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N. 5.12D- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Di•ercto clP 3 de jandro de 1927- Autoriza o Pod<'r Executivo a abrir, pelo Ministerio
da Justiça, e N<•gocios Interiores, os creditos
csp~'ciaPs dt~ 33:309$080 c 40:686$049, para
pagamento d<' vencimentos a varios funccionarios do DPpartanwnto Nacional de Saudc
Publica .................................. .
N. 5.130- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 3 de janeiro de 1927- Crêa os
loga.rPs ch~ nH·dicos assistentes dos lahoratorios
d(~ toxieologia e anatomia pathologica do Instituto Medico Legal e dá outras providencias
N. 5.1:31 -.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
g FAZENDA-· Decreto de 3 de janeiro de
H)27 --- - Ekva oH v<~rwimPili.m~ do ehdP dc Policia do Distl'ido Fc<h•raJ, cquipant o revisor
da Bihliolh<'en Nar~ional aos da Impn'tlsa Na<~ional (' dá o ui ras providencias ............. .
N. !>.I T~ ---- AGlUCULTURA, INDUSTRIA E COMl\1ERCIO- - D<~cn·to de 4 dP janf..'Íro de 1{127
---Aui oriza o Instituto de Fomento e Economia Agrícola do Estado do Rio de Janeiro,
a ('mittir ohrigaçõrs ao portador no cmprcstimo intcmo ou PXtPrno, que vier a contrahir,
na fónua do nrt. 5X da lPi n. 4.984, de 31 de
d('Z~'JIIbro d(~ 1925 ......................... .
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N .., 5.133- FAZENDA- Decreto de 5 de janeiro de
1927 - Releva a prescripção em que incorreu
o direito de D. Thereza Sampaio da Silveira
c seus filhos, para pleitearem a restituição da
quantia de 3:913$210.......................
N. 5.134- FAZENDA- Decreto de 5 de janeiro de
1927 - Autoriza a abertura do credito especial
de 52:500$563, para pagamento ao Banco de
Credito Geral, ~m virtude de sentença judiciaria
N. 5.135- FAZENDA- Decreto de 5 de janeiro de
1927 - Autoriza a abertura, pelo Ministcrio
da Fazenda, do credito especial de 20 :792$883,
para pagamento á Companhia S. Luiz a Caxias
N. 5.136- FAZENDA- Decreto de 4 de janeiro de
1927- Autoriza o Poder ExPcutivo a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial de 7:580$854, para pagamento a D. Lcontina Corrêa de Mello Bulhões e outros, em
virtude de sentença judiciaria . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.137-FAZENDA-Decreto de 5 de janeiro <k
1927 - Faculta aos ministros do Supremo
Tribunal Federal requererem inscripção no montepio federal c dá outras providencias . . . . . . . .
N. 5.138- FAZENDA- Decreto de 5 de janeiro dP
1927- Altera os dispositivos gcraes do imposto sobre a renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.139- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 5 de janeiro de 1927- Institm~
o véto parcial ás resoluções do Cons<'lho 1\funicipal, e dá outras providencias . . . . . . . . . . . .
N. 5.140- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 5 de janeiro de 1927 - Publica a resolução do Congresso Nacional qu<~
fixa o subsidio c a ajuda de custo para os
Srs. Dcputados c Senadorc:=; na l<'gislat Hrn
de 1927 a 1929. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.141- FAZENDA E VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS-- Decreto de 5 de janeiro de 1927
- Crêa o "Fundo Especial para Construcção
c Conservação de Estradas de Rodagf'm Federaes", constituido por um addicional aos
impostos de importação para consumo a qm ~
estão sujeitos: gazolina, automovcis, autoomnibus, auto-caminhões, chassis para automoveis, pncumaticos, carna.ras de ar, rod:1s
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massiças, motocycletas, bicyeletas, side-car e
a~cess~rios para automoveis, c dá outras providencias ................................. .
N. !).142 --GUERRA- Decreto de 6 de janeiro de
1927 - Fixa em 2$500 o valor da etapa dos
servidores da Nação, internados no Asylo de
Invalidos da Patria ....................... .
N. 5.143-GUERRA-Deeoreto de 6 de janeiro de
1927- Autoriza o Governo a abrir pelo Ministeria da Guerra varios creditos especiacs, destinados ao pagamento a funooionarios do dito
ministerio, da gratificação de que trata a ld
n. 3.990, dP 2 de janeiro de 1920 ........... .
N. f..l44 - GUERRA - Decreto de 6 de janeiro de
1927- Equipara os vencimentos do secretario
do Arsenal de Guerra aos do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro ................... .
N. fi.145- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 7 de janeiro de 1927- Autoriza o
Governo a entrar em accôrdo com a Empreza
Estrada de Ferro Machadcnse, para o fim de
realizar a encampação c consequente incorporação á Rêde de Viação Ferrea Sul-Mineira da
estrada de ferro construida pela mesma cQinpanhia, ligando as cidades de Alfenas c Santo
Antonio <~ Mn.chado, no Estado de Minas G<'nws; e dá outras providencias .............. .
N. r>.l45 A- FAZENDA- Decreto de 7 de janeiro
<k 1927- Estend<' aos auditores c adjuntos
dos rcpr<'scntantes do Ministerio Publico do
Tribunal de Contas o dispositivo do art. 4°
do decreto n. 4.988, de 8 de janeiro de 192(),
<' <lf1. out.raR providencias ................... .

