentos das dividas de exercícios findos, a que se
referem os arts. 17, da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903,
e 22, § 42, da lei n. 2.083, de 30 de julho de 1908, devem ser effectuados pelas Deleg:acias Fiscaes, até 31 de julho e pelo Thesouro
até 30 de setembro de cada anuo;
5°, os balanços definitivos que as Delegacias Fiscaes são
obrigadas a enviar ao Thesouro até 31 de outubro, deverão ser
remettidos ao mesmo Thesouro até 31 de dezembro de cada
anuo.-- Calogeras.
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EM 15 DE JUNHO DE 1915

Os p~idos de supprime~to de sellos e ci~tas do imposto de _consumo 'jío devem
11" alêm da quantidade que for estriCtamente necessaria para satisfazer as
necessidades do fisco

Ministerio dos Negocias da Fazenda- Circular n. 27- Rio

de Janeiro, 15 de junho de 1915.

·De accôrdo com a decisão proferida sobre o processo relativo'ao officio da Directorià da Casa da Moeda, n. 1.408, de 28
de setembro de 1914, determino aos Srs. collectores das rendas
federaes no Estado do Rio de Janeiro que os pedidos de supprimento de sellos e cintas dos impostos de consumo não devem ir
além da quantidade que fôr estrictamente necessaria para satisfazer as necessidades do fisco, afim de evitar que sejam devolvidos áquella repartição, cqm prejuízo para os cofres publico"'
os valores julgados desnecessarios.- Calogeras.

N. 50 -

EM 24 DE JUNHO DE 1915

S6mente se dará pensão em vida quando houver impossibilidade absoluta de
prover a subsistencia ou miseria irremediavel

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 92.- Rio de Ja··
neiro, 24 de junho de 1915.
Devolvendo o incluso processo, que acompanhou o vosso
officio n. 126, de 17 de novembro de 1913, e referente á pensão
em vida pretendida por D. Candida Magalhães Fonseca, esposa
do·escrivão aposentado da 5" Vara Criminal deste Districto Alberto Lima da Fonseca, communico-vos, para os devidos effeitos
e de accôrdo com o despacho do Sr. ministro de 7 do corrente,
que, deprehendendo-se dos arts. 21, § 1°, e 17 do decreto n. 942
A, de 31 de outubro de 1890, que sómente se dará pensão em vida
quando houver impossibilidade absoluta do prover a subsistencia
ou miseria irremediavel e estando o referido inactivo no goso dos
vencimentos integraes do cargo em que foi aposentado, a requerente não se acha nas condições da lei para a obtenção do favor
pretendido.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. director geral de Contabilidade do Ministerio da Justiça e N egocios
Interiores.
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N. 51 -

EM 28 DE JUNHO DE 1915

As aguas da em preza Cambuquira não estão sujeita.e ao imposto de consumo

Ministerio dos N egocios da Fazenda - Circular n. 28.- Rio
de Janeiro, 28 de junho de 1915.
De accôrdo com a decisão proferida sobre o processo relativo
ao officio do Laboratorio Nacional de Analyses, n. 230, de 28 de
maio ultimo, declaro aos Srs. chefes das Repartições subordinadas a este Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos,
que as aguas de Cambuquira, das fontes exploradas pela «Empresa de Cambuquira de Aguas Mineraes »,no Estado de Minas
Geraes não estão sujeitas ao imposto de consumo.- Calogeras.

N. 52- EM 28 DE JUNHO DE 1915
Altera a circular n. 33 de 20 de agosto de 1913

Ministerio dos Negocias da Fazenda- Circular n. 29.- Rio
de Janeiro, 28 de junho de 1915.
Declaro aos Srs. chefes das Reparti~ões subordinadas a este
Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos, que a circular deste Ministerio, n. 33, de 20 de agosto de 1913, deve~ser
observada com a seguinte alteração:
A segunda parte da n~gra IV deve ser substituída pelo seguinte:
« Este reconhecimento deve ser feito pelo peso liquido do
xarque effectivamente exportado, isto é, deduzida a tara de 500
grammas para cada fardo e a de 10% para as caixas».- Calogeras.

N. 53 -

EM 30 DE JUNHO DE 1915

Ficam sujeitas ao imposto de consumo a arguardente e o alcool de :~oo Cartier,
correspondentes a 78 °, 4 centesímos de Guy Lussac
\

.

Ministcrio dos Negocias da Fazenda- Circular n. 30.- Rio
de Janeiro, .30 de junho de 1915.
De accôrdo com a decisão proferida s-obre o processo relativo
ao officio do Laboratorio Nacional de Analyses n. 209, de 5 de
maio ultimo, declaro aos Srs. chefes das Repartições de Fazenda
para seu conhecimento e devidos effeitos, que attenta a expressa
inten~ão do art. 1°, n. 11, da lei n. 2.919, de 31 de dezembro de
1914, de taxar sómente o alcool que possa ser usado como bebida, ficam sujeitos ao imposto de consumo a aguardente e o
alcool até 30° Cartier, correspondentes a 78°, 4 centesimaes de
Gay Lussac.- Calogeras,
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EM 2 DE JULHO DE 1915

Só depois de funccion!IJ'io reconhecido deputado estadual devem-lhe ser suspensos
os vencimentos durante o tempo das sessões

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 127.- Rio de
Janeiro, 2 de julho de 1915.
Em resposta ao vosso telegramma n. 279, de 17 de junho
findo, em que consultaes si, estando o pagador dessa delegacia
incluindo na chapa de deputados estadoaes a serem eleitos nesse
Estado, lhe é applicavel a decisão n. 90, de 14 de junho de 1882,'
declaro-vos que nenhuma doutrina cabe no caso antes de ser
reconhecido deputado o funccionario em questão, e, só depois
do reconhecimento, ex-vi do § 1o art. 104 da lei vigente da despeza, devem lhe ser suspensos os vencimentos de funccionario
federal durante o tempo das sessões do Congresso Estadoal.Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. delegado fiscal no
Pará.

N. 55 -

EM 3 DE JULHO DE 1915

Revoga a circular 58 de 11 de novembro de 1912

Ministerio dos Negocios da Fazenda-Circúiar n. 33.- Rio
de Janeiro, 3 de julho de 1915.
De accôrdo com a decisão proferida sobre o processo relativo
ao aviso do Ministerio da Guerra, n. 742, de 28 de agosto de
1914, declaro aos Srs. chefes das Repartições subordinadas a este
Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos, haver resolvido revogar a Circular deste Ministerio, n. 58, de 11 de novembro de 1912, que dispensou a apresentação dos documentos
comprobatorios dos pagamentos de. quantitativos para as despezas de forragem e ferragem dos animaes em serviço nas unidades do Exercito e estabelecimentos militares, visto ser a referida Circular contraria ao disposto no art. 22, § 2o, da lei
n. 1.14;!, de 30 de dezembro de 1903.- Calogeras.

N. 56- EM 6 DE JULHO DE 1915
As contas apresentadas em diversas vias, as repartições publicas, para o processo
e pag1mento, estão apena~ sujeitas ao sello de documento, fiOO réis na 1• via

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 179.- Rio de
Janeiro, 6 de julho de 1915.
Em solução á consulta feità no vosso officio n. 497, de 3 de
março ultimo, sobre si o sello de que trata o n. 29, III, da lei
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n. 2.919, de 31 de dezembro ultimo, é devido em todas as vias das
facturas de fornecimentos ou si unicamente na primeira, communico-vos que o Sr. ministro, por despacho de 24 de junho findo
proferido sobre identica consulta C!Jnstante do aviso 1.099, do
Ministerio da Marinha, tambem de março ultimo, resolveu que,
nos termos da alludida disposição da vigente lei da receita, o sello
exigido em todos os recibos,jacturas ou notas, se applica quando
se trata de mercadorias vendidas a dinheiro ou qualquer documentos com característico de reciho, e não é o caso das contas
apresentadas, em diversas vias, ás repartições publicas para o
competente processo e pagamento, as quaes estão apenas sujeitas ao sello de documento, isto é, de 600 réis, na 18 via sem limite de valor, conforme o Pstatuido no n. 5 .do'§ 1o da tabella B
do regulamento annexo ao decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de
1900, modificado pela citada lei n. 2.919, de 1914.- Benedicto
Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. director de Estrada de Ferro
Central do Brasil.

N. 57 -

EM 9 DE JULHO DE 1915

86 os collectores que contarem 10 annos de serviço sem interrupção podem ser
inscriptos como contribuintes do montepio civil

Ministcrio dos Negocias da Fazenda-N. 111.- Rio de Janeiro, 9 de julho de 1915.
Declaro-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro, por
despacho de 2 do corrente, resolveu indeferir o requerimento en·caminhado com o vosso officio n. 80, de 6 de abril findo, em que
Pahnor Teixeira Vianna, collector das r..endas federaes em Santa
Luzia do Hio das Velhas, nesse Estado, pede a sua inscripção
como contribuinte do montepio, visto não contar 10 annos de
serviço sem interrupção, conforme exige o art. 6°, n. 2, do daereto n. 942 A, de 31 de outubro de 1910.- Benedicto Hyppolito
. de Oliveira Junior.- Sr. delegado fiscal de Minas Geraes.

N. 58 -

EM 12 DE JULHO DE 1915

Os empregados das Caixas Economicas não sendo funccionarios pub!icos estão
isentos do imposto sobre vencimentos

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 220.- Rio de Janeiro, 12 de julho de 1915.
Em solução ao vosso telegramma de 6 de fevereiro ultimo,
em que consultastes si os funccionarios da Caixa Economica
desse Estado estão ou não sujeitos ao imposto sobre seus vencimentos, declaro-vos, para os devidos effeitos, conforme re-
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solveu o Sr. ministro, por despacho de 5 do fluente, que, referindo-se a lei n. 2.919, de 31 de dezembro do anno proximo passado, e o decreto n. 11.458, de 27 de janeiro ultimo, a vencimentos abonados pelos cofres publicos a funccionarios civis ou
militares, e.nãó sendo os empregados das caixas economicas
funccionarios publicos, pois não são nomeados pelo Governo,
mas pelo conselho fiscal respectivo, e tampouco remunerados
pelos cofres publicos, segundoo ó art. 6° do decreto n. 2.882, de
19 de abril de 1898, taes funccionarios estão isentos do pagamento do dito imposto, ficando assim ;restabelecido o preceito
da circular n. 34. de 31 de maio de 1899.- Benedicto Hyppoliw
de Oliveira Junior.- Sr. delegado fiscal no Rio Grande do Sul.