N. !>.14!> B AGRICULTURA, INDUSTRIA E
COMMERCIO- Dcereto de 7 de janeiro de
1927- Supprime a cxcepção constante da
pmtn final do art. 143 do rcgulamento da
Escola Supnior de Agricultura e Medicina
Vct.erinaria, approvado pelo decreto n. 14.120,
de 29 ck março (k 1920, c dá outras provi<l<'neins ................, ................... .
N. f..14!> C -- AGRICULTURA, INDUSTRIA E
COJ\;IMERCIO -- DPcrcto de 7 de janeiro dc
1H27 - Autorizn. o PO,der Executivo a cksP<'Hd<'r ató a quantia do 40:000$ com o .
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custeio de um Patronato A~ricola no Estado
de Goyaz.................................
N. 5.145 D AGRICULTUHA, INDUSTRIA E
COMMERCIO- Decreto de 7 d<· janeiro d<'
1927 - Fixa os vencimrntos dos auxiliaresapuradores da Dircctoria Geral de Estatística
c dos dactylographos das repartições subordi?adas ao MiJ?-isterio da Agricultura, Industna c Conuncrc10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.145 E AGRICULTURA, INDUSTRIA E
COMMERCIO - Decreto de 7 de' janeiro de
1927- Autoriza o Poder Executivo a alterar
o actual rPgulam{'nto da Estação Exp<•rinH•nt ai
de Combustíveis e Mincrios . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.146 - MARINHA - Decreto de 8 de janeiro <.k
1927- Autoriza o Poder Ex<'cutivo a abrir,
pelo Ministcrio da Marinha, o credito rspPcia]
de oito contos c quatroc<'ntos mil réis, para pagamPnto d<' differença <1, · vencimentos a almirantes rdormados, ministros do Supremo
Tribunal lVIilitar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.147- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
E VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Dc·creto de 10 di~ janeiro de 1927- Revigora o
saldo do credito aberto pelo drcreto n. 17.130,
de 16 de drzembro de 1925, c o m·edito especial
de 1.761:183$851, de que trata o decreto lC'gislativo n. 4.824, de 27 de janeiro de 1924. .
N. !>.147 A - AGRICULTURA, INDUSTRIA E
COMMERCIO- Decre-to dc· 10 ck ja.neiro
de 1927- Autoriza o Poder Ex<'cu1ivo n
abrir, pdo lVIinisterio da Agricultura, Industria <' Comm<'rcic, o crC'dito <'SIWcial de réis
ouro, 4:200$, para pagamento <k prPmio ao
ex-alumno da Escola de Minas, de Ouro Pn·1o,
Israd Pinheiro da Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.148- .JURTICA E NEGOCIOR INTEIUOHER
- D(•creto-' ck 1O cic janC'iro c!P 1H27-- 1\-iodifica o quadro c a t.abclla de vencimentos do
pessoal da Guarda Civil e da Inspectoria de
Vehiculos da Policia do Districto FedPral, ('
dá outras providencias......... . . . . . . . . . . . . .
N. 5.148 A- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 10 de janeiro de 1927 -- Reorganiza a Assistencia a PAychopathas no Districto Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 5.149- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 10 dP janeiro de 1927- Autoriza a n.bc1·1.nr:->. 1h:~ r;· di~ os de 72:000$ c
(}3:360$, para p.t.,.;,t l! 'JÚ.I tb gmtificação a que
R~ rdl'I\: a ki n. 3.900, de 2 de janeiro de 1920,
n. varios funccionarios elo D::partamC'nto Nacional de Saucle Publica... . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. fi.HiO --JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decr.:to <b 10 <h janeiro de 1927- Autoriza a cons:•rvar nos loga1·cs que occupam as
visitadoras ch hyginnr· e saudc publica, que
venham pr:·stando w·us s:·rviços ha alguns
armos, ~· dú, outras providt•ncias.... . . . . . . . . .
N. 5.151 -JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Dcerd.o <h 10 d·· 1anr·iro de 1927- Autoriza. a abrir p:·lo l\!Iin'isterio da Justiça c NC'goeios Interion•s, os cr<>ditos necessarios até
a importancia dP 50-1:474$122, para pagamento
a de-sembargadores da Côrt0 de Appellação..
N. 5.152- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 10 de janeiro de 1927 - Determina que o quadro de sargentos aspirantes da Policia Militar do Districto Federal seja de 30, com o curso da Escola Profissional... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.153- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 10 de janeiro de 1927- Reconhece o direito d<' funcrionarios de diversas
rcpartiçõrs da Polieia dl) Dist_ricto Federal c do
Gabinek dP Identificação e Estatística Criminal á percepção da gratificação creada pela
l<·i n. 3.990, de 1920, c autoriza a abrir, ao
Minist<·rio da .Tust.iça e Negocios Inkrior<'s, o
crPdito <'spedal, até a importancia de réis
671 :422$500, para al.tender ao pagamento da
mesma gratificação...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. fl.1f>·1- --JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
---Decreto de 10 de jam•iro de 1927- Reconhece d<' utilidade publica a Escola de CommC'rcio "Doze de Outubro", de São Paulo,
capital do Estado de São Paulo, e a Escola
de Comm~:rcio de Natal, capital do Estado do
Hio Grandn do Norte....... . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.15f>- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 10 de janeiro de 1927- Autoriza o Gov<'rno a abrir, pelo Ministerio da .Jus-
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tiça e Negocios Interiores, o credito de réis
226 :250$, para occorrer ás despezas feitas com
a erecção de uma estatua ao g('ncral Pinll<'iro
Machado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.156- FAZENDA- Decreto de 12 de janeiro de
1927- Fixa a Despeza Geral da Republica
dos Estados Unidos do Brasil para o exercido
de 1927...................................
N. 5.156 A- FAZENDA- Decreto de 12 de janeiro
{le 1927- Eleva a 100$ a pensão de 22$500,
ora percebida por D. Franeisea de Sant'Annn
Pessôa. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.1fi7- FAZENDA- Decreto de 12 de janeiro de
1927- Autoriza a rever os regulamentos das
repartições fiscaes subordinadas ao Miniskrio
da Fazenda, para o fim especial c exclusivo de
estabelecer que os recurss doR contribuini.P:;;
sej&m julgados c resolvidos por um conselho. .
N ..tJ.157~FAZENDA-Decreto de 12 de janeiro
de 1927- Fixa as quotas de caridmle no exercício de 1927. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.158- FAZENDA- Decreto de 12 de janeiro de
1927- Concede a pensão mensal de I :000$ á
viuva do ministro do Supremo Tribunal Federal1 Dr. João Luis Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.159- FAZENDA- Decreto de 12 de janeiro de
1927 - Concede a D. Olga de Mello c Souza,
irmã do capitão avi~dor,· Rubem; de Mello ('
Sous~, a pensão men.sal de 400$, e a D. Pnu1ina Moreira Coitinho e Maria Coitinho de
Oliveira, a reversão das pensões que pcn~Phin
D. Amelia Candida Moreira Coit.inho........
N. 5.160- FAZENDA- Decreto de 12 de janeiro dP
1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da
Fazenda, o credito especial de 1:681$280, para
p~~mento de differença de vencimeni of-! a
P~ulino Borchert, archivista eonservador do
Pat.rimonio N acionai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.161- FAZENDA- Deereto de 12 de janeiro d0.
1927 - Dispõe sobre a distrihniçi'í.o de~ h{'JH'ficios das loterias federa(':". . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. fi.162- FAZENDA- Decreto de 12 de jmwiro d0.
1927 --Autoriza a abertura dos credH,os W'n('flf'al'ÍoR t)arn pn~:t.tnPnto n 1>. ( lnr:1 J\'Tart in~~ dP
1
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Miranda Reis, viuva do tenente Ignacio R.aymundo dos Reis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!).1 ü3- FAZENDA- DPerf'to de 12 de janeiro de
1927 - Autoriza a abertura, pelo Ministcrio
da Fazenda, do crf'dito especial de 84:136$299,
para pagamento a Pedro Dacio de Barros Cavalcanti, em virtude de sentença judiciaria. .
5.164- FAZENDA E MARINHA- Decreto de
12 de janeiro de 1927 - Autoriza a abertura
do credito de 400:000$, ouro, c 1.265:915$305,
papel, supplementar a v:trias Yf'rbns do .l\1ini~tcrio da Marinha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!).1üf>- FAZENDA--- J)ecrcto de 12 qe janeiro ele
1927 -- Autoriza a. ahrir, pelo Ministcrio da
Fa~cwla, um cn~dito especial de 2R:l19$748,
para pagar :1, V. Olympia Passos a eliff('l'CllÇ!l.
de mont<'pio. :1~ q~w km direito, em virtuclP <I<·
SCll tPnça JUdlCl:lri:t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f>.1G6- FAZENDA-- Decreto de 12 de janeiro de
1927- Autoriza a abrir, pelo Ministêrio da
Fazenda, o credito ('SP<'einl (le 49 :248$772,
para pagar a ( ~andidn Antonio Pf'roirn Limn,
e-m virtude de HPntPnça judiciaria. . . . . . . . . . . .
!),] 67- FAZENDA-- -] )cerPi.o dP 12 de janeiro dn
1927- Autoriza a abrir o ('!'edito cspeeial ele
10:118$f)f>0, para. pagamc•nto a D. Guilhermina
Raposo dn Ga.ma Cabral, do meio soldo c montepio qlw dPixou de JH'rcehPr até 8 dP oni.nhro
de 190:~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!).Hi7 A-GUERRA, MARINHA, JUSTIÇA E
NEGOCIOS INTERIORES- DC'cret.o de 12
de ja.nPiro de Hl27 ---- l\Iodifiea as t.abcllas de
V<'lwimentos dos ofliei:t<$ c praças elo Ex<·reit o
p dn Armada, (' dh ont.r:ts proYidencins. . . . . .
!).JfiR- GUERRA--- Decrdo de 13 de janeiro de
Hl27 - Crên. n. :Lrma de Aviação do Rxcreit o
f>.lfi9- GUERRA- DPcreto de 1:~ de janeiro flp
1927 - Antorizn. a a.h<,rtura, pelo l\1iniRterio
da. Guerra, do (Tedi1 o espf'cial de 909 :39X$907,
para pagamento do sol<lo vitalicio a qu(', ('Ill
virtude de lei, tecm direito, OR voluntarios da
Patri:t, klH'IlÜ~ Pedro NolaRco de Ah:wiarn ('
OllirOR........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. !).170 -l\1ARINHA --Decreto de 13 de janeiro de
1H27- Aotoriz:t o PodPr Rx<•entivo a abrir n
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credito especial de quatro contos cento c setenta e seis mil cento c sessenta e oito réis
(4:176$168), p~'r:~ ~~·?.~mHnJ!o de clifferençn df'
vencimento::-;, :·,o e:tpiião de fi·:tgntn, gradund:·,
patrão-mór, rdonnatlo, Antollio de Oli v<· ira ..
N. 0.171 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLH ~AS - Dncrcto de 14 ele janeiro de 1927 -~~ Autorizn o
Governo a n.brir, pelo .Minist erio da Viação e
Obras Publicas, o credito especial de duzentos
e vinte c dous contos dezoito mil qnairoccntos
c um r(~is (222:018$401), para pag:tr dcspcza.s
feitas por conta da Inspectoria FedPral dns
Estradas, nos períodos dP 1922 c 192-1-...... .
N. 0.172- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - D(~
ereto de 14 de janeiro de 1927- Autoriza o
Prcsidr•nlc da Hepublica a abrir, pelo MinistPrio da Vinçã.o e Obras Puhlicns, o en·dil o
especial de ('enio c treze contos quinhentos <'
vinte c ir<'S mil c seis réis (11a:52:3$00o), para.
pagar :~os flmceim~a.rios dn A( hnillistração dos
Corn'ios do Pun1, ('011stnnt0s d: 1, rdação organizada pelo IIJPf'lllO minisi Nio, a r~r:•.Uf1<'ação
rPgion:d dr· Ollí' I rata a If' i 11. 2. 7:~x, d(' 4 dr'
jaHPiro de I!JJ:), rdPt'C!ltP ao ~wno de 1920.
N. 0.173-AGH.ICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Derreto rlc 14 cl<' janeiro de 1927
- Autorizft o Poder ExPcutivo a des}wnrlPr :1
verba nC'CPRsni'Ía ú instnlbção e oq:.;ani7~'çfi.o
do S0rviço Florestal :do Brasil c altPrfl, r~, t:;hPlln de verwimPn1 os rlos S\'UR funr<'ionarios ..
N. !>.174- AGRICULTURA, INDUSTRIA E ( 'O:J\;1MERCIO -· Decreto de 14: de jan<'iro <k 1927
-Autoriza o Poder Exceutivo a abrir, p<'!r~
Ministcrio da, Agricultura, InduRt.rin <' Cnmmcrcio, um ercdito especial dr• 1nil P quinhenlos
contos d(~ réiR (1.500:000$), p:t.ra rH~eoJTPr ú"
despezas <'Oill a rPprcsentnção do Brasil, 11:•
Exposição n)(~J'o-Amnric~tn~J,, Plll Se,·ilha .....
N. 0.175- FAZENDA- Decreto de 1·1 de jan<'iro de
1927- Autoriza a abrir, pelo Minist.erio da
Fazenda, o credito especial de 9 :538$588, par.u,
pagamento á Rio de Janeiro and S. Paulo Telephone Company, de assignaturas naR rcRidcncias de diversas funccionarios ........... .
N. fi.l76 --JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 17 de janeiro de 1927- Auto-
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riza a abrir pelo Ministerio da Justiça e Ne~ocios Interiores, o credito especial de réis
1 :109$354, para P"~~:'.!J~('nto ~-~? juiz federal,
11:1, ~<-'eçfio do ERpÍI il o S:t nto, De. ,José TavarPR
Bastos, de cliffcrença de accrcseimos de vencimnntos, no pPriodo- de 16 de outubro de 192!5 n
:n de dezembro dP 1926. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.177- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decn~to d<' 17 de janeiro de 1927 --Proroga até 31 de <!e7embro de 1927 o prazo a que
S<' refere o art. 1o do dPercto n. 4.975, de 5 de
janeiro de 1925. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.178- FAZENDA- Decreto de 18 de janeiro de
1927- Autonza n abrir, pelo Ministerio <ln
Fazenda, o cr0dito especial de 30:288$117,
para pagamento a José Mclciades Augusto
Freire, eo]Jec1.or das rendas federaes em Santarém, em virtude de sentença judieiaria. . . .
N. 5.179- FAZENDA- Decreto de 19 de janeiro d<'
1927 - Autoriza o Club de Regatas Vasco cb
Gnma, a Abhadia Nu!Jius <le Nos&'t Scmhoru, de
MontsPrrnJ <lo Rio de Janeiro P Centro da Bôa
ImprciJ:-la, a rNtliz~'.rPm Pmprestimos Pm obrigaçõPs ao portador, nas importancias respectivas
de 5.000:000$, 2.100.000 florins hollandezes <~
()00 :000$000
N. 5.180- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA- Decreto de 23 de janeiro de 1927
-Abre ao 1\;linisterio da Viação e Obras Publicas creditos supplementares ás verbas 2n c
()~ do c'xereieio de 102G, e dá outras providenc~uls..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.180 A- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto do 2:3 de janc·iro de 1927- Torna privativas as agCiu~ias postacs e estações telegraphicas da Camnrn n do Senado, e autoriza o
Poder Exc~cutivo a abrir, pelo Ministerio dn
Viação e Obras Publicas, diversos creditos
supplemer:tare~ ao rxcreicio de 1926 e dá outras providencias...........................
N. 5.181- FAZENDA- DPcreto~de~~_2ü de janeiro d('
1927 - Estab2lrcc taxas de dir:--itos pam o
papel qw· s0 dPstinar [t imprPssão de n'viRtns
() jornaPs illustrados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.181 A- FAZENDA- Decrnto de 8 d<' ff•vNciro
de 1927- Autoriza a suhv<'ncionar até a
o
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quantia de 200:000$ os peritos da Thc Empin'

Cotton Growing Corporation, Inglat.t~rra... . . .
N. 5.182- FAZENDA-· D{'cr<'to de 9 de fevPr1•iro dt·
1927- Rcctifica o dc·c~rdo kgisbtivo n. !5.128,
dP 31 de dPzcmbro df' 1926, quP crêa o Inslitut.o <k Pn·vidPncia dos Fmwr~ionarios Pn-

RI

blieos da União. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R2

N. !>.183- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOREf-;
- DC'ereto de 14 de f{'vcrPiro d,, l!l27- H.:·etifica o ci<'cr<'t.o lq~isJnJ,ivo 11. !'i.110 d<' ~~I
ck d<'1~r·mbro dr· 102H......................
N. fi.1R4- FAZENDA- D<~c·rdo tk Hi <k f<'Y('r<·iro
de 1927 -- R('etifica a le·i n. 5.157 A, de• 12 clP
janeiro ultimo, qu<' fixa ns qnol ns de· <':tridadr ·
para. o nxercicio dP 1927. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.185- FAZENDA-- DPcrdo dP 8 de• junho d<·
1927- Autoriza a eoncnd<•r a D. lVIari:t da
Pi<'dad<· Cesar Barradas r• suas fillm solkiras
P ~~·ns filhos .mC'~.on·s, a pe·nsão lll('flN:t.l 1 li·
qmnlw11tos rml reis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.1~ô --VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS--- D•·crr· Lo ck n &, junho d<· 1927 --- Aut.ori7J:t o J>o<kr Execnt.ivo a ins1a1lar cHt.açõcs radio-tdcgraphieas em Mat1.o Orm:so, Hio Grnnd~' do
Sul(' S. Paulo,(' clú nntm~ providPneiaf-'. . . . . .
N. 5.187- VIAÇÃO E OBRAR PUBLICAS-- D:·erd.o <k 9 dP junho d" 1927- Autoriza o GoV<'rno a pro rogar-, até :H d(' dPZ<'mhro d(' 1!l:ll,
o prazo do cont.rado para n SNviço dt• ll~l\·n_
gaÇão do baixo 8. Francifl<~o. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.1RR- FAZENDA- Drcrf't.o dn 15 d<' junho d~·
1!127- Autoriza a abrir, pPlo Ministnio dfl.
Faz<'nch, o en·dito <'Sf)('eial ck 8!> :742$Hl7, para
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R:l
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Rt

~!)

pagami'JÜo a Pmnrwn FPrr<'ira dn t~ih·n., rn1

virf.lldP dP

SPllt"llÇ:t

jndieiaria..... . . . . . . . . . .

N. !5.1R9- VIAÇÃO E OBRAS PURLICAS --- D<'crdo rk 17 d(' junho d<' 1927- Autori?;a a
alwrtnra d<' creditos para liquidação d(• r~nnJpromissos da RPp:trtição Ckral dos T<'kgrn.plws
N. !l.l90 --.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEIUOHES
- Dc~crdo d<' 20 d(' jnn ho dP 1!>27 -- Ant.nri?;:t
a abrir, pP]o Minish·rio dn .Justiça I' NPgo<'io~
Intc•riores, o er!·dito í'SPP<~ial de 1 ::n-t$1 n:~,
parn pagam('nto dos VPrwirll('JÜOR a qnP krn
din·if.o o guarda sauit.ario da Dirt ·dnria dr·
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Defesa Sanitaria Maritima e Fluvial Salustiano da Costa P<>reira, e dá outras providencias........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A -- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIO-

RES- Deerdo dc· 23 tk junho de 1927Autoriza a abrir, pelo l\1iniskrio da Justiça
c· Nq.!;oeios Ink rio! ('S, os creditos espcciaes de
1.7;)7:710$088, pnra liquidação de <kspesas
que <'XcC'd<·rc·m ar-; i'<'Sp('divas verbas orçamenta.rias do t'XPreieio de 1924; de 22:503$()00 1
809 :;~'-t:4$24:J (' 20 :775$:);)0, para. occorr('r ao
paguuH·n1o d<' divnsus d!.'Spcsas do mesmo
minis1nio, eoiT< f\p(lmknks aos nm1os d<~ 1921
a 1!J2G, ~· dh ou1.ms provid(•ncias. . . . . . . . . . . .
5.1Dl- ·· JUHTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-- Dcndo <h' 2·1: de junho de 1927- Autoriza o Pod<·r Exc(~utivo a despender outras
quan t.ias além das nH'Jwiomtdas no mt. 28 da
l<·i orçamcntaria vigent<'... . . . . . . . . . . . . . . . . .
G.JH:~--- .JUSTIÇA E NEUOCIOS INTEIUOHES
D<-en·io dt~ .J <k julho dl' 1927- Revoga
o deercto legislativo n. -LCD~;, d<' 10 de outubi·o
d<' 1H22, qm' regula. a situação dos jui7ícs f<'
dna<'B qur· :t('<' ·itn ;·('Jil eargns elPctivos Í<'<kra<'H
ou <'SI adnues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jl.Jn:~ - VIAÇÃO E UBHA~ PUBLICA~-- D<'erdo <k S ck j11lho <h' 1927 ~Autoriza o Govc•nw :t abrir, pdo Ministerio da Viação <~
Obnw Publicas, o t'l'<'dito cspPcial dP oit.{'JÜa <'
eineo <~ont.os quinh<'ntos <' tn's mil quinlwntos
•~ vinü' e dous r(~is (8G:G0:3$522), para pagatw~nto dC' contas d!' ti ansport.c <' outras despesas relativas á Constnwção do prolonga1lH'JÜo do ramal d<' Paranapancma <' da. linha
do Rio do Pt'ÍX<', no a.JlllC de 1H22..........
5. J D-1 --.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTIDHIORES
-- Dcerdo de 11 de julho de HJ27 ---Autoriza
a al)('rtura do eri'dito <'Sp!~cial tk 1 :543$33:~,
para pagamento ao Dr. Luiz Estevão de OliVI'Ínt, juiz f<'dcral na S<'cção do Pará, de grat ifi<~ação addicimmi no pc·riodo dn 18 de Sl'i<·mbro dl' 1922 a ~n d<~ ckz~~mbm de 1923. .