N. 59 -

EM 15 DE JULHO DE 1915

A gratificação de funccionario julgado invalido em inspecção de saúde, deve
ficar. aguardando a solução do seu pedido de aposentadoria para lhe ser
paga pela verba propria, depois de aposentado, devendo a despella com a
substituição correr pela verba 29- Eventuaes

Ministerio dos Negocios da Fazenda-N. 70.-Rio de Janeiro, 15 de julho de 1915.
· Communico-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro,
tendo presente o officio n. 34, de 10 de junho proximo findo, em
que submetteis á sua approvação o ·acto pelo qual resolvestes que
pela verba 8 8 "Recebedoria do Districto Federal" fosse feita a
despeza com o abono da gratificação (quota) que compete ao lo
escripturario Francisco de Paula Osorio, substituto do sub-director effectivo dessa repartição, Turibio Guerra, a quem, por
ter sido julgado invalido, em inspecção de saúde, mandastes
pagar o ordenado respectivo, na fórma do art. 3°, §5°, do regulamento annexo ao decreto n. 11.447, de 20 dP janeiro deste anno,
resolveu, por despacho de 1 do vigente, deixar de approvar o
vosso alludido acto, porque a referida gratificação devia ficar
aguardando a solução do pedido de aposentadoria do mencionado sub-director, para lhe ser paga pela verba propria, depois
de aposentado e caso a ella tivesse direito, devendo a despeza
com a substituição correr por conta do § 29- Despezas Eventuaes.- Benedicto H yppolito de Oliveira Junior.- Sr. director
dP Recebedoria do Rio de Janeiro.
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N. 60 ··-EM 16 DE JULHO DE 1915
Cartão mem.,randum, de firma commercial não apresentando o caracteristico
de qualquer recibo - a assignatura- não está sujeito a eello

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 126.- Rio de
Janeirp, 16 de julho de 1915.
Declaro-vos, para os devidoliJ.fins, que o Sr. ministro, tendo
presente o processo encaminhado com vosso officio n. 14, de 25 de
janeiro ultimo, relativo ao recurso interposto por João Gualberto
de Souza Junior, successor de Gualberto, Irmão & Comp. da decisão desF>a delegacia que, reformando a da collectoria dessa Capital, impoz ao recorrente a multa de 100$000, mínimo comminado pelo art. ()3 do regulamento annexo ao deereto n. 3.564, de
22 de janeiro de 1900, em virtude de auto lavrado pelo 4° escripturario ·Sebastião Cavalcanti, resolveu por despacho de 29 do
mez findo, dar provimento ao mesmo recurso, para julgar improcedente o auto, visto como no caso presente não !'e trata de uma
infracção do regulamento do sello, pois, o simples cartão memorandum, pertencente á firma autoada, não apresenta o característico essencial·a qualquer recibo- a. assignatura, accrescendo
a falta de observancia das formalidades recommendadas pelo
art. 70 do citado regulamento.- Benedicto Hyppolito de Oliveira
.Junior.- Sr. delegado fiscal em MiJ?.aS Geraes.

N. 61- EM 19 DE JULHO DE 1915
O Ministerio da Fazenda tem competencia para apreciar a legalidade das habilítações de montepio e negar a expedição dos títulos

Ministerio dos Negocios da Fazenda--: N. 61.- Rio de Ja··
neiro, 19 de julho de 191.5.
Sr. ministro das Relações Exteriores- De posse de vosso
aviso n. 329, de 26 de outubro do anno passado, insistindo no pedido de remessa ao Tribunal de Conta.s do processo relativo ao
montepio pretendido por D. Cecilia Ventura RodriJWes, filha espuria de João Ventura Rodrigues, continuo dessa Secretaria de
Estado, cabe-me declarar-vos não ser possível satisfazer o vosso
pedido porque, pela legislação vigente, tem o Ministerio da Fazenda competencia para apreciar a legalidade das habilitações e,
como consequencia, negar a expedição dos títulos, quando assim
entender que é de direito.
Remet.ter o processo ao Tribunal de Contas, que nessa materia funcciona simplesmente como fiscal da despeza e não como
tribunal de justiça, é abdicar este Ministerio das attribuições que
estão plenamente affirlnadas nos arts. 265, 268, 271 e 272 do
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decreto n. 7.7.51, de 23 de dezembro de 1909, de absoluta indenpendencia no criterio para decidir os pedidos de pensões e montepio.
De conformidade com o disposto nos arts. 2 e 3 da lei n. 23,
de 30 de outubro de 1891, assiste ao Ministerio a meu cargo antes
de enviar qualquer processo ao Tribunal de Contas, o direito de
examinar a despeza delle decorrente, e, si verificar que ella não
está de accôrdo com as disposiçõe~ legaes, impõê-se-lhe o dever
denão submettel-a ao registro daquelle instit~to.- Calogeras.

N. 62 -

EM 20 DE JULHO DE 1915

Os áludantes de guarcÍa~mór constituindo uma autoridade aduaneira teem direito
~, apparelho telephonico

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 66~- Rio de Janmro, 20 de julho de 1ÍH.5.
Sr. Presidente do Tribunal de Contas- De posse do vosso
bfficio n~ 316, de 31 de maio ultimo. communicando que esse tribunal, tendo presente o processo relativo ao pagamento da quantia de 1:113$072 a diversos, de fornecimentos-feitos á Alfandega
do Rio de Janeiro no mez de dezembro do anno passado, resolveu
negar registro á despeza, ·visto a conta c}e ft. 5 se achar incursa
no art. 90, § ] da lei n. 2.842, de 3 de Janeiro de 1914, peço a
€Ste instituto, devolvendo O referido processo, se digne reconsiderar o seu acto, attendendo a que os ajudantes de guarda-mór,
como verdadeiros auxiliares deste, segundo o art. 106 da Consolidação das Leis das Alfandegas, participam da autoridade do
mesmo, isto é, constituem uma autoridade aduaneira, e, como
tal, com direito ao apparelho telephonico, nos termos do dispositivo invocado.- Calogeras.
0

,

N. 63 - EM 21 DE JULHO DE 1915
Conforma-se com o julgado do Tribunal de Contas sobre concessão de pensão
de montepio em vida do contribuinte

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 107.- Rio de Janeiro, 21 de julho de 1915.
Communico-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro,
tendo presente o processo encaminhado com o vosso officio
n. 177, de 1 de abril do anno passado, relativo a concessão de
montepio civil, em vida, á D. Carlota Lopes de Almeida, esposa de Joaquim Lopes de Almeida,, ex-chefe de Contabilidade
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da Estrada de Ferro Central do Brasil, resolveu, por despacho
de 6 do corrente, conformar-se com o acto do Tribunal de Contas,
constante do seu officio n. 973, de 26 desse mez, e pelo qual, considerando que, nos termos dos dispositivos do art. 21, e seus paragraphos, a pensão concedida durante a vida do instituidor é
um beneficio extraordinario cujas circumstancias, condições e
requisitos, que lhe são inherentes devem ser apurados durante
a vida do contribuinte, pois, durante a vida do contribuinte, e,
sómente nesse tempo, ella prevalece como se infere do que se encontra estatuído no § 2°, do art. 21;
Consideràndo que todos os factos, cuja demonstração a lei
exi?:e para a concessão do beneficio extraordinario, devem ficar
estabelecidos em proecsso de habilitação regularmente feito;
Considerando que é na duração da vida que a habilit~ção
poderá eoncluir pela aflirmação da loucura, pela presumpçao e
não realidade da morte, pela demonstração das condições de idoneidade dos beneficiados para que a pensão tenha Jogar para collocar a família do contribuinte sob a acÇão protectora de uma medida que o preceito do art. 1o do decreto n. 942 A, de 1890, o poz
claramente em relevo, como utilizavel em duas circumstanciafl,
em que não se dá immixtão- a morte- e a inhabilitação para
prover a snbsistencia;
Considerando que a situação de cessação da vida não 8 idep.tica a de inhabilitação de sustentar a família no conceito do artigo lo, que as separa e distingue uma da outra;
Considerando que, assim sendo, a utilização das medidas de
ampam depende da differença que caracteriza as duas situações
de duração de vida e de cessa.ção desta;
Considerando que a habilitação ao beneficio faz-se quando
é este justificavel, attendendo á sua índole essencial, ao seu objectivo, á razão e ao motivo de sua finalidade;
Considerando que o § 2° do art. 21 do decreto n. 942 A, presume a pensão em vida obtida na duração e coustancia da existencia do contribuinte, quando determina a cessação da pensão
na hypothese da terminação da loucura e a continuação da contribuição; o que seria necessario estabelecer, como caso singular,,
si a pensão em vida pudesse ser requerida po.~t mortem;
.
Considerando que, em virtude do despacho proferido em 5
de junho de 1903, sómente julgou o Tribunal de Contas, o caso
da pensão r;ost mort9m, prevista no art. 31 do decreto n. 942 A, e
não no art. 21, da qual não se cogitou no processo de habilitação
dn família do contribuinte;
Considerando que, assim, tal julgado não póde produzir o
effeito de habilitar á percepção de pensão durante tempo para o
qual não havia habilitação a apurar, sem capacidade para beneficio a verificar;
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Ainda mais:
Considerando que o facto da loucura de per si s6 não tem,
como decorrencia, a pensão em vida, antes depende esta da apuração da situação jurídica, a que está ligada, e não é a morte qu~
abre direito á pensão em vida nem a loucura autoriza o beneficio
da . pensão post mortern;
Considerando finalmente, que a allegação da loucura do
contribuinte foi produzida para o effeito de ficar dirimido o direito á pensão, nos termos do art. 20, e relevar a pena rigorosa
nelle imposta, e agindo sob este pensamento foi que exigiu este
tribunal a prova de tal facto, que foi produzida nos attéstados
juntos ao processo e na qual assentou a decisão de 5 de junho
.
de 1903;
Considerando que, não tendo este trihunal tomado conhecimento de qualquer concessão de pensão em vida, não ha comprehendel-a na deciRão citada· de 1903.
.
Julgou illegal a alludida concessão.- Benedicto Hyppolito de
Oliveira Junior.

N. 64 - EM 21 DE· JULHO DE 1915
O favor da gratificação addicional é inteiramente pessoal, não entrando no
computo feito para a divisão em ordenado e gratificação

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 78.- Rio de Janeiro, 21 de julho de 1915.
Em solução á consulta de vosso telegramma de 15 de janeíro
deste anno, sobre si, em face do art. 6" do decreto n. 2.908, de 24
de dezembro do anno passado, os vencimentos que actualmente
percebem os officiaes aduaneiros devem ser divididos em dous
terços de ordenado e um terço de gratificação, comprehendidos
na parte- gratificação- as gratificações addicionaes, declarovos, para os fins convenientes, de accôrdo, com o despacho do
Sr. ministro, de 1 do vigente, que tratando-se de remunerarespecialmente bons serviços, ap6s certo prazo, decorre que o favor
da gratificação addicional é inteiramente pessoal e, como tal, não
entra no computo feito para a divisão em ordenado e gratificação.
-Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior. -Sr. delegado fiscal
no Maranhão.
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N. 65- EM 24 DE JULHO DE 1915
O art. 261 da Consolidaçno das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas deverá
ser de ora em deantc> observado em todos os abandonos de mercadorias

Ministerio dos N egocios da Fazenda- Circular n. 36.- RIO
de Janeiro, 24 de julho de 1915.
De accôrdo com a decisão proferida no processo relativo ao
officio da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no E~tado do
Pará, n. 4, de 18 de janeiro do corrente anno, declaro aos Srs.
chefes elas repartições subordinadas a este Ministerio, para seu
conhecimento e devidos effeitos, que, sem embargo da decisão
constante da ordem n. 4, de 11 ele janeiro de 1908, expedida á Delegaeia Fiscal no Amazonas, o art. 261 da Nova Consolidação das
Leis elas Alfandcgas c Mesas de R<mdas deverá ser de ora em
deante observado em todos os casos de abandono de mercadorias, com a unica exccpção estabelecida no paragrapho umco
do mesmo artigo.- Calogeras

N. 66- EM 29 DE JULHO DE 1915
Declara que a• procurações valem por todo o tempo emquanto não forem
revogadas

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N.139.- Rio de Janeiro, 29 ele julho de 1915.
Declaro-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro, a quem
foi presente o requerimento que acompanhou o vosso officio numero 109, ele 17 de maio ultimo, e em que José B. de P. Aroeira,
recorre da decisão dessa delegacia não acceitando a procuração
que apresentou, pelo facto de não declarar a mesma o tempo em
que estendem os vencimentos elo mandante, resolveu, por despacho ele 10 do corrente dar, provimento ao alludido recurso,
para o fim de ser acccita a procuração exihibida, procedendo-se
de accôrdo com o decreto n. 8 . .'596,de 8 de março de 1911, depois
de passado o corrente anno, por isso que a expressão "extensão
de poderes" do decreto n. 79, de 23 de agosto de 1892, art.1o, § 1o,
não pode ser interpretada como pretende essa· delegacia, visto
como as procurações valem por todo o tempo, emquanto não revogadas.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Jvnior.- Sr. delegado fiscal em Minas Geraes.