N. fl. I !l!i ---.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
Dc·en~to de 13 d<~ julho de 1927- Autoriza
o J>od<·r Executivo a abrir, pelo Ministerio da
.Justiça<' N(•goeios Tnkrior<'s, o credito especial
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Pags

de 13:469$287, ouro para pagamento a "Tlw
Rio de .Janeiro City Improv2ments Company
Limit('d, dos juros do capital ('Ulprcgado no:;;
bairros de Copacabana, Lnw· (' Ip:.nL·nm, 110
segundo srmcst.rc dr 1923......... . . . . . . . . . .

91

N. 5.196 ·-FAZENDA E JUSTIÇA E NEGOCIOS
INTERIORES- Dcerdo de 13 de julho dt~

N.

N.

N.

N.

- 1927- Determina as attribuiçõrs que eompctPm aos consultores daR Ddq1;ncias Fiscaf's, t'
dá outius providencias........ . . . . . . . . . . . .
5.Hl7- FAZENDA- D<~crdo ck 1:l ck julho d~~
1927- Autoriza a abrir, p<•lo lVIiuisk•rio da
l 1'azt•mln, o cn·dito ('Spl'dal d" 7:638$410, pam
pagamento a DD. Leocaditt Pin•s l~PJTPim d('
AlmPida e D<•olinda dn Sousa <' Almeida. . . . .
5.198- FAZENDA- Dccn•to ck 13 de julho de
1927- Autoriza a abrir, pelo 1\tlinistcrio <la
Fazenda, o credito esp('cial de 10:022$314,
para pagar ao dcs,·mbargador Dr. João Hod~·i~u~·s do Lago, <'lll virtud<· de sentença judiCmna....................................
5.199- GUEHRA- D(•ereto dn 13 cl<' julho de
1927- Autoriza o Podrr Executivo a abrir
o en:dito especial de 4:006$800, para pagam<•nto a Luiz Mazza, form•eeclor df' raçõPs,
ao 2° gmpo df' art.ilharia pPsada., c'm junho de·
1924... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.200- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-- Dc•crdo dn 15 de julho dC' 1927- Autoriza o
PodPr Ex<•cutivo a abrir, pelo Minist~Tio da
Viação c Obras Publicas, o credito \'Special <k
ü41 :601$85() (sriscentos e quarenta c um contos
seiscentos c um mil oitocentos e cincornta e seis
réis), para pagamento das despPsa~ clP -pessoal
<' makrial, duntiÜP o ai I !lO <h Hl24, com a ('OJ!~
!·.~·~~e?ão da Es1 rada d<· Fnro Pdrolina :t TlwJ'

7-lll<t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 5.201 -VIAÇÃO E OBHAH PtJBLH 'AN

lkcrcto ck lfl <k julho d' 1927 ---· Aui(:riza a
abrir, pdo 1\tlinistcrio dn Viação c~ Obras Publicas o cn'dito espPcial d<• 20 :44()$050, para
pagamento a Bem~dieto Antonio J'('L•ira, <!11
virtude· de sc•Jltença judiciari:1. . . . . . . . . . . . . .
N. 5.202- FAZENDA-· Deen'ü> <k 17 d•' julho <k
1927- Autoriza a abrir, P"lo Mi11ist:·rio da.
.Fazc•nda, o (m•dito <'Spc·c·.i:d d(' R!Jf) :9~1 $:)!)0,
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para pa~anH'nt.o ao pessoal da Impn'nsa Naeional ~~ Diario Ojficial, a quP se rcf<'r<' a lPi
n. 3.900, d.P 2 de janC'iro de 1920... . . . . . . . .
5.203- FAZENDA- Deerd.o dC' 18 de julho de
1927 -- l{Pvr'rtr> para D. lVIaria José da Costa
Ga.bizo, filha do fallccido almirante barão da
Laguna., a p('nsão dP monkpio que perePbia ~ua
finada irmã, D. Victoria L. da Costa Lima c
Silva.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.204- FAZENDA-· Dc'cn'to de 19 dP julho dC'
1927- Autoriza a abrir, pelo Miniskrio da
Jl'az('nda, o en'dito <'Sp<'cial de 35:307$350,
para pagar a divnsm~ forn<'C<'dorcs da Casa da
Moeda, 110 cxr'l'cieio <.k 1922... . . . . . . . . . . . . .
5.205 -- FAZENDA - Decreto de 20 u<' julho ck
1927- Autoriza o PO(kr Exf'cut.ivo a abrir,
p<'lo l\1inist<>rio da Faz<'nda, o crcdtio <'speeial
dr' 3 :9:)7$510, para pagar diffcrcnça df' VC'neinwntos a Fdippt' lVIont.c'ii·o d(' Barros, ehd.'
<k Si'cção da Alfamkga de Santos. . . . . . . . . .
5.20()- GUERRA- Dc'cn·to de 28 de julho de
1927 -- Autoriza o ctovC'rno a abrir, pdo 1\linist('rio da Guerra, o en~dito ('Sp<'cial de 27:000$,
para paganwnto a D. Franeisca Procopia Mulkr .~ich<'t h do JH'<'Ço d<' sua casa adquirida pda
Un1ao.....................................