MINISTERIO DA FAZENDA

371

N. 67- EM 7 DE AGOSTO DE 1915
Resolve duvidas sobre sellagem de documentos

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 210._:_ Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1915.
Em solução á consulta constante do vosso officio n. 713, de
25 de março ultimo, communico-~os, para os fins convenientes
e de accôrdo com o despacho do Sr. ministro de 30 de julho seguinte, que os documentos mencionados no n. 6, § 1o da tabella b
do actual regulamento do sello, estão sujeitas ao sello fixo de
300 réis, e quando juntos como documentos não ha sello fixo
a cobrar.
Outrosim, nos termos do alludido despacho, cabe-me scientificar-vos que as declarações feitas pelos fiadores dos emprr'gados
desta repartição dPverão pagar o sello fixo de 600 réis, por setem
documentos que se enquadram no n. 5 dos cit~dos paragraphos e
tabella, combinado com o art. 1°, n. 29, da lei da receita vi~~:ente.
-Benedicto Hyppolito de Oliveirrt Junior.- Sr. director da Estrada de Ferro Central do Brasil.

N. 68- EM 18 DE AGOSTO DE 191.5
Deixa de mandar cumprir uma requisição de pagamento por não estar rpvestida
das formalidad<>s prescriptas no decreto 2.433, de 15 de julho de 1859

Ministerio doR Negocios da Fazenda- :N. 69.- Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1915.
Communico-voR, para os devidos finR, que o Rr. ministro, tendo presente o vosso officio de 19 de julho proximo findo
requisitando o pagamento de 861$856aFranciscoAlvesPinheiro,
a quem coube a mesma quantia no inventario dos benR deixados
pelo interdicto .José Alves Ribeiro, out'ora chamado José Luiz
Ribeiro, filho do commendador Francisco Alves Ribeiro c sua
mulher, jfl fallreidos, rPsolvPu, por deRpacho de 18 do vigente,
deixar de mandnr cumprir tal requisição, por não estar revestida das formalidadPs prescriptas no regulamento annexo ao
decreto n. 2.433, de 15 de julho de 1859, com as restricções
recommendadas pPlas decisões do Thesouro ns. 546 e !í48 de
7 e 10 de dezembro de 186fi, e 4, de 5 de janeiro do anno immecliato.- Benedicto Hyppo7.ito de Olweira .Junior.- Sr. Dr .. Juiz
de Direito da Comarca de Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro.
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N. 69- EM 19 DE AGOSTO DE 1915
Os

juize~

eubstitutos, meros magistrados temporarios, estão sujeitos ao imposto
sobre vencimentos

Ministerio dos Negocios da Fazenda-Circular n. 39.Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1915.
De accôrdo com a resolução proferida sobre.uma consulta
feita pelo delegado fiscal do Thesouro N acionai no Estado do
Maranhão, em telegrarnma de 11 de fevereiro do corrente anno,
declaro aos Srs. chefes das Repartições subordinadas a este Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos, que, de conformidade com n decisão deste mesmo Ministerio, constante do
aviso ao da Justiça, n. 87, de 21 de novembro de 1901, e com o
accórdão do Supremo Tribunal Federal, de 12 de setembro de
1914, os juizes substitutos federaes, méros magistrados temporarios, que apenas servem por seis annos, estão sujeitos ao imposto sobre vencimentos.- Calogeras.

N. 70- EM 21 DE AGOSTO DE 1915
Recommenda o exacto cumprimento do art. 379, da Consolidação das Leis das
Aifandegas e MesaR de Rendas

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Circular n. 40.Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1915.
De conformidade com a decisão proferida sobre o processo
a que se refere o officio da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional
uo Estado da Bahia, n. 12, de 25 de márço do corrente anno, 1'ecommendo aos Srs. lnspectores das Alfandegas e Administradores das Mezas de Rendas o exacto cumprimento do art. 379 da
Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas.--:Calogeras.

N. 71- EM 21 DE AGOSTO DE 1915
Só estão sujeitas ao pagamento do sello as cartas de saúde expedidas a
movidos a vela ou a vapor

navio~

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Circular n. 41.Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1915.
De conformidade com a decisão proferida sobre o processo a
que se refere o aviso do Ministerio das Relações Exteriores
n. 98, de 16 de julho de 1910, declaro aos Srs. chefes das RepartiçõPs subordinadas a este Ministerio, para seu conhecimento e
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devidos effeitos, que, ex-vi do art. 21 da lei n. 2.210, de 28 de dezembro de 1909, só estão sujeitas ao pagamento do sello as cartas
de saúde expedidas a navios nacionaes e estrangeiros movidos a
vela ou a vapor.- Calogeras.

N. 72- EM 21 DE AGOSTO DE 1915
Substituição da tabella G, da Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas
de Rendas

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Circular n. 42.Rio d.e .Janeiro, 21 de agosto de 1915.
De accôrdo com a decisão proferida sobre o processo a que
se refere o officio da Alfandega do Rio de Janeiro, n. 1.346, de 2
dejulho de 1914, declaro aos Srs. chefes das Repartições subordinadas a este Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos, haver resolvido que a tabella G da Consolidação das Leis das
Alfandegas e Mesas de Rendas seja substituída pela seguinte:
Acido sulfurico, nítrico ou qualquer outro corrosivo.
Agua raz, cssencia de therebentina.
Alcatrão.
Alcool e aguardente.
Algodão polvora de qualquer qualidade (pyroxille, pyroxillina, cellulose e outros).
Azotato ou nitrato de potassa (salitre) e de sodio, impuros.
Archotes de esparto e semelhantes.
Balas ardentes e outros artificios de guerra semelh,antes.
Benzina (benzone ou benzol.)
Breu, resina de pinho, thercbentina (pcz de borgonha e de
qualquer qualidade).
Carbureto de calcio, impuro.
Carvão vegetal ou mineral de qualquer qualidade.
Chlorato de potassa ou sodio.
Cordoalha de qualquer qualidada alcatroada.
Dynamite.
Enxofre em canudos ou sublimado c flores de enxofre.
Espoletas de qualquer qualidade.
Estopim.
Ether de petroleo (ligr~ina).
Fogos artificiaes de qualquer qualidade.
Fulminatos de qualquer qualidade.
Isca de rato e semelhantes.
·
Oleos de petroleo, gazolina, kerozene e naphta e resíduos de
distillação de petroleo.
Oxylitos (perollydo de sodio com outras substancias).
Petroleo bruto.
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Phosphoro de qualquer modo preparado ..
Phosphuretos.
Picratos de qualquer qualidade.
Pixe de qualquer qualidade.
Polvora de qualquer qualidade.
Potassa caustica.
Potassio livre e amalgama de potassio.
Soda caustica ou lixivia dos saboeiros.
Sodio livre e amalgama de sodio.
Sulfurcto de carbono ou carbureto de enxofre.
Poderão ser recolhidos aos armazens da Alfandega alguns
dos prodnetos nesta comprehcndidos, quando importados em
pequenas quantidades c em frascos de vidros ou pequenas latas
bem fechadas, dentro de outros envoltorios (barris ou caixas) e
que não offereçam perigo, tacs como os acidos, chloruretos, benzinas, etc.-- Calogeras.

N. 73- EM 23 DE AGOSTO DE 1915
SohrP de.'<pacho de mercadorias que houver transitado por paiz estranKeiro

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Circular n. 43.Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1915.
De conformidade com a decisão proferida sobre o processo
a que se refere o officio da Alfandcga do Rio de Janeiro, n. 914,
de 9 de junho do corrente anno, recommendo aos Srs. Inspectores
das Alfandegas e Administradores das Mesas de Rendas que,
aprcsr;ntada n primeira via do certificado de exportação de que
trata o § 3", do art. 1", do Regulamento annexo ao decreto
n. 8.517, de 1 de fevereiro de 1911, visada no Consulado brasileiro
no paiz lirnitrophe, por cujo territorio houver transitado a mercadoria, c verificada a éonformidadc desse documento com os dizeres do tclegramma que, expedido noR termos estabelecidos no
§ Ü" do art. 1" citado, conterá tambem declaração de haver sido
enviada pelo Correio a segunda via do certificado e a indicação
do numero do regiRtro postal. concederão os mesmos Srs. Inspectorcs e Administradores o despacho das mercadorias nacionaes que houverem transitado por paizes estrangeiros, sob
assignatura de termo de responsabilidade em que se responsabilizará o importador pélo pagamento dos direitos na fórma estatuída no art. 6' do Regulamento aqui mencionada, caso o exame
posterior dos documentos enviados á Alfandega indique a applioação das penas regulamentares.- Calogera-5.
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N. 74- EM 28 DE AGOSTO DE 1915
Os joalheiros em grosso devem pagar a taxa de registro de retalhistas visto que
o vidro, louça e crystaes encontrados em seus estabelecimentos devem ser
considerados objectos constitutivos desse ramo de negocio

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 92.-· Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1915.
Communico-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro,
tendo presente o processo encaminhádo com vosso officio n. 105,
de 22 de julho ultimo, relativo ao recurso interposto por E. Daniel & Freire, com joalheria nesta pr~a, do acto dessa recebedaria indeferindo o requerimento pelo qual reclamaram contra a
taxação dada para a cobrança do emolumento referente á patente de registro para o commercio de vidros, sujeito ao imposto
de consumo, como negociantes por grosso, resolveu, por despacho
de 21 do corrente, dar provimento ao recurso, para reformar a
decisão recorrida, visto como, tratando-se de pma joalharia, o
vidro, louça e christaes encontrados commummente em taes estabelecimentos devem ser considerados objcctos constitutivos
desse ramo de negocio, não se lhe applicando, pois, a taxa de
commercio por grosso c sim a de retall;ista de uma só espccie
tributada.- Benedicto H11ppolito de Olioeira Junior.- Sr. director da Recebedoria do Di'<tricto Federal.

N. 75 -

EM 28 DE AGOSTO DE 1915

Os adeantamcntos não dcvC'm exceder á quarta parte do credito distrihuido

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 18.- Rio de Janciro, 28 de. agosto de 1915.
Declaro-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro, attendendo ao que solicitou o Mi~isterio da Agricultura, Industria e
Commercio em aviso n. 1.285, de 17 de maio ultimo, reiterado
pelo de n. 2.100, de 26 de julho proximo findo, resolveu, por despacho de 9 do corrente, autorizar-vos a satisfazer os pedidos de
adeantamentos apresentados pelo encarregado da direcção e conservação do Centro Agrícola do Porto Real do Collegio, nesse
Estado, Ildefonso Alves Pereira, observadas, porém, as disposições contidas nos arts. 22 da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de
1903, 81 da lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912, e 89 da lei
n. 2.842 de 3 de janeiro de 1914, de modo que taes adeantamentos não excedam da quarta parte do credito distribuído a
essa delegacia pela Directoria da Despeza Publica, no anno corrente, por conta da verba 17a daquelle Ministerio, não devendo,
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porém, ser effectuados adeantamentos, quando, no logar onde
os serviços tiverem de ser executados, houver repartição pagadora.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. delegado
fiscal em Alagôas.

N. 76- EM 30 DE AGOSTO DE 1915
Manda restituir em dinheiro uma differença de sellos de consumo, por erro de
calculo visto não ser possivel a devolução dos seBos

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 638.- Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1915.
Declaro-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro, tendo
presente o procPsso encaminhado com vosso officio n. 224, de 2
do corrente mez, relativo ao recurso interposto por Alfredo Campos, negociante .estabelecido em Santos, do acto da Alfandega
desse Estado que lhe negou restituição da quantia de 66$700,
proveniente da diffcrença verificada entre a importancia de
74$100 em sellos de consumo, paga pela guia 18.197, de abril ultimo, e que foram collados e inutilizados, segundo a legislação
vigente, em a nota de importação n. 18.573 do mesmo mez, e a
quantia de 7$410 que de facto era a devida, correspondente a 114
sellos de $06.5, resolveu, por despacho de 19 do fluente, dar provimento ao recurso, para que se restitúa em dinheiro a differença
reclamada e paga por erro de calculo, conforme está provado,
visto não ser possível a devolução dos alludidos sellos.- Benedicto- Hyppolito de Olil,eira Junior.- Sr. delegado fiscal em
S. Paulo.

N. 77- EM 31 DE AGOSTO DE 1915
Só a. funccionarios aduaneiroe praticos no serviço de conferencias, poderão ser
dadas commissõcs em armazens de encommendas postaes

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 643.- Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1915.
·
Declaro-vos, para os fins convenientes, que o Sr. ministro,
tendo presente o requerimento datado de 15 de maio ultimo, que
acompanhou o vosso officio n. 155, de 15 do mesmo mez, e no
qual o 2o escripturario do Thesouro Nacional, Frederico Antonio
Cardoso de Menezes e Souza, pede pagamento da gratificação· a
que se julga com direito, referente aos mezes de março e abril do
corrente anno, por servir em commissão no armazem de encommendas postaes dessa capital, resolveu, por despacho de 27 do
corrente, nada haver que deferir, visto ter o Tribunal de Contas
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negado registro á despeza de que se trata, sob o fundamento do
disposto no art. 5° do decreto ns. 9.243, de 28 de dezembro de
1911, que estabelece que só a funccionarios aduaneiros, pratico!'!
no serviço de conferencias, poderão ser dadas commissões em
armazens de encommendas postaes.- Benedicto Hyppolito d.
Oliveira Junior.- Sr. delegado fiscal em S. Paulo.

N. 78- EM 31 DE AGOSTO DE 1915
A designação para substituir o guarda-rriór não deve recahir em funccionario
de 1• entrancia

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 69.- Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1915.
Declaro-vos, para os fins convenientes, que o Sr. ministro,
por despacho de 23 do mez corrente, resolveu approvar o acto de
que deste conta em officio n. 83, de 2 de junho ultimo, pelo qual
autorizastes a Inspectoria da Alfandega da Parahyba a designar
um 2° escripturario da mesma alfandega para substituir o
guarda·mór durante o seu impedimento por motivo de férias.
Outrosim, vos declaro, nos termos do alludido despacho,
que a designação não deveria recahir em funccionario de 1a entranoia; bem assim que, sendo as férias concedidas a juizo dos
chefes das repartições, o momento não aconselhava tal concessão
ao guarda-mór de quem se trata, uma vez que a Alfandega se
achava desfalcada de empregados, segundo informaes no citado
officio.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. delegadofiscal no Piauhy.

N. 79- EM 31 DE AGOSTO DE 1915
Os officiaes aduaneiros constituindo uma classe de Fazenda teem direito a
15 dias u teis de férias

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 335.- Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1915.
Declaro-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro, tendo
presente o vosso telegramma de 4 de março proximo findo, pelo
qual consultaes si á vista da lei n. 2.908, de 24 de dezembro de
1914, os 2o• officiaes aduaneiros teem direito ao goso de férias,
resolveu, por despacho de 9 do corrente, que os alludidos serventuarios teem direito a 15 dias uteis de férias nos termos do ark1°,
§ 13, da lei n. 1.178, de 16 de janeiro de 1904, a juizo dos respectivos chefes, visto como, ex-vi da citada lei n. 2.908, foram equi-
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parados aos "funccionarios publicas civis para todos os effeitos"
c que, pertencendo elles a este Ministerio, constituem "uma
classe de funccionarios de Fazenda", devendo, pois, ser-lhes ex-.
tensivo o beneficio de que trata a mencionada lei n. 1.178.- BerzedictoHyppoWodeOlú·eira Junior.- Sr. delegado fiscal no Rio
Grande do Sul.

N. 80 Re~olve

EM 2 DE SETEMBRO DE 1915

qual o qn<·stionnrio a ser observado na prova de noções de
administração de Fazenda

Ministcrio dos Negocios da Fazenda- Citcular n. 44.Rio de .Janeiro, 2 de setembro de 1915.
De accôrdo com o despacho proferido sobre o officio do presidente do concurso para provimento de logares de agentes fiscaes
dos impostos de consumo a realizar-se nesta Capital, n. 32, de 26
de agosto ultimo, declaro aos Srs. chefes das Repartições subordinadas a este Ministerio. para seu conhecimento e devidos effeitos, haver resolvido que na prova de noções de administração de
Fazenda exigida pelo art. 138 do Regulamento approvado pelo
decreto n. 11.511, de 4 de março do corrente anno, seja observado o seguinte questionaria:
Lo Fazenda publica; sua definição e administração; lei que
a regula; idéas capitaes dessa lei;
2. A quem compete actualmente a alta administração da
Fazenda; attribuições principaes das autoridades competentes;
3. Administração da Far.enda nos Estados. Attribuiçõcs das
Ddegacias Fiscaes c Tlwsouro Nacional;
4. o Rendas publicas e sua definição. Contribuições directas
e indirectas; classificação dos impostos do nosso àctual systema,
de accôrclo com estas duas categorias;
5. Autoridades que inspeccionam e dirigem a arrecadação
das rendas; suas principacs nttrihuições neste particular;
6. o Estações encarregadas da arrecadação das rendas na Capital Federal. Nos Estados : estações arrecadadoras das rendas
internas e suas attribuições;
7. Esphera de acção das Alfandegas e Mesas de Rendas
para garantias da boa arrecadação das rendas;
8. Autoridades encarregadas da fiscalização das rendas.
Attribuições geraes das mesmas autoridaqes. Necessidade da
fiscalização.- Calogeras.
0

0

0

0

0
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N. 81- EM 5 DE SETEMBRO DE 1915
Firma doutrina com relação a gratificações addicionae8

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 434.- Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1915.
Sr. ministro da Viação e Obras Publicas- Em resposta ao
vosso aviso n. 1.887, de 23 de julho ultinio, cabe-me declarar-vos
ser decisão deste Ministerio que, a respeito das gratificações addicionaes a que se refere o art. 36 da lei n. 2.544, de 4 de janeiro de
1912, deve ser adoptada em todos os departamentos do Ministerio a vosso cargo a doutrina estabelecida pelo Tribunal ·de
Contas na decisão publicada no Diario Official de 1:3 de fevereiro de 1913.
Entende ainda este Ministerio que são garantidas sómente
as gratificações concedidas antes de 1912, respeitando-se o
quantum fixado e não podendo ser elevado esse quantum por cffeito de promoção ou melhoria de vencimentos, e que devem
cessar todas as gratificações concedidas fóra desse casos e em desaccôrdo com a doutrina daquclle instituto, sendo obrigados á
restituição os funccionarios que já a embolsaram, embora em boa
fé, restituiÇão que poderá ter logar mediante desconto da quinta
parte dos vencimentos, se assim o pedirem os interessados.Calogeras.

N. 82- EM 5 DE SETEMBRO DE 1915
Sobre nfio cumprimento de prccatoriapor parte do Thesouro

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 158.- Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1915.
Sr. 1° Procurador da Republica-Havendo o Dr. Juiz Federal da 1a Vara desta capital insistido, em officio n. 2.861, de
5 de julho ultimo, no cumprimento do precatorio expedido em
16 de abril deste anno, para entrega a José da Silva Costa e
José Maria da Costa da quantia de 5:689$371, recolhida á Recebedoria do Districto Federal em 4 de setembro a 17 de dezembro de 1890, como pertencente á herança de José Maria da
Costa Junior, ponderando que, em face do accórdão do Supremo Tribunal Federal de 14 de abril de 1908 sobre a appellação
cível n. 1.312, não é admissivel a exigencia feita por este Ministerio em officio n. 102, de 23 de junho deste anno, no sentido de
ser remettido ao Thesouro o processo de habilitação de herdeiros em original, nos termos do disposto no art. 150, § 2°, da 5a
parte do decreto n. 3.084, de 5 de novembro de 1898, e como se
tenha declarado ao mesmo juiz que o accórdão por elle invo-
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cado está revogado pelo de 10 de novembro de 1913, publicado
no Diario Official de 3 de fevereiro do anno immediato, motivo por que fica mantida a decisão anterior, peço-vos que, caso
se não conforme o mesmo juiz com o que se lhe allegou, interponhaes recurso do seu despacho para instancia superior.- Calogeras.

N. 83 -EM 6 DE SETEMBRO DE 1915
O inspector da Saúde do Porto deve fazer parte da commissão de exame de
invalidez dos funccionarios civis

Minist.erio dos Negocios da Fazenda- N. 204.- Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1915.
Em solução á consulta constante do vosso telegramma de
15 de maio ultimo, sobre si o inspector chefe da Inspectoria de
Saúde desse Estado é obrigado a tomar parte na commissão de
exame de invalidez dos funccionarios publicos civis, para os fins
previstos no decreto n. 11.447, de 20 de, janeiro de 1915, por ser
a mesma Inspectoria composta unicamente de tres medicos,
declaro-vos, para os devidos effeitos, que o Sr. ministro resolveu, por aeto dP 31 do mez findo, que, de conformidade com o
aviso n. 975 do Ministcrio da Justiça, de 29 de julho proximo
passado, só ha um easo em que os· medicos das Inspectorias de
Saúde podem rPcusar essa incumbencia, que é o previsto no
art. 9o, § 4o, do referido decreto. Assim, o inspector de saúde
desse Estado deve fazer parte da commissão a que alludis.Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. delegado fiscal em
Pernambuco.