N. 5.207- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -
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De-

creto de 29 de julho de 1927- Crêa quatro Jogares de agcntC's C'mbarcados no quadro dos
funccionarios da Ar lministração dos Corr('ios tk
Corumbá..................................
N. 5.208- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decrc·to d<' 1 d(' agos1o de 1927- Autori7.ia
o Pod<'r Executivo a abrir, pdo Miniskrio da
.Justiça <' Nq~ocios In1<'riorcs, cn'dÍtof! csp<'ciacs para oee(lrl'<'l' ao pa.ganwnto ch' d<'Sp<'7.ias
f<·it.as por ('Onla dr· divnsas V<'rhas do orçanH'nto
da dr•sp(•7.ia vig(·uk, no cx<'reicio de 1925. . . . . . .
N. 5.200 ---JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
--- Dl'crdo d(' 1 dr• agosí.o de 1927- Autoriza
o Pockr Exceuf.ÍYo a ahrir, pdo 1\Iinisterio da
.I nstiça <' N<'goeios Ini('riorl's, o crt'dito <'SpC'cial
d<' ü:i :557$573, pnra pagnmf'nto dos V<'neimcntos ao!'l sub-iuspcetmrs sanitarios do DPparütnH'llio Nacional dP Saudc Publica, noJll ('ados <'lll vi ri udc· d(' s<·nt<>n9a jurlieiaria, com
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excepção dos Drs. Flavio Pinheiro da Silva
Porto, Gustavo de Sá Lessa e AbeÍardo Marinho de Albuquerque......................
5.210- FAZENDA- Decreto dP 3 de agosto de
1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da
Ji"'azenda, o credito PSp!~cial de 180:000$, destinado ao pagamento <k nmf<'rial adquirido para.
a Casa da Moeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.211 ---JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 4 de agosto de 1927 - Considera de festa nacional o dia 5 de agosto, cenknario do nascimento do Marechal Deodoro.. .
5.212-- FAZENDA--- Decrdo dP 4 de agosto de
1927---- Autoriza a abrir, p<'lo Ministcrio da Fa-zenda, o credito csp<'cial de 69:129$380, para
pagamento a D.lVlaria SurvillP Proença Gom<'s
c a seu filho menor Oswaldo Pro('nça Gom<'s,
em virtude de sPnteuça juclieiaria.. . . . . . . . . .
5.213- FAZJDNlJA- D<~crdo de 4 de agosto d<~
1927 -- Ddermina que a caução elo novo eontracto d<~ loteria, a que se refer(' o art. :H, § 12,
lettra "c", da lei n. 2.324, de 30 de dezembro de
1910, s<'ja <'ntreguc, em quatro quotas iguaes,
ás prclazias apostolicas do Rio N('gro <' do Rio
Madeira, Cruz Vermelha Brasileira P ao Bispado de Pdrolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.214- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decn~to de 5 de agosto de 1927- Altera. o art. 463
do n•gulamento dos Correios, approvado pelo
dccrPto n. 14.722, de 16 de março d0 1921, na
parte Pm que se cstaJ>c'l<·<·n o prazo dC' trcs amws
para a vaJidadc dos cone ursos ele 2a entr:.u1eia. .
5.215- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS --- 1)(•ereto de 5 de agosto dP 1927-- Autoriza o
President.r~ da Rcpnblieu a abrir, p<'lo Ministerio da Viação e Obras Pu blicus, o <:r<'di f o
especial de setecentos P vinte e trcs mil c duzentos c noventa e dous réis (723$292), para
pagamento de diarias a que fez jús no a.nno
de 1915, o praticante de 1a classe da administração dos Correios de lVlinas Gem<'s, Jayme
Juveucio de Noronha.............. . . . . . . . .
5.2H> - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS Decreto de 5 de agosto de 1927- Autoriza
o }>residente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o
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credito especial de tlezesete contos novecentos
c noventa e quatro mil oitocentos e quarenta
e cinco réis ( 17 :994$845), para pagamento a
Aprigio Duarte & Comp. e Luiz Pires & Comp.,
de differcnças retidas nas medições de trabalhos cxccu tados na construcção da Estrada
de Ferro Petrolina a Therezina no anno de 1921
5.217- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 8 de agosto de 1927-- Autoriza o
Presidente da Rcpublica a abrir, pdo l\1inisterio
da Justiça c Negocias Interiores, o credito <'Hpecial de 2:281$934, para pagamento, <'lll
1926 c 192i, da rwnsão concedida a DD. Tullia
Maria Espinola e Maria Augusta de Lorena,
mãe c avó das praças do Corpo de Bombeires do Distri<~t o F<~deral, Orlando Espinola
de l\1endonça c Heitor Augusto de Carvalho.
5.218-- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- D<·cn·to cle 8 de agosto de 1927 - Autoriza
a abrir, pdo Ministerio da Justiça c Ncgoci<JS
Interiores, o crr'dito especial de 35:355$807,
para pagam'.'llf o de differcnça de vencimentos
aos musicos da Policia l\1ilitar e Corpo de Bomlx•iros do Dist.tiet o Federal, promovidos <'lll
virtude do decreto 11. 5.073, de 11 de novembro
de 1926... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.219- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 8 de agosto de 1927- Considera de utilidadr~ publica a Associação das
Senhoras Brasil<'iras, com sédc nesta Capital
5.220- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 8 de agosto de 1927- Autoriza.
a abrir, pelo l\iinistcrio da Justiça e Negocias
Interiores, o credito especial de 0:242$258,
para effcduar o pagamento <la pensão eoncedi~la ao gum~~la. e~ vil dr• 1:• classe. Adelino Dommgos de Jqguetrcdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.221- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTElUOHES
- Ü<'creto de 12 de agosto de 1927- Determina que r o erime definido no dcereto I!. 1.162,
dP 12 de dt>zembro dn 1890, a pena será (h~
prisão cclho.lar c o erinw inafiançavel, c dá
outras providencias..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fí.222- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto dP 12 de agosto de 1927- Autoriza o
Uovcrno FNleral a abrir, pelo Ministcrio da
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Paga.

Viação e Obras Publicas, o credito especial de
mii quinhentas e setenta e oito libras esterlinas
(.:E 1.578-0-0), para pagamento á firma Norton
Megaw & Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

N. 5.222 A - FAZENDA- Decreto de 14 de agosto de
1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da
Fazenda, o credito especial de tresentos mil
réis (300$), para restituir a D. Maria da Luz
uma fiança pr~stada na H.ecebedoria do Districto Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

N. 5.222 B- FAZENDA- Decreto de 14 de agosto de
1927 - Autoriza n. abrir, pelo .l\1inisterio da
:Fazenda, o credito especial de 34:602$252, para
pagamento a D. Hortencia do Amaral da Fonseca e seus filhos menores, em virtude de sentença judiciaria........... . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

N. 5.223- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 15 de agosto de 1927- Autoriza
a abrir, pelo Ministerio da Justiça e N egocios
Interiores, o credito especial de 15 :392$5ti6, para
pagamento, até 31 de uezeinbro de 1926, de
accrescimo de vencimentos a desembargadores
da Côrte de Appcllação....................

107

N. 5.224- JUSTIÇA E NEGOUIOS INTElUOHEê
- Decreto d~ 15 dP agosto de 1927 - Autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da
Justiça e Negocios Interiores, o credito especial
de 10:766$642, para occorrcr ao pagamcuto
dos vencúnentos devidos aos desembargadores
Domiugos Americo de Carvalho c Lynlirio
Celso de Trindade, do Tribunal de Appellação
do Acre, no período de 10 de novembro a 01 d<'
dezembro de 1926..........................

107

N. 5.225- JUSTIÇA E NEGOCIOS INT~HlülU~ê
- Decreto de 15 de agosto de 1927 - Autoriza
a abrir, pelo lVlinisterio da Justiça e N egocios
Interiores, oB Cl'cditos cspcciaes de 73 :4UU$99·J
e 9:000$, para pagamento de vcucimcntos a as-·
pirantcs da Policia l\1.iliLar. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.225 A- FAZENDA- Decreto de 16 de agosLo
de 1927 - Autoriza a abrir, pdo Ministcrio da
Fazenda, o credito especial de 9:050$291, para
pagamento do que é devido tto JJr. Augusto
Haddock Lobo e outros, em virt udc~ de seJJtença judiciaria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 5.226- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 17 de agosto de 1927- Autoriza o Presidente da H.epublica a abrir, pelo Ministerio
das Relações Exteriores, o credito especial
de dollars 18.122.74, ou 33:164$461, ouro, para
pagamento á Secretaria Sanitaria Internacional Americana dJ '\-Vashington .. ·. . . . . . . . .
N. t>.227- FAZENDA- Decreto de 17 de agosto de
1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da
Fazt'nda, o credito especial de 27:184$040,
para pagar a D. Helena Cordovil Pacheco, em
\'Írt.udP de S<'nk'nça judidaria........ . . . . . . .
N. 5.228- FAZENDA- D8creto de 17 de agosto de
1927 -Autoriza a abrir. pelo Ministerio da
Fazenda, o cr2dito especial de 4:168$875, para
pagar a Alfredo Hypolito Estruc, em virtude
de Sf'ntença Judiciaria..... . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.229- FAZENDA-- Decreto d~ 17 de agosto de
1927 -Revigora a autorização constante do decreto n. 4.708, de 6 de julho de 1923, sobre o
credito ·2special de 4:329$666, para pagar differença. dn vt'neimentos a Silvio Mendes Limoeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.230- FAZENDA-- DPcrcto de 17 de agosto de
1927- Autoriza. a abrir, prlo Ministcrio dn. Fazenda, o cr<'diLo especial de 16:938$659, para.
pagar diffr>rença de vencimentos a Carlos Gonçalves de Assnmpção c lVIanoel Malaquias da
Silva......................................
N. 5.231- FAZENDA --Decreto de 17 de agosto de
1927 --Autoriza a abrir, pelo l\1inist.Prio da
Fazenda, o credito csp2cial de 12:057$588,
para pagar diff~~rença de montepio ao Dr. Carlos Maria de~ NovaC'S c sua mulher D. Ruth
~~ur~ de Nova('S, f'lll virtude d~ sent<>nça judiCiana......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.232- FAZENDA- Decreto de 17 de agosto de
1927- Autoriza a abrir, pdo Minist.crio da
Fazenda, o credito csp~cial de 48:634$689, para
pagam~·nto a .José (le l\1agalhães Fontoura,
major rdormado do ExNeito, ~·m virtudP de
SC'ntença judicinxia......................... · ·
N. 5.233--- FAZENDA- Dr-'erdo d<> 17 dP agosto d(~
1927-- Au1oriza a abrir, pdo MinistPrio drt
Fazenda, o credito PSpPcial de~ 9:762$108, para
pagamento ao collector federal Zacharias Vieira
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da Motta, da gratificação a que tem direito, em
N.

N.

N.