N. 84 -

EM 10 DE SETEMBRO DE 1915

Considera não sujeitas a direitos as caixas de madeira tosca, envoltorios externos dos frascos de vidros importados, sujeitas á taxa de 50% ad-valorem,
as peças de papelão em que se acham acondicionados os me11mos vidros

Ministcrio dos Negocios da Fazenda- N. 671.-Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1915.
Declaro-vos, para os fins convenientes, que o Sr. ministro,
tendo presente o procesAo transmittido á Directoria da Receita
Publica com o voAso officio n. 69, de 18 de março ultimo, ao qual
se reporta o de n. 168, de 2 de junho seguinte, relativo ao recurso
interposto por Scott & Browne da decisão da alfandega desse
Estado que mandou classificar como "caixas vasias de papelão
para botica e semelhantes" e "caixas de madeira de pinho, ar-
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madas" para. o pagamento das taxas de 1$500 e 130 réis por kilo
respectivamente, os envoltorios que acompanharam as mercadorias despachadas pelas notas de importação ns. 37.496 a
37.499, de 14 de maio de 1913, resolveu, por acto de 2 do corrente,
tomar conhecimento do recurso, para mandar, de accôrdo com
o § 18 do art. 2" das Preliminares, considerar como não sujeitas
á direitqs de importação as caixas de inadeira tosca, envoltorios externos dos frascos de vidro importados pelos recorrentes,
e como "obras de papelão não classificadas", sujeitas á taxa de
50% ad-valorem, conforme ficou estabelecido pela ordem n. 453,
de 9 de junho do anno passado, a essa delegacia, as peças de
papelão em que se acham acondicionados os mesmos vidros. ~
Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. dEÇlegado fisca.l
em S. Paulo.

N. 85 -

EM 24 DE SETEMBRO DE 1915

Sobre prohibição de exportação de diversas mercadorias pela Inglaterra

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Circular n. 46. Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1915.
De accôrdo com a decisão proferida sobre o aviso do Ministerio das Relações Exteriores, n. 11, de 17 do corrente mez,
declaro aos. Srs. chefes das Repartições subordinadas a este
Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos, haver o
Governo da Inglaterra deliberado:
1°, que a exportação de tubos de latão e cobre, presentemente prohibida para todos os destinos estrangeiros que não
possessões e colonias inglczas, fosse prohihida para todos os
destinos;
2", que fosse prohibida a exportação das seguintes mcrca~
dorias para todos os paizes estrangeiros da Europa, para o Mediternineo o para o mar Negro, a não ser a França, a Russia
(excluindo os portos do mar Baltico), a Italia, a Hespanha e
Portugal:
Carvão de lenha e turfa; forragens e alimentos que possam
servir para animaes, a saber: forragem verde, "Iupin secde";
provisões e viveres que possam servir de alimento para o homem, a saber: presunto, lardo e porco, cacáo crú, e todos os
preparos do cacáo, incluindo o casco do cacáo, a pelle do cacáo,
e o chocolate; café, legumes frescos, excepto ervilhas.- Calogeras.
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N. 86- EM 24 DE SETEMBRO DE 1915
O governo italiano considera contrabando absoluto de guerr& o algodlto em
bruto ou preparado

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Circular n. 47.Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1915.
De accôrdo com a decisão proferida sobre o aviso do Ministerio das Relações Exteriores, n. 11, .de 17 do corrente mez,
declaro aos Srs. chefes das Repartições suhordinadas a este
Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos, que o Governo italiano acaba de incluir na classe dos objectos considerados contrabando absoluto de guerra o algodão em bruto ou
preparado.- Calogeras.

N. 87 -EM 28 DE SETEMBRO DE 1915
Os empregados subalternos da Directoria Geral de Saúde Publica como o~ serventes do Thesouro estão sujeitos ao imposto de 8 % sobre seus vencimentos

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 117.- Rio de
Janeiro, 28 de setembro de 191.5.
Sr. ministro da Justiça e Negocios Interiores.- De posse
de vosso aviso n. 2.829, d() 2 de agosto proximo findo, submettendo á apreciação deste Ministerio a exposição em que f'mpregados subalternos da Directoria Geral de Saúde Publica,
pedem providencias no sentido de não mais lhes ser cobrado
sobre os seus vencimentos o imposto de 8%, mas o de 5o/c, levo
ao vosso conhecimento que o pedido não pôde ser attendido
porque o imposto que pretendem pagar só incide sobre aquellcs
que percebem uma remuneração por dia d0 trabalho, isto é,
aquelles que formam o operariado de diversas officinas do Estado, aos quaes foi ultimamente concedido o direito de percepção ás diarias ou sala rios nos domingos e dias feriados; os reclamantes, embora não titulados, são empregados de vencimentos annuaes fixos conforme se vê da vigente lei da despcza,
art. 2o, n. 22, c tabella explicativa desse Ministerio para o corrente exercício, estando, portanto, como os serventes do Thesouro, sujeitos ao imposto de 8% estabelecido na lei que rege
a materia, a qual, de resto, não distingue, para o caso, titulados
de 11ão tituhd0s.- Calog-:r:J.~.
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N. 88- EM 30 DE SETEMBRO DE 1915
As alfandegas não teem CO!Jlpetencia para conceder reducção de impostos aduaneiros, devendo cobrai-os integralmente, cscripturando em deposito o excedente até decisão do Thesouro

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 223.- Rio de
Janeiro, 30 de setembro de 1915.
Em solução á consulta contida no telegramma de 20 de
agosto proximo findo, do inspector da alfandega desRe Estado,
sobre si, á vista do que consta das ordens desta directoria ns. 75
de 22 de julho ultimo, á Delegacia Fis~al no Amazonas, e 617 e
630, de 21 e 23 do mez subsequente, á Alfandega do Rio de Janeiro, póde autorizar despachos com as reducções previstas no
art. 3°, §§ 1° e 2°, da vigente lei orçamentaria da Receita e si
a restituição da differença entre o::; direitos e a importancia paga
nos termos do § 4° daquelle artigo depende de ordem do Thesouro declaro-vos, para os fins convenientes, de accôrdo com o
despacho do Sr. ministro, de 24 do vigente, que, em face do
·art. 3°, § 4o, da lei annual em quf'stão, as alfandegas não teem
competencia para conceder reducção de impostos aduaneiros,
devendo cobrai-os integralmente, escripturando em deposito o
excedente á taxa reduzida até decisão do Thesouro sobre o assumpto.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Jvm:or.- Sr. delegado fiscal no Pará.

N. 89- EM 2 DE OUTUBRO DE 19l:J
Declara que o algodão é considerado contrabando de guerra pela Ingla t~rra

Ministerio dos Negocios da Faz~nda - Circular n. 48.Rio de Janeiro, 2 de outubro de 191.5.
·
De accôrdo com a decisão proferida sobre o aviso do Ministerio das Relações Exteriores, n. 12, de 23 do corrente meíl,
declaro aos Srs. chefes das Repartições subordinadas a este
Ministerio, para seu conhecimento e devirl.os effeitos. flUe o Governo da Inglaterra declarou, por decreto, ser o algodão contrabando de guerra.- Calogeras.
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N. 90- EM 9 DE OUTUBRO DE 1915
Recommenda sempre que fôr abonado o quantitativo para funeral 'deem o immediato conhcimento ás directorias da Dezpesa Publica e de Contabilidade
dos diversos ministerios

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Circular n. 49. Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1915.
Recommendo aos Rrs. delegados fiscaes do Thesouro Nacional nos Estados afim de evitar possível duplicata de despeza.
que sempre que abonarem o quantitativo para funeral de que
trata o art. 2" do Decreto Legislativo n. 2.481, de 22 de novembro de 1911. deem immediato conhecimento á Direetoria
da Despesa Publica e ús Directorias de Contabilidade dos di:versos ministerios, pedindo iiquella, ao mesmo tempo, a distribuição do credito necessario, de modo a poder ser a respectiva
despeza registrada a posteriori pelo Tribunal de Contas dentro
do exercício em que tiver sido effectuada.- Calogeras.

N. 91 -

EM 20 DE OUTUBRO DE 1915

Inetrueç·õcs pam o pap;amento de despezas de accôrdo com o decrto 11.694 de
28 de agosto ultimo

Minister:io dos Negocios da Fazenda - Circular n. 50. -Rio de Janeiro, 20 ele oi1tubro de 1915.
Recommendo aos Sn;. delegados fiscaes do Thesouro Nacional nos Estados, que nos pagamentos das despezas que teem
de effectuar de accôrdo com o decreto n. 11.694, de 28 de agosto
do corrente anno, que manda pagar a metade dos compromissos do Thcsouro, ankriorcs a 1915, em apolices, observem
as seguintes instrucções:
I - Sempre que fôr possível deverão ser reunidas em
uma só as di versas contas pertencentes a um mesmo credor para
o fim de serem pagas, da totalidade, 50% em dinheiro e 50% em
apolices.
II - Não deverão ser reunidas as contas de ministerios
differentcs.
III - As apolices, que serão dos valores de 200$, 500$ e
1:000$, serão dadas em pagamento ao typo de 85%, isto é, as
de 200$ por 170$, as de 500$ por 425$, e as de 1: 000$ por
850$000.
IV - Na classificação da despeza, no verso do documento
deverá ficar consignado o pagamento total discriminadamente,
em d~nheiro, em apolices e a fracção em dinheiro, da seguinte
maneira:
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N ... .

Em dinheiro .............................. .
Em apolices .............................. .
· Fracção em dinheiro do pagamento em apolices

1:500$000
1:445$000
55$000

3:000$000
(No pagamento figurado foram dadas: uma apolice de
1:000$ (850$), uma de 500$ (425$) e uma de 200$ (170$000).
V - Os pagamentos serão effectuados de preferenc•ia em
apolices de 1 :000$, afim de serem reservadas as de 500$ e 200$
para os pagamentos inferiores áquella primeira importancia e
suas fracções.
VI - Conhecida a importancia total a pagar em apolices dividir-se-á por R50$ e ter-se-á o numero de apolices de
1 :000$000. Si houver resto, divide-se-o por 425$, obtendo-se
assim o numero de apolices de 500$000. E, si ainda houver
. resto, divide-se este por 170$ e ter-se-á o numero de apolices de
200$000. O resto desta ultima divisão ou seja quantia menor
de 170$, constituirá a fracção em dinheiro do pagamento em
apolices.
VII - Emquanto não receberem as apolices, as repartições entregarão aos credores, que houverem dado quitação
nos processos, uma declaração nominal, convenientemente numerada e explicativa do direito que tem o possuidor (lessa declaração de receber da Repartição tantas apoliees nominativas de
taes valores, para completar o pagamento que llw'l foi feito em
dinheiro em tal data.
Essas declarações, de que ficará talão ou minuta na repartição, poderão ser impressas ou manuscriptas e constarão de
duas vias: a primeira via será entregue ao credor e as segundas,
serão enviadas ao Thesouro, com officio, afim de por cllas ser·
feita a remessa das apoliees, serão assignadas pelo thesoureiro,
e escrivão da Caixa e vi8adas pelo chefe dà repartição.
VIII - As apolices deverão ser inseriptas nos nomes dos
proprios credores, e, no caso de pagamentos em virtude de procurações em cansa propria; a inscripção será feita ern nome do
cessionario e não do cedente.
IX - Logo que receberem as apolices, enviadas com o
officio da Direetoria Geral de Contabilidade do Thesouro Nacionai, acompanhadas de uma relação nominal, com os nomes
dos credores, o_s numeros, quantidade e valores das apolices,
farão as repartições a inscripção em livro proprio, de accôrdo
com as relações, sem a menor alteração, salvo na parte referente ás clausulas e á nacionalidade do credor, que deverão
fi~ar ~onsigna?as quan?o entregarem as apolices, si antes já
nao tiverem s1do menciOnadas na - Declaração - entregue.
X - As apolices só poderão ser entregues depois de inscriptas no livro da repartição e contra a apresentação daDecisões- 1915
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Declaração- que deverá ser inutilizada por carimbo e reunida
á relação que o Thesouro enviar, depois de feita a necessaria
conferencia.
XI - As repartições informarão aos interessados que as
apolices dadas em pagamento teem cotação na Bolsa, como os
demais títulos da Divida Publica e que -vencem juros pelo seu
valor nominal c não pela cotação ao typo de 85, com qup foram
ernittidaR.
XII - Havendo qualquer divergencia que possa implicar
em alteração na relação recebida do Thesouro, deverá ser a
mesma cornrnunicada á Directoria Geral de Contabilidade,
afim de ser rectificada.
XIII - No caso de duvida do pagamento dever ser
feito sórnente em dinheiro ou nessa especie e em apolices, deverá ser ouvido o Thesouro Nacional.- Calogeras.