N.

virtude de sentença judiciaria. . . . . . . . . . . . . . .
5.234- FAZENDA- Decreto de 17 de agosto de
1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da
Fazenda, o credito especial de 70:455$801,
para pagamento a D. Yolanda Avila l\1aggessi,
em virtude de sentença judiciaria. . . . . . . . . . . .
5.235- FAZENDA-- Decreto de 17 dP ugost.o de
1927 ·-Autoriza a abrir, p~·lo Ministerio da
Fazenda, o credito cstwciaJ de 77:318$100, para
pagamento ao Dr. Hicardo de Almeida Hq~o,
('fll virttl<h~ dP fi('JÜ<'n~:a judiciaria.. . . . . . . . . .
5.236 - F AZEN DA - Dccn~ to de 17 de agosto de
1927- Autoriza a abrir, pelo l\1inisterio da
Ji.,az~_~nda, o credito especial de 220:342$140,
para pngamento ao cngenheiro l\1aximo Linhares, em virtude de sentença juditiaria. . . .
5.237- l\1AIUNHA- Derreto de 18 de agosto de
1927- Autoriza a abrir, p2lo l\1inisterio da
Marinha, o credito especial de onze contos :o;etecentos c sessenta mil róis (11 :760$000), para
pàgamcnto de funeeionm ios civis, adclidos. . . .

113

113
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N. 5.238 - l\l.A IUNHA - Decreto de 18 de agost.o
de 1927- Autoriza a abrir, pelo Minist.erio
da Marinha, o credito especial de setenta <~
einco contos quatrocentos e oitenta mil réis
(75 :480$000), para pagamento de terrenos desapropriados para a Enfermaria Auxiliar de
Copacabana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
N. 5.239- FAZENDA- Decreto de 19 de agosto de
1927- Abre ao Minist.Nio da Fazenda o
credito especial de 1 :2"10$, ouro, para pagar a
DD. Maria Augusta Alves de Carvalho c
Beatriz Augusta Alves de Carvalho, ('apitai <~
juros de títulos do <·mprcstimo wu~io11al d1~
1868......................................
11ü
N. 5.240- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHIOHES
-Decreto de 19 de agosto de 1927- ~uhstitue o art. 11, § 1°, do Codigo PeiJal. ....... , llü
N~

5.241- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHIOHEH
E AGHICULTUR.A, INDUSTRIA E COM1\1EHCIO --Decreto (k 22 dP agosto de 1927
- Crêu o ensino profisHional obrigatorio nas
eseolas primarias subvencionadas ou mantidas
pela União, bem como no Collegio Pedro li e

no
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cstal?elcei!llentoR a este Pquiparados c dá out.rns
provulenetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. t>.242- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORER
-Decreto ck 22 d(' agosto de 1927- Autoriza o Poder Executivo a concorrer com n
quantia d~? 300:000$, para a commemoração do
ernt('nario da fundação dos cursos juridieos, no
Brasil, n dá outnts providencias.. . . . . . . . . . . .

N. 5.243- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- De<:J'.'to de 22 de agosto de 1927- Autoriza a abrir, pelo l\1inistPrio da Justiça c Nrgocios Iutcrio!'<'S, o ('!'<'dito espceial de 2:160$,
para paganwnto da pensão concedida a D.
Dulce Braz Caravana, viuva do p..narda-eivil
Antonio da Hilva Caravana ............... ·..
N 5.2-t4- FAZENDA- Decrrto de 2-1 de agosto dP
1927- Autorir.a a abrir, pelo Ministerio da
Fazenda, um eredito especial até 2·1 :000$, para
pagar o aluguPl, eorr&spondentc ao anno dP
1923, do pn~dio em que funccionou a Alfandega. de Vict.oria, Estado do Espírito Santo. .
N. !).245- FAZENDA- Decreto de 24 de agosto de
1927 - Autoriza a abrir, pelo Minish~rio da
Fazenda, o credito espedal de 6:972$580, para
pagar a grat.ificação addieional a que tem
dirPito o ex-professor de desenho CarloH Cm:;t.o-dio de Azevedo, da. Escola de Aprendi?:es Artífices do Pará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. r;.24G- VIAÇÃO E OBRAS PUBLIC'AH- DC'creto de 26 de agosto de 1927 - Autoriza. o
Poder Executivo a abrir o crcdit.o csperial ele
989:622$110, para pagamento daR dcHpesaR de
cust.eio das Estradas de Ferro Quarahim a
Itaq uy e Haquy a São I3orja, emTeRpond<'Ht.rs
aos exereieios d<' 1925 e 1926. . . . . . . . . . .
N. fl.2J7- VIAÇÃO E OBRAS PUI3LICAH --- Decreto de 26 de agosto de 1927- Aut.oriza o
Prcsidc•lJte da Republiea. a abrir, pelo l\1inisterio da Viação o Obras Publicas, um credito
especial até a importanl'ia de 4:30:944$221,
para pagamento á The Leopoldina Railway
Company, Limited, das garantias de jeros devidas ú Estrada de F2rro Barão de Araruam.a,
nos a.Illios de 1921 e 1922, c á Estrada de Feno
Caehoieiro do Hapemerim, nos annos de 1920
a 1922....................................
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N. 5.248- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 26 de agosto de 1927- Publica
a resolução do Congrcsso Nacional que proroga a actual sessão legislativa até 3 dP novembro do corrente anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.249- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 29 de agosto dP 1927- Autoriza a abrir, pdo Ministerio da Justiça <' Negocias Interiores, o crPclito cspeeial d<' réis
13:820$044, para pagamento dos aecrrscimos
de vencimentos que compekm aos juizes fcderacs João Baptista da Costa Carvalho Filho,
Paulo ]Martins Fontes P Octa vio Kd1y.. . . . . .
N. 5.250- FAZENDA- Decrd.o dP ;n de agosto de
1927 :-Autoriza a abrir, pdo l\Iiniskrio da
Fazenda, o cr<'dito Pspeci:ll de 4:012$833, para
pagamento a L. Cavalcanti de Albuqw·rque,
C'ffi virtude de senknça jndiciaria. . . . . . . . . . .
N. 5.251- FAZENDA- Decreto d.:' 31 de agosto d(·
de 1927- Autoriza a abrir, prlo Ministerio da
Fazenda, um crrdito csp\·cial dr' 330 :000$, para
pagam<'nto de s<'rviços feitos mt Casa da MoPda,
durant<' o <'Xf'rcicio d<' 1925. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.252- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS--- D<'creto de 2 de setembro dc 1927- Autoriza o
Gov<'rno a abrir, pelo l\iinisterio da Viação <'
Obras Pnl:licas, o crrdito espPcial de "Ex<'rcicios findos" na importancia d<' 90:789$865,
destinado ao pagamento d<' garantia ({p juros
devida no anno de 1924, {t Estrada dP F~'rro
de Santo Eduardo ao Cacho~iro do ltn,p,'merim c ao prolongam<'nh> da Estradn dr
Ferro Barão de Araruama. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.252 A- VIAÇÃO E OBRAR PUBIJICAS- · D<'creto dr~ 9 dc~ sd.C'mhro d<' 1927 -~-Manda ncloptar regras para a circulação internaeional dos
aut.omov<'is. conforme o convPnio dP 11 d1' outubro df' Ül09, n'alizado c'm Pnris. . . . . . . . . . .
N. 2.253- .FAZENDA- Dcer 'to de 12 d·' snü,mhro
de 1927- Autoriza a abrir, pdo lVIinisü'rio du
Fazenda, o credito e~p.~cial de 70:895$790,
para pagam<'nto á firma Roeh!l Couto & Comp.,
por fomrdmr'nto d~ mab'tinJ de consumo á
Alfandrga do Rio de .Jatwiro........ . . . . . . . .
N. 5.254- FAZENDA- Decreto de 12 de S('tcmhro
de 1927- Corrige os erros(' omissões com qu'
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foi publicada a lei n. 5.156, de 12 de janeiro do
corn'ntP a.nno, qnP fixou a dcsp<'sa para o Pxcrcicio de 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DPf~reto dP 14 de sckmhro
dP 1927 - · Autori;w. n. abrir, pdo Minist<'rio da
Faz(•nda, o <~rPdit.o <'Spccia] d<' 135:001$448,
para pag[•m:~.'Jt~ ~· P~nlino Tinoco, <'m virtude
d<~ S<'ntPnça JUdteJana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. G.2!)()- FAZl~NDA- DPcrdo de 14 de setr~mhro
<k 1927 ---Autoriza a abrir, o credito <'Special
até G25 :0>~6~09~, para ser liquidada a indcmni7.ação dPeJ·dnd:t por SPnknça rm favor de 7;oroastro Pin•s <' outro, c dá outras providPncias.
N. !í.~!i7 -- ~IARINHA -- ])(•ereto de 1ô de sekmhro
ck 1927- A nl orüw. o Governo a abrir, pdo
Minü:;t.Prio dn Marir.hn, o credit-o t'special de
1Ji :546$, destinado ao pagamPnto de serviços
lwspitalarrs pr('st.n dos pda SoriPdad<· Port uguc.?"Ja BPnd1(~f'n1·f· do Arna.?"Jonas, <'m 190R e
1909 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N !) 2!íS- FA7;ENDA- D<'crC'to de 21 de sd.emhro
de 1927- Aniorií':a o Amrrica Foothall Club.
< om séck no Districto FPdPral, a realizar urrÍ
(•mpres1imo em ohrigaçõcs ao portador ("dehentur<·s"), nU· [t irnportanein. d<"' 1r<'R mil
eon t.os de réis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 2.2.'")5 -·FAZENDA-

129

129

130

130

N r;. ?Jin ·- G UER.RA ·- n~~crdo de 22 de set<'m bro de
1927- Antr.ri.za o POfkr Executivo a abrir,
pdo Minist<Tio da Glwrra, o crPdito cspPdal
(k 1O:9:l0$~ para pagamen1.o que compete aos
sn.rgrnt r>s do quadro d<' inst.ructon·s Affonso
Rohno dn OJi-..rí•Íra n outros.. . . . . . . . . . . . . . . .

131

N. !1.2!10 ---C OTi:B.RA --- Drnrd.o fk 22 d0 setembro de
H)27 ·- A nLoriy,n a ahrir, IX'lo Minist<'rio da
Gm·na, o eredit.o ;)SJ>"eiallk 50() :644:$301, para
pagam ·nt.o do soldo vi1alicio a volnnt.arim~ <la.
Patrin <• guardas naeionacs. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1~ 1

!).~n l -

MAHINIIA --- lkcrd.o <k 22 <l<' SC'I·f'Hlhro
dP 1D27- Ant.Priz:t o PodC'r Executivo a abrir,
JY'lo l\![iniskrio ch Marinha, o erPdito <'Stwdal
dn 2-l :7fi9$7!)G, d··st.inado :t paganwnt o a do('(•n!es d~1 EH<~Ph NaYal.....................
N. !í.:~li2- FA~l,~NJ)A --- D<'(~rdo <k 2:l de :~PiPmbro
dP I ~l2'í - - Ant ori;.m, a :dt~·ir, p ']o Minish·rio dn
Falli('ll<h. o (~l'<'dit.o <'SP<'f•.i:l.l d(·~:lG7:047$íiSG,

N.
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para pagar ao Dr. AlfrC'ào Novis, em virt.luk
de sentença judiciaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.263 -I~AZENDA- Decrdo dC' 23 dP ~wtPmhro
de 1927- Autoriza a ahri1·, pelo MiniR1crio da.
I~azenda, o credito especial de 23 :840$678, para
pagamento ft firma SeigneurC't Maflsd, f'JH
virt.ude dr. R~'nt:'nça judiciaria. . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.264- FAZENDA- Def'reto dC' 23 dP set.C'mhro
de 1927- Autoriza a ablir, pelo Ministerio da
I~azenda, o credito especial de 76:600$, para
pagamento do funeral n11 lulodr <·ont.rilmird"
do montepio civil... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.264 A- Ji'AZENDA - Dcf~re1 o de 25 de setC'mbro
de 1927- Estabelece as gratificações annwws
de 3 :600$ para cada um dos seis chefes das Delegações do Tribunal de Contas, do Dist.riet.o
Federal, e de 2:400$ para cada um dm; quatorze nwmbros das mesmas delegações.... . .
N. 5.265- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOHER
- Der~rC'to d~~ 26 de setembro dC' 1927- Autoriza a abrir, pelo MinistC'rio da Justiça C'
Negocios Interiores, o f'redito especial df'
44:111$977, para occorn'r ao pagamento <k
Vf'neinwlltos a dirPct.on's da. l'<'SJWrt.iva Rerr('taria de Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.266- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 26 de setf'mbro de 1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça c Negocios Inteiiores, o credito especial de 21:164$515,
para attender ao pagamento de vencimentos.
no corrente anno, a dons medicos do Instituto
Medieo Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.267- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COlVIMERCIO- Decreto di:~ 27 de setembro (k
1927- Abre ao Ministerio da Agricultura,
Industria c Commercio o credito C'special dP
126:602$353, para pagamento aos trabalhadores e aprcndizC's do Jardim Botani~o e Horto
Florestal, do accreseimo definitivo mandado
incorporar ft remuneração dos sf'rvcntuarios publicos pdo § 1o do art. 1.150 da lei n. 4.555, de
10 de agosto de 1922, corr{'spondcntf's aos
annos de 1923, 1925 f' 192ü.................
N. r>.26S- AGRJCULTURA, TNDVR'I'IUA E COl\1MEH< ~JO ·- Decn'to d<' 27 d<' Sl~f<'mhm d1'
1927- Autoriza o Poder Ex1'cntivo n ahrir~
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pelo 1\!IinistNio da Agricultura, Industria P
Commercio, o cr,~dito especial dP 1.600:000$,
para nwlhor appar<'1hanu•nto do :=:Prviço immigratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. TJ.2G9- GUERRA- DPcreto d<' 29 de R~t.embro de
1927- Autoriza o Governo a abrir o credito
especial de 874$500, para pagamento d:' vPneimentos que competem ao 2° sargento do 2°
regimento de (~avaliaria indPpeiuiPnt f' .JosP
Nobrega Dutra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.TJ.270- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 3 de setPmbro del927 -- DispõP
sobre a execução do art.. 3°, do clecrdo numero 5.1:31, de 3 de janeiro dP 1927, relativamente ú equiparação do pessoal das officinas
graphicas e d<' Pncadernação da Bibliotlwea
Nacional ao da Imprensa Nacional.........
N. TJ.270 A - FAZENDA- DecrPto (}p 3 de outubro
de 1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio
da Fazenda, o credito especial de 18 :142$464,
para pagamento ao Dr ..João de Souza Vianna,
cessionario de D. Georgina de Albuquerque,
da importancia em que foi a União cond('Jll ·
nada, por Retltcnça judiciaria. . . . . . . . . . . . . .

1~~6

1:-lü

137

138

N. fi.271- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- DPcrPto d~ 4 de outubro de 1927- Dispõe
sobre a presidcncia das mesas eleitoraes c dá
outras providencias, coneernentcs á constituição do ConsPlho lVIunieipal do District.o FPderal........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. TJ.272- FAZENDA- Decreto de 5 de outubro dP
1927- Autoriza a abrir, pelo Ministcrio da
Fazenda, o credito esP.ecial de 3:381$453, parn.
pagamento á D ..Jos~hina de Seta e a seu
filho menor, José, viuva c filho de José Cavali<:'ri, <:'In virtude de sentença judiciaria. . . .
N. !).273- FAZENDA-- Decreto de 5 de outubro d<'
1927- Autoriza a abrir o credito nPcessario
para pagar a pensão de 300$ á D. Claudina
Nogueira Martins c D. Celina Martins Souto,
viuva (' filha do Dr. .José Izirloro Martim;
.Junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
N. !i.27·l- FAZENDA- DP<~rPto do 5 de outubro dP
1927- Mnnda ahrit·, pelo Minist.crio da Far,PndnJ o fTPdiln ('RpPeinl d<' 7:{:152$100, para

139

140
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pagamento ao vice-almirante reformado Doutor
José Pin~o .d~ ~otta Porto, <'m virtudn dr
sentença JUdiCmna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

N. 5.275- GUERRA- DPcn'\.n Jr• G rk outubro uP
1927- Autoriza a abNtura do crPdito espr>cial
de 2.475:247$500,para pagaJw'nto dP <kSJWHaf;
dos hospitaPs do ExPn·it.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.276- MARINHA- Decrdo d(' G d<' outubro de
1927- Autoriza o Poder ExPeutivo a abrir o
credito cspceial de 2:040$, pa: a ath·ndPr ao pagamento do anumuens·' da 1lllprPnsa Navnl..
N. 5.277- JUSTIÇA E NEGOCIO~ INTERIORES
- Deereto de 10 de outuhr, ~ dP 1927- Aut-o···
riza o Poder Executivo a abrir o ercdito <'spccial de 200:000$, pelo Mi11isl-erio da Jw:;1 iça
e Negocios Inkriows, para pagmnrnlo ao
Dr. Alvaro Alvirn, do pn•ço pdo qual foi ndquirido o gabind<' dcctrol herapieo.. . . . . . . . . .