N. 92- EM 20 DE OUTUBRO DE 1915
Resolve duvidas sobre despachos de machinismos

Ministcrio dos Negocios da Fazenda - N. 110.- Rio de
Janeiro, 20 de outubro de 1915.
Sr. ministro da Agricultura, Industria e Comrncrcio -Em solução ao vosso officio n. 226, de 30 de setembro ultimo;
transrnittindo, por cópia, o requerimento dirigido a esse Ministerio, em que os agricultores E. Vems & Filho pedem sPjarn
desembaraçados, pelo porto da Amarração, independenternPnte
de deposito prévio dos respectivos direitos, uma machina de
35 H P., urna bomba centrifu!!;a de capacidade de 12.000 litros
de agua por minuto, canos e demais pertences,- cabe-me comrnunicar-vos que, não dizendo os 'peticionarios claramente qual
o fim a que se destinam taes rnachinismos, deverão ser os direitos pagos e não depositados, visto ao caso não se appliear o
disposto no art. 3°, § 4", da vigente lei da receita.
Devo, entretanto, ponderar que, si os rnachinismos a que
se referem os mesmos agricultores tiverem dimito á isenção
prevista no art. 2o, § 3ü. das Preliminares da Tarifa, não se
acham então sujeitos á exigencia do deposito, conforme já decidiu este Ministerio e consta da ordem do Gabinete á Delegacia Fiscal em Alagôas n, 30, de 13 de agosto deste anno.Calogeras.

MINISTERIO DA FAZENDA

N. 93 -

387

EM 27 DE OUTUBRO DE 1915

Approva o regulamento provisorio da "Compagnie Française du Port de Rio
Grande do Sul"

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 13.- Rio de Ja-.
neiro, 27 de outubro de 1915.
Tendo approvado, por despacho de 20 do corrente, o regulamento· provisorio da "Compagnie Française du Port de Rio
Gra,nde do Sul", constante ela cópia junta, recommendo-vos providencieis no sentido de ser o mesmo regulamento observado a
partir de 15 rle novembro proximo.- Calogeras.- Sr. delegado
fiscal no Rio Grande do Sul.
Regulamento provisorio da "Compagnie Française du Port de Rio Grande
do Sul", a que se refere a ordem n. 13, de _27 do corrente, á Delegacia do Rio Grande do Sul

Art. 1. o "A Compagnie du Port do Rio Grande de Sul", de
accôrdo com o determinado na lei n. 1.476, de 13 de outubro de
1869, gozará, para os seus estabelecimentos, de todos os favores concedidos por lei aos armazens alfandegados e entrepostos.
Art. 2. Além dos deveres que lhe incumbem pelo presente
rcgulamPnto, a companhia fica sujeita a todas as responsabilidades, obrigações c onus estabelecidos nas leis e regulamentos
fiscaes, para os armazens alfandegados e cntreposoos.
Art. 3.° Compete. ao inspector da Alfandega da cidade do
Rio Grande do Sul resolver sobre todos os casos de confticto,
que occorrerem entre os empregados da mesma repartição e os
da companhia, em objecto de serviço. A escolha dos empregados
da companhia será feita de accôrdo com o inspector da Alfandega, que poderá, quando julgar conveniente aos interesses fiscaes, exigir a suspensão ou demissão de qualquer dos mesmos
empregados.
Art. 4." A entrada nos estabelecimentos da companhia será
permittida sómente ás pessoas que estiverem nos casos mencionados nos rPgulamentos da Alfandega.
Art. 5." A (Iescarga das mercadorias se effectuará sempre
em prPscnça do capitão do navio ou do seu preposto, de uin empregado da AlfandPga e elo conferente da companhia.
Art. 6. Nos armazens da companhia poderão ser depositadas não só as mercadorias constantes da tabella H como
quaPsquPr outras que o Iuspeetor da AlfandPga designar.
Art. 7." Os livros de rrgistro dos armazens serão rubrieados
pela Inspcctoria da Alfandcga, ou por delegado seu, e constituirão doc-unwntos decisivos para emissão de garantias (warrants) e todos os outros serviços feitos nos mesmos armazens.
Art. R.o As folhas de descarga tomadas pelos empregados
da Alfandcga e por clles assignadas, juntamente com os capi0
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tães de navios, serão, dépois de conferidas. assignadas tambem
pelo fiel do armazem da companhia e rubricadas pelo representante da mesma, e constituirão documentos decisivos para
todas as questões que se suscitarem sobre a responsabilidade da
companhia pelos volumes mencionados nas sobreditas folhas
de descarga e para todas as reclamações quer dos negociantes,
quer dos consignatarios ou capitães de navios.
Art. 9. A abertura dos volumes, a mudança de envoltorios e a extracção de amostras não poderão ser feitas sem ordem
do inspector da Alfandega.
Art. 10. São considerados postos fiscaes, para embarque
e desembarque de mercadorias, os estabelecimentos custeados
pela companhia e a que se refere a concessílo em vigor.
Art. 11. Nenhuma embarcação atracará ao cács sem prévia
lieei~ça da Alfandega.
Exhihida a licença, a companhia designará o lagar da atracação, tendo em vista o armazem onde hajam de ser descarregfldas as mereaclorias.
fut. 12. A Alfandega não dará livre pratica a embarcação
alguma, sem que esta prove estar quite com a companhia, pelas
taxas de atracação, carga c descarga.
Art. 13. O serviço de carga c descarga de mercadorias e
do scu recolhimento aos annazens da companhia será feito de
sol a sol, e o expediente de sabida de mercadorias recolhidas
aos arn\azens ás horas que o Inspcctor da Alfandega determinar.
Em rasos extraordinm·ios c com permissão do inspector
da Alfanclera poder-se-ha fazer o serviço de carga, descarga e
remoção de mercadorias do cács, á noite, cobrando-se as taxas
con(•snondr~ntcs ao serviço feito, em dobro.
Atr. 14. Todos os despachos de mercadorias depositadas
nos C'stnbelccimentos da companhia ou fpitos sobre agua, e que
tcnhmn de transitar pelos nwsmos, sprão feitos em quatro vias,
afim de serPm na qtmrta via caleuladas as taxas devidas á
companhia.
· A Alfandega não dará livre transito ás mercadorias, sem
que as mesmas estejam quites com a companhia.
Nenhuma mercadoria poderá sahir dos armazens da companhia sem despacho da Alfandega e pagamento dos respectivos direitos.
Art. lfi. A quarta via do despaeho de que trata o artigo
antecedente, depois de rubricada e o conferente da Alfandega
a quem houver sido distribuída a primeira via para a respectiva conferencia de sahida, substituirá para todos os effeitos
legaes o bilhete ou ordem a que se referem os arts. 2:30 e 525 da
Nova Consolidação.
Art. 16. As mercadorias descarregadas no cáes, que não
forem retiradas no prazo de quarenta e oito horas, serão con0
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sideradas armazenadas e sujeitas ás taxas de armazenagem e
capatazias.
Art. 17. Sempre que o producto das mercadorias. arrematadas não attingir a importancia necessaria para o pagamento
· do que f ôr devido á companhia, pelas suas taxas de armazenagem e capatazias far-se-ha a respectiva cobrança na propor- .
ção da importancia correspondente aos direitos apurados e
pagos.
Art. 18. Sem prejuízo das disposições contidas na secção
2", cap. 2°, do tit. 5°, da Consolidação das Leis clas Alfandegas,
a policia interna dos estabelecimentos da companhia lhe pertencerá e, para que seja effectiva, fica a companhia autorizada
a, no regulamento que para esse fim expedir, impôr multas
. iguaes • ás estabelecidas nos regulamentos das capitanias do
Porto e nos da Alfandega.
Destas multas terão as partes recursos para o inspector
da Alfandega.
Art. 19. A companhia será representada por seus directores
ou por prepostos legalmente habilitados.
Art. 20. A companhia perceberá pelo serviço que prestar
as taxas estabelecidas no seu contracto, pela fórma seguinte:
§ 1. Para remuneração e amortização do capital empregado nas obras, para o pagamento das despezas de custeio e
conservação das mesmas obras e da fiscalização por parte do
Governo, em papel;
1o, por dia e por metro linear de cáes occupado por navios
a vapor· ou motor moderno, setecentos réis ($700) pela atracação do navio;
2o; por dia e por metro linear de cáes occupado por navio
não a vapor ou outro motor moderno, quinhentos réis ($500)
pela atracação do navio;
3°, por kilogramma de mercadorias embarcada..<; ou desembarcadas, dous e meio réis (.'$002.5) pela utilização do cáes e conservação do porto;
4o, por capatazias e armazenagens as taxas flUe forem cobradas nas ;.tlfandegas, de conformidade com as leis e regula.
mentos em vigor.
§ 2. A baldeação de mercadorias no interior da barra só
será permittida junto ao cáes á custa dos interessados, sujeita,
á fiscalização do contractante e do fisco, mediante pagamento'
de cincoenta por cento (50%) da taxa de utilização do cáes.
§ 3." Poderá o contractante estabelecer um serviço de re,boques, cobrando taxas que constarão das tabellas approvadas
pelo Governo.
.
§ 4/' Além das taxas· referidas, o contractante poderá perceber as seguintes, por serviços não ohrigatorios e facultativos
para o commercio e para a navegação:
I - Pelo supprirnento de agua ás embarcações, por metro
eubico, medido por hydrometro, 1$000.
0
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II - Pela carga, descarga, estiva de vagões ou tramways,
que vierem ter ao cáes, ou dclle partirem, e transporte do cáes
á estaç>ão:
a) por cada tonelada ele carvão, 2$000;
b) por cada tom·lacla de sal, 2$500;
c) f(Uaesquer outras mercadorias a granel, ou em volumes
indivisiveis, de peso não superior a 1. 500 kilogrammas, por
cada tonelada, 3$000;
d) volumf's indivisíveis de peso superior a U500 kilogrammas, mas não excedente ele 5.000 kilogrammas, por cada tonelada, 4$000;
e) volumes de peso superior a 5.000 kilogrammas;
Preço convencional
f) pelas mercadorias que não forem retiradas do cáes logo
após sua descarga, e houverem de ser arma2;enadas nos armazcns externos da companhia, perceberá esta, como taxa supple
mentar de transporte, por cada tonelada, mais 8$000.
§ 5. São isentos de taxas relativas á atracação os botes,
escaleres e outras embarcações miudas de qualquer systema,
empregadas no movimento exclusivo de passageiros e bagagens
e as pertencentes aos navios em carga ou descarga no cáes do
contractante.
~ 6. o Serão embarcadas e desembarcadas gratuitamente
nos estabdecimentos do contractante quaesquer sommas de dinheiro pertencentes á União ou ao Estado do Rio Grande do
Sul, e bem assim as malas do Correio, a bagagem dos passageiros civis ou militares, os apetrechos hellicos, os immigrantes
e suas bagagens, correndo por conta do contractante o transporte destas ultimar,: de bordo para os vagõe:-: das vias ferreas
que vif'rcm ter ao cáes.
Art. 21. A <'missão e todos os serviços dos garantes (warrants) sPrâo feitos de conformidade com o decreto n. 1.102, de
21 de novembro de 1903.
Art. 22. Qualquer alteração do presente regulamento não
poderá ser posta em execução antes de approvada pelo Ministerio da Fazenda.
0

N. 94- EM 4 DE NOVEMBRO DE 1915
A taxa do imposto sobre vencimentos é fixada pelos vencimentos totaes e cobrado
da quantia correspondente á situação do fun?cionar~o

Ministerio dos N egocios da Fazenda - N. 4 7.- Rio de
Janeiro, 4 de novembro de 1915.
Sr. 1o secretario da Camara dos Deputados - Em resposta ao vosso officio n. 263, de 9 do expirante, indagando da
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fôrma por que é feito o desconto do imposto sobre vencimentos,
tenho a honra de declárar-vos, quanto ao 3° quesito. que, nos
termos do art. 5° e seu paragrapho do decreto n. 11.458, de 27
de janeiro deste anuo, a taxa de 8, 10 ou 15% será fixada pelos
vencimentos totaes (ordenado, gratificação do exer~icio e gratificação addicional, ou sómente gratificação se o logar fôr apenas
assim rem~nerado) a que teria direito o funccionario si estivesse em actividade, independente dos descontos legaes, e é
cobrada da quantia correspondente á situação em que se acha
o funccionario, isto é, sobre o ordenado ou soldo liquido sómente, si tal situação só lhe der direito ao ordenado ou soldo.
A taxa, pois, 6 fixa e determinada pelo vencimento bruto
do cargo, mas cobrada da quantia effectivamente recebida em
cada mez, conforme a explicação do alludido art. 5° e seu paragrapho.
Assim procede o Thesouro quanto. aos ministenos civis e
outro não pôde ser, no caso, o criterio dos ministerios da Marinha e da Guerra.- Calogeras.

N. 95 -

EM 5 DE NOVEMBRO DE 1915

Os inspectores junto aos institutos de ensino estão sujeitos ao imposto sobre
venci.n;l.entos

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 1-!7.- Rio de
Janeiro, 5 de novembro de 1915.
·
Sr. ministro da Justiça e Negocias Interiores- Em resposta ao vosso aviso n. 1.236, de 27 de setembro proximo findo,
solicitando providencias para que não seja feito desconto algum nas quotas de fiscalização a que têm direito os inspectores
junto aos institutos de ensino, tenho a honra de declarar-vos
que o unico desconto que soffrem em seus vencimentos os alludidos inspectores provém do imposto sobre vencimentos, do
qual, na fórma do art. 1o, n. 4, do decreto n. 11.458, de 27 de janeiro do corrente anuo, não póde o Thesouro isentai-os visto
tratar-se de commissarios do Governo, percebendo uma remuneração pelo serviço que prestam, nada importando o modo por
que são obtidos os recursos para essa remuneração.- Calogeras.
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N. 96 -

EM 25 DE NOVEMBRO DE 1915

Por data se comprehende o logar, dia, mez e anuo

Minist.Of"io dos Negocios da Fazenda - N. 105.- Rio de
Janeiro, 25 de novembro de 1915.
Sr. Presidente do Tribunal de Contas - Com o officio
n. 142, de 21 de outubro findo, a Recebedoria do Districto Féderal encaminhou a este Ministerio, por interm~tlio da Directoria Geral do Gabinete, o recurso interposto por Bifano &
Comp. do acto pelo qual este Tribunal, considerando como não
sellada, nos termos do art. 52, lettra b, do regulamento annexo
ao decreto n. R.fi64, de 22 de janeiro de 1900, a factura da mesma firma, proveniente de fornecimento á Imprensa Nacional
no corrente anno, na importancia de 40:000$, porque uma das
estampilhas uella appostas contém emenda ou borrão, remetteu-a á referida Recebedoria, para os fins convenientes.
Vcrificando-se que o que está emendado não é a data em
toda a sua éxtensão, pois por data se comprehende o logar, dia,
mez e anno, segundo já foi declarado pelo Thesouro, mas· sim,
e unicamente, o numero cardinal, dia do mez, não parece que
ao caso se possa applicar a disposição invocada por esse instituto. E como esteja tambem afastada a suspeita de se tratar
de estampilha já usada, pois o exame pericial procedido na
Casa da Moeda apenas affirma que ella apresenta alterações no
dia do mez, submetto o processo á consideração desse mesmo
Tribunal.- Calogeras.

N. 97- EM 27 DE NOVEMBRO DE 1915
Sobre legalização de folhas e documentos do Ministerio da Guerra que tenham
jJor fim receber dinheiros nas delegacias fiscaes

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Circular n. 51.Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1915.
De accôrdo com o despacho proferido sobre o processo referente ao aviso do Ministerio da Guerra, sob o n. 1.105, de
22 de outubro ultimo, recommendo aos Srs. delegados fiscaes do Thesouro Nacional nos Estados que, na conformidade
das instrucções baixadas pelo referido Ministerio, seja observado o seguinte:
« Todas as folhas ou outros documentos que tenham por ·
fim receber dinheiros na Delegacia Fiscal serão assignados pelos·
Officiaes Intendentes e terão o - confere - do Fiscal, depois
deste verificar a exactidão dos nomes e das alterações l_ançadas
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e que se refiram ao serVIço do corpo. Nos estabelecimentos em
que não· houver intendentes assignará quem estiver encarregado da confecção daquelles papeis e o- confere- pertencerá
á autoridade immediatamente inferior ao chefe. A Delegacia
satisfará as importancias das folhas e procederá dentro do mez
á necessaria verificação com empregados seus, sendo expressamente prohibido o auxilio de pessoas estraphas, communicando
as differenças encontradas para serem levadas em conta no primeiro pagamento ou para outras providencias, si fôr necessario.
Os corpos e estabelecimentos accusarão •em officio á Delegacia
Fiscal os recebimentos de quaesquer quantias da mesma provenientes, assim ella verificará si os dinheiros entregues chegaram a seus destinos e nas importancias ·exactas.
Recommendo, outrosim, aos Srs. Delegados Fiscaes que
communiquem sem demora aos chefes dos estabelecimentos ou
corpos a que pertencerem os officiaes, a entrega de quaesquer
importancias que lhes forem feitas.- Calogeras

N. 98- EM 30 DE NOVEMBRO DE 1915
Tratando-se de mero abrandamento de pena não cabe recurso ex-officio

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. 934.- Rio de
Janeiro, 30 de novembro de 1915.
Declaro-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro, tenda
presente o processo' encaminhado com vosso officio n. 350, qe
26 de outubro ultimo, relativo ao recurso ex-o(ficio interposto
por essa delegacia do acto pelo qual reduziu a 300$, minimo
previsto no art. 178, XI, lettra a, do regulamento annexo ao
decreto- n. 11.511, de 4 'de março deste anno, a multa de 500$
que, pela Collectoria Federal em S. José dos Campos, havia sido
imposta á Société Anonyme Anciens E'tablissements Duchen,
por infracção dos arts. 48, n. II, lettra a, e 80 n. I, lettra b, do
citado regulamento, resolveu, por despacho de 20 do corrente,
que, tratando-se de mero abrandamento de pena, não cabe, no
caso, recurso ex-officio que, admittido e julgado que fosse, privaria a parte interessada de uma intancia, cerceando-lhe o dire.ito de defesa.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr
delegado fiscal em S. Paulo.
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N. 99 -EM 13 DE DEZEMBRO DE 1915
Chama a attenção dos dispositivos de leis que fixam quantias que podem eer
recebidas nos pagamentos, em moedas de cobre, nickel e prata

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Circular n. 52.Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1915.
Chamo a attenÇão dos Srs. chefes das Repartições de Fazenda nos Estados para as disposições das leis n. 52, de 1833
(art. 5°), n. 1.313, de 30 de dezembro de 1904 (art. 16, 2a parte),
e 11. 1.453, de 30 de dezembw de 1905 (art. 30, § 3°), que fixam
as quantias que podem ser recebidas nos pagamentos, em moedas de cobre ou bronze, nickcl e prata, a saber: as de cobre ou
bronze, até 1$; as de nickel até 2$, e as de prata até 20$, quanto
ás moedas de 2$ e 1$, e até 10$ quanto ás de 500 réis.Caloaeras.
·

N. 100 -

EM 14 DE DEZEMBRO DE 1915

Não ee acceita o offerecimento de uma gratificação para pagamento de uma
multa por não ser admissivel compensação de dividas com a Fazenda
Nacional

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 137.- Rio de
Janeiro, 14 de dezembro de 1915.
Declaro-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro, tendo
presente o processo encaminhado com o vosso officio n. 72, de
18 de junho ultimo, relativo ao requerimento em que José Pinheiro da Costa, allegando não dispôr de recursos para satisfazer o pagamento da quantia de 50$, pela revalidação do sello
que lhe foi imposta, em gráo de recurso, por despacho de 27 de
janeiro deste anno, e de que trata a ordem n. 4, de 12 do mesmo
mez, offerece como compensação a gratificação a que se julga
com direito, pelo exercício do cargo de escrivão do alistamento
eleitoral, em 1911, no município de Santa Cruz, resolveu, por
acto de 20 do mez passado, nada haver que ·providenciar, visto
não ser admissivel a compensação de dividas com.a Fazenda Nacional e estar em andamento o processo de cobranÇa executiva.
-Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior.- Sr. delegado fisêal
no Espírito Santo.
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N. 101- EM 16 DE DEZEMBRO DE 19Hi
Declara que a exigencia do art. 58, do decreto n. 2.433, de 15 de junho de 1R59,
não mais deve ser feita

l\'Iinisterio dos Negocios da Fazenda - Circular n. 53.Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1915.
De accôrdo com a decisão proferida sobre o processo a que
se refere o oflicio n. 151, de 30 de novembro ultimo, do gabinete
do Consultor Geral da Republica, declaro aos Srs. chefes das
Repartições subordinadas a este Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos, que a exigencia db art. 58 do decreto
n. 2.433, de 15 de junho de 1859 não mais deve ser feita em vista
do accórdão do Supremo Tribunal Federal, de 14 de abril de
1908, não obstante dever continuar a ser feito sempre o e.xame
do precatorio.- Calogeras.

N. 102 -

EM 17 DE DEZEMBRO DE 1915

C'ommunica que deve ser applicada ao carbureto de calcio a prohihição do
·despacho livre de direitos por haver similar de producção nacional

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Circular n. 54.Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1915.
Tendo sido a Companhia Brazileira Carbureto de Calcio,
estabelecida na cidade de Palmyra, Estado de Minas Geraes,
admittida ao registro de que trata o art. 8° do regulamento approvado pelo decreto n. 8.592, de 8 de março de 1911, como
productora, em condições de abastecer os mercados nacionaes,
de carbure~o de calcio, assim o communico aos Srs. chtifes das
Repartições subordinadas a este Ministerio para o fim de ser
applicada ao material similar de producção estrangeira a prohibição do despacho livre de direitos, na conformidade da mencionada disposição.- Calogeras.

N. 103 -

EM 22 DE DEZEMBRO DE 1915

Formalidades a. q~e ficam sujeitos os documentos para a prova da effectiva
descarga, em portos peruanos, dos volumes despachados em trailsito

Ministerio dos Negocios da Fazenda- N. 179.- Rio de
Janeiro, 22 de dtzembro de 1915.
Tendo surgido duvidas contra a acceitação de documentos
para a prova da effectiva descarga, em portos peruanos, dos
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volumes despachados em transito, e convindo que esse serviço
seja feito com as facilidades promettidas no Tratado de 8 de
setembro de 1909, recommendo-vos, de accôrdo com o despacho
do Sr. ministro, de 13 do vigente, proferido no processo a que
está annexo o officio dessa delegacia n. 305, de 30 de outubro
ultimo, á Directoria da Receita Publica, providencieis no sentido de ser entregue, de agora em diante, mediante recil;>o ao signatario do respectivo termo de responsabilidade a actual segunda via do despacho, para desempenhar o papel de tornaguia, depois de receber o attestado ou certificado de autoridade
aduaneira do porto do destino e posterior legalização consular.
Nesse documento fica prohibido escrever fóra da linha ou deixar linha em branco. As emendas e rasuras que contiver devem
ser resalvadas antes da assignatura do despachante que o formular ou do empregado aduaneiro que o conferir, não sendo
permittidas observações posteriores a taes assignaturas. Quando
a 2" via fôr escriptri em mais de meia folha de papel1 será declarado, antes do fecho, o numero de folhas que deverão ser rubricadas pelo funccioQ~rio aduaneiro que processar o alludido documento.- Benedicto Hyppolito de Oliveira Junior._/ Sr. delegado fiscal no. Amazonas.

N. 104- EM 23 DE DEZEMBRO DE 1915
Sobre cobrança da taxa de 200 réis em sellos post.aes por encommenda procedente
da Republica Argentina

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Circular n. 55.Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1915.
Tendo em vista o que solicitou o Ministerio da Viação e
Obras Publicas em aviso· n. 473, de 17 de setembro ultimo, recommendo aos Srs. chefes das Repartições encarregadas do
serviço de conferencia e classificação de encommendas postaes
que effectuem a cobrança da taxa de. 200 réis em estampilhas
ou sellos postaes que serão appostos nos modelos "K", por encommenda procedente da Republica Argentina, até o .peso de
cinco kilogrammas, que f ôr entregue ao destinatario.- Pandiá
Calogeras.
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EM 30 DE DEZEMBRO DE 1915

Declara quaes os caracteristi~s dos novos sellos do imposto de consumo

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Circular n. 56.Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1915.
Declaro aos Srs. chefes das Repartições subordinadas a
este Ministerio, para os fins convenientes, que os novos sellos
2o imposto de consumo têm os seguintes característicos:
As estampilhas da taxa de 30 réis espcciaes para cobrança
do imposto sobre cigarros em carteiras ou caixas têm a fôrma
rectangular, medem om,023 por om,015 de largura.; são impressas sobre fundo amarellado; em côr wrde claro, para as que
forem preparadas nas fabricas de fumo desfiado, migado ou
picado e em verde escuro para os produzidos com fumo recebido de outro estabelecimento. ,
Seus principaes característicos são os seguintes:
Ao centro, fechado em circulo, acha-se o valor - 30 tendo na parte superior a palavra - Consumo - e na· parte inférior a palavra- Réis- ambas em lettras brancas c em fôrma de arcos com as aberturas para dentro. Tambcm em lcttras
brancas, porém em sentido horizontal, existem no sello as palavras -'--- Brazil - Cigarros - ficando aquella no alto c esta
na base. Todos os desenhos descriptos são dispostos sobre
fundo representando uma placa recortada, da qual duas parks
maiores se rccurvando para dentro do centro vão prender o circulo em que se acha o valor.
As estampilhas da taxa de 500 réis para cartas de jor;ar são
impr~ssas em fundo amarello, nas côres verde ou encarnada,
conforme se drstinarem a productos de fabricação nacional ou
de procedencia estrangeira. Têm a fôrma rectangular, medem de
altura om,023 por om,015 de largura e seus principaes característicos são os seguintes: no alto do sello lê-se, em lcttras brancas,
sobre uma placa em sentido horizontal, a palavra- Brazil - ;
logo abaixo desta está a palavra- Consumo-, em uma faixa
circular que serve ao mesmo tempo para fechar o espaço onde
se acha o valor~ 500, sob o qual se lê- Réis- em lettras
brancas c pequenas, tambem em sentido circular. De alto a
baixo da estampilha existe de cada lado uma série de ornatos
que na base formam uma almofada onde estão os dizeresCartas de jogar. Todos os desenhos descriptos apparecem sobre um fundo tracejado horizontalmente e que completa a gravura do sello.
As cintas de 30 réis destinadas especialmente á sellagem de
cigarros e cigarrilhas, em maços, de producção nacional, são impressas sobre fundo amarellado; em verde claro, para os produetos preparados nas fabricas de fumo desfiado, picado ou roigado; e em verde-escuro para os productos preparados com fumo
recebido de outro estabelecimento. Medem essas cintas om,027
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de comprimento por om,o7 de largura e seus príncípaes sígnaes
caractm iRticos são os seguintes: no centro, em um rectangulo,
acha-Re o algari::;mo do valor 30, tendo á esquerda e á direit;:t
uma almofada onde estft a palavra- Réis. O restante de cada
lado da cinta é formado por quatro outras almofadas, separadas
de duaR em duas por uma rosacC'a, lendo-se na da esquerda a
palavra - Consumo- em lettras brancas e na da direita a palavra- Brazil -, cm um fundo branco. Os espaços que separam as almofaclaR já clcscriptas são preenchidos por vinheta.;
differC'ntPs.
As cintas df'stinaclas á cobrança elo imposto dos vinhos nacionaes medPm de comprimento 0m, 125 por 0m ,Ü 18 de largura e são impressns em côr verde sohm fundo amarellado.
Existem para todos os valorf's clouR desenhos different.es, sendo
um para 10 réis, 15 réis e 20 réis: outro para 1$, 2$, 5$ e 10$000.
Os principaf'S signaes característicos para as cintas dos valores
10 e 20 r6is são os seguintes: ao centro acham-se os nlgarismos
do valor, tendo de cada lado a palavra- R0is-em uma jJlaca
cuja extremidade de fóra fica no centro df' uma rosacea, onde.
toca os extremos ele duas faixas circularps em que Pstão as pa- ·
lavras-- ImpoRto - c - Do vinho - , Pstas abaixo c aqucllas
acima do valor. De cada um doR lados da cinta lê-sf' a palavra
- Brazil - <'m uma placa branca sobre um fundo tracejado
ohliqnanwnte e separada por pf'quenas vinhetas imitando conchas. Uma outra vinheta dc fórma df'ntada fpcha Pm baixo e
em cima os extremos ela cinta, que tC'rmina Pm um cntrC'lacaclo
formando ponta. As cintns para os valorPs de 1$ a 10~ Win os
seguintes Rignaes caradPristicos: f'm uma placa com os dous
lados formados de quatro mTos, dc:"tacam-sr~, ao ccntro, os
algarismos elo valor, tendo de cvda lado :t palavra-- Réis-"
uma faixa meada, poAta em sentido transvPrsal, corp abertura
para dentro, cujos Pxt.rpmos tocam cm duas pequPnas rosaceas
que existPm acima<' abaixo do vnlor. Ao lado ckssas duas faixas
lê-s<> a palavra-·- Brar.il --em unm plaea branca, da r;ual pnrtP
uma fita que S<' enrola, dft cluns Vflltas f' tkixa ler na riarte extrema as palavras - Imposto do vinho -em sPntido oblíquo,
de baixo para cima. Uma vinhda em fórma de copas limit~.
em toda a sua extensão, a cinta, quf' tcrmina cm pontn, fcchada
por urna série de ornatos.
Os se11os destinados ás mercadorias Pm stoc!r têm a fôrma
reetangular; med0m de alto, om,023 por om,014 de largura; são
impressos em côr azul sobre fundo amardlado e seuR pÍ·incipaes
caraeteristicos são os SCJ:!;uintcs: no alto, em uma r laPa recurvada, está a palavra- Brazil- em lcttrns brancas c-, na parte
inferior, em uma fita tambem curva, porém em sentido contrario, lê-se- Imposto de consumo - : abaixo desta, cm uma placa
horizontal, acham-se os dizeres - Isenção do stock. No centro
do sello se destaca um caduceu dentro de um cseudo cPrcado de
folhas de louro, apparecendo em um fundo representado por
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urna almofada tracejada em sentido horizontal, formando raios
que partem do centro do escudo já descripto e vão terminar
nas linhas que formam o rectangulo.
Sellos destinados á cobrança do imposto sobre o fumo desfiado, rnigado ou picado, de producção nacional: os das taxac; de
20, 30, 40, 100, 200 e 500 réis têm a fórma rectangular; medem
de largura 0"',033 por om,021 de altura e são impressos em côr
verde sobre fundo arnarello. Seus principaes característicos são
os seguintes: no centro destaca-se a figura do Commercio, em
um medalhão, que na parte inferior é guarnecido de ornatos e
folhas de louro e na parte superior é encimado por um cadnceu.
A' direita e á esquerda do sello, em uma faixa curva, lê-~~
a palavra- Brazil- em lettra;; brancas e, ahaixo destas, em
uma fita formando várias dobras, estão os <lizeres - Consumo - e - Fumo - , eRte em f'entido horizontal e aquelle em
sentido oblíquo. Nos dous angnlos inferiores alguns ornatos formam almofadas, onde se acham os algarismos do valor nor cima
da palavra - Réis - , em uma pPquena placa. Aos angulos
adiYúi. descriptos se juntam outros_ aue formam uma moldura
que circurnda o sello e na qual se lêm, respectivamente, á esquerda e á direita, as palavras- Talão~ e - Guia, Os sellos
das taxas de 1$, 3$, 5$ 10$, 20$, 50$ e J 00$ têm a fórma rcctangular; medem de altura om ,022 por o ,028 de largura: são impressos em côr verde sohrc fundo amarello e seus principaes camcteristicos são os seguintes: na parte superior trcs pequenas
rosaceas separam duas placas em que se acha a palavra Fumo- ; na base, tambern existe ao centro urna rosacea igual,
:JUe serve, da mesma fórma, para separar duas placas com a
oalavra- Consumo.
Ao centro, fechada em um circulo, destacam-se as armas
m Republica, tendo de cada lado em que estão os algarismos do
valor, acima deste, em uma fita, as palavras- Talão-, na que
1ca á esquerda, e - Guia - na que fica á direita. Em fitas senelhantes, porém abaixo do valor, lê-se a palavra- Réis.
Os quatro angulos são guarnecidos de pàrtes de rosaceas
le traço branco, que se combinam e unem, feehando o sello
1as duas porções lateraes extremas.- Calogeras.
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