1-12

N. 5.277 A- FAZENDA E VIAÇÃO 1~ OBHAS PUBLICAS- D('erPto d{' 1O d:~ outubro d(' 1927
-Autoriza a ahrir, pf'lo l\linisterio dn Fazenda, o credito ('Sp<'cial d0 fi2::174$230, pn1·:1
pagamento df' s<•rviços pn'Rtados na s 'eçüo d(
Pncommrndas postaPs da Alfnndl'ga do Hio
d~ Jan.eiro, no anno de 1925, c dá outra~ pt ()VIdcncms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1·I:~

N. 5.278- JUSTIÇA E NEGOCIOR INTERIOTU~~
- DC'N'(~to di· 10 uP outnhro ck 1927 ---- Antoriza a abrir, pPlo Minish·rio da .Jm~t.iça (' N('ncgoeios IntPriorcs, o credito ~·spr·f'inl dl' r(~if'
1 :129$300, para paganwnto, <'m virtwk cJ,.
sentença judicin.ria, a D. .TPanna Pr rrw l11n
NPw~s Gonzaga....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H-f
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N. 5.279- JUSTIÇA E NEC:O( 'lON IN1.'EIUOH.E8
-- D('erdo d(~ 10 ck münhro df' 1927 -- Autoriza o Poder ExPcutivo a abrir, Jwlo 1\1ini~
terio da Justiça e Ncgocios TJJtPJ'ion'R, o erí·dit.o especial dt, 30 :572$98S, para pag:mwn t.o
de accr<'scimos dP vrncirnr·ntos a ch-;r·Jlll•:P·gadores da Ctn·te de App ·lbçãn....... . .
N. 5.280- AGRICULTURA, INDURTRIA E r~Ol\1MERCIO -- Drer:~to ck 1 I d;• ont.nhrn dr· H)27
-Autoriza o PodPr EXf'eHiivn a nhrit-, rwl(l l\1 j.
nistcrio da Agricultura, Indm;üia <' Comm<'f'(~io,
o credito especial de 152:735$440, para pngn,-
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mcnto da differença de vencimentos aos auxiliares-apuradores da Directoria G<'ral de Estatistiea c dactylographos do Ministerio da
Agl'ieultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.281 ---AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMJ\IERCIO- Decreto de 11 de outubro de 1927
--- Antoriza a abrir, peJo Minis te rio da Agricultura, Industria P CommPrcio, o credito Pspccial
de 98:000$, papl'l, para snPm saldados os compromissos contrahidos nn virtudP da rcpr<~
~wntação do Brasil na. Exposição InkrnacionaJ,
rcali7-ada PID RPsario dP Santa Fé, na RPpul)lica Argentina .... _.......................
N. 5.282- MARINHA- DPcrcto de 13 de outubro
de 1927- Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo l\1inisterio da Marinha, o credito especial
de 600$, para kgalizar pagam0nto f:,ito a dous
pra ti cos .................................. -

xxvn

145

14t>

146

N. 5.283- GUERRA- Dem·f'to dP 13 de outubro
de 1927- Aut.oriza o Governo a abrir, pdo
Minist.Prio da Gw•rra, o credito especin1 de
13:343$300, para pagamPnto de vcncimPntos a
offieiaPs c aspiranks do Exncito dP 2a Linha,
qm' fizeram ('Stagio .. _............ _. . . . . . .

14 7

N. 5.284- GUERRA- DPcrcto de 13 de outubro de
1927 --Autoriza a abrir o credito <'SpPcial de
11 :173$333, para pagarrwnto a Laur<'nio Lago,
do accrr'scimo dP 40% sobrf' SPUS vPncim<'ntos,
de 3d<' sd<'mbro d(' 1924 a 31 dr dez<'mbro dP
1926 .... -................................

147

N. 5.285- GUERRA E MARINHA- Decreto d<' 13
de outubro d<' 1927-- Determina que o crim<'
pn·visto no art. 117, ns. I a 7, inelusive, do
Codigo P<'nall\1ilitar, S<'.ia puniv<'l com a Pf'na
d(' prisão enm trahalho dP sPis mC'Z<'S a dous
annos .............................. _.....
N. 5.280- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -Drcr<'f.o
dP 14 dP outubro dn 1927 -- Autoriza o Pod('r
ExPeutivo acontractar a construcçãodas obras
dP melhoramr~ntos do porto dP Rã.o Luiz do Mn.rn.nhão.... . . . . . . .
............
N. !>.2,r..;: -FAZENDA-- DPcr<'to dP 1!) de outubro d<'
'127 ---Autoriza a abrir, pt>Jo Minist<'rio da
zrnda, o cr<>dito especial dP 11 :683$176, para
',n.mcnto das percentagens a que tem direito,
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em virtude de sentença judiciaria, o Sr. José da
Silva Caldas Sobrinho, collector federal de
Oravatá e Bezerros, no Es1ado de Pernamhueo
N. 5.288- GUERRA -Decreto de 15 de outubro dP
1927 -·Autoriza o Governo a abrir, paio J.Vlinisterio da Guerra os creditos de 14:556$088,
5:940$, 19:917$500, 3:682$ e 16:909$500, para
pagamento de gratificação a funccionarios do
Collegio Mi1itar do Rio de Janeiro, EseoJa (k
Veterinaria do Exercit.o e Supremo Tribunal
Militar....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.289- FAZENDA -Decreto de 15 de outubro de
1927- Autoriza a abrir, pelo J.Vlinist.erio da
Fazenda o credito especial de 62:328$942, para
pagamento a José lgnacio de Azevedo e Silva,
escrivão da Co1lectoria da Parahyba do SulJ
em virtude dP sentença .indiciaria.. . . . . . . . .
N. 5.289 A- FAZENDA -Decreto de 16 d·~ outubro dP
1927- Autoriza a abrir, pelo Ministe1 i o da
Fazenda, o credito espPcial de 60:366$339, para
pagamento á D. Malvina Gomes de Almeida
Nunes" ou1ros, Pm virtude de sentença jndieiaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.290- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 17 d~ outubro de 1927- Autoriza a abrir, pelo l\1inisterio da Justiça e NPgocios Interiores, o credito de 224:289$500. para
pagamento de etapas ou diarias de alimentação
devidas, nos cxercicios de 1924 a 1926, ao pPssoal das embarcações da Saude Publica. . . . . .
N ..5.291- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 17 de outubro de 1927- Autoriza o Poder Executivo a abrir, o eredito especial de 11:000$, para pagamento de gratificações que eompetem aos escrivães encarregados do serviço do J ury no Tcrritorio do
Aerc, P o de 15:000$J supplcmcntar á consignação "Material", suh-eonsignação n. 10 do
art. 2° da lei n. 5.1.56, de 12 de janeiro de 1927,
para pagamento de dt. . spesa~, eom a impressão
1.' publicação dos "Documentos Parlamentares"
N. 5.292 --.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto de 17 de outubro dP 1927 -·Autoriza a abrir, pelo l\1inist.Prio da Justiça e NP~o
cios Int<>riores, o m·edit.o e~perial da quaut ia
dP don~ contos sdcc<'ntof: f' oit<'nta <' s0tP mil
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c noventa e seis réis (2 :787$096), para paga..
mento ao Dr. Newton Rodrigues de Campos
N. 5.293- GUERRA- Decreto de 20 de outubro de
1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da
Guerra, o credito especial de 12:320$, para pagamento das diarias a que teem direito os instructores da Escola l\Iilit.ar de 1 de janeiro a
15 de março de 1924. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.294- GUERHA-Lei de 20 de outubro de 1927
- Fixa as forçaR de terra para o exercício d<'
1928.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.295- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- D<'crcto de 21 de outubro de 1927- Autoriza o
J>oder Executivo a abrir, pelo l\1iuisterio da
Viação c Obras Publicas, o credito especial dP
1.852:852$ (mil oitocentos c cincoenta <~ dou~
contos oitocentos c cineoenta c dous mil réis),
para restabelecer a.s sub-consignações do pessoal jornaleiro da verba 7a- Estrada de Ferro
Oeste de Minas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.296- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHIOREt;
-Decreto de 24 de outubro de 1927- Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministcrio
da Justiça c Ncgocios Interiores, um credito
<·spccial de 175:289$136, para pagamento das
diarias de alirnentação devidas aos mcstrC's,
machinistas c motoristas da Inspectoria da
Policia Marítima, no período de 1 de janeiro
de 1919 a 31 de dezembro de 1927.... . . . . . . .
N. 5.297- AGRICULTURA, INDUSTIUA E COMMERCIO- Decreto de 25 de outubro de 1927
- Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministcrio da Agricultura Industria c Cmnmercio,
um crC'dito especial de 2:962$500, para pagamento de vencimentos a Rmuulo l\'lonteiro
Gonçalves, ex-professor da Escola Agrícola de
S. Bento das Lag<'s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;N~ 5.298- MARINHA- Decreto de 27 de outubro
de 1927- Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo l\1inist.crio da l\1arinha, o credito especial
de 8:562$144, para pagamento ao vice-almirante, graduado, reformado, engenheiro machinü;ta, Gustavo Jacintho Martins Codho. .
N~ 5.298 A- FAZENDA- Deeret.o de 28 de outuhro
de 1927 - Manda a:brir, pelo Ministerio da
Fazenda, o credito especial d'.! 8:640$151, para
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pagamento a At1ila Galvão, do que lhe é devido em virtude de sentença judiciaria.. .. . . .
N. 5.299·- .'~.JÃÇAO E OBRAS PUBLICAS--- D•·
i t\_·to de 29 de outubro
de 1927 - Autm ii:ía o
Governo a abrir, pelo Ministerio da Viação e
Obras Publicas, o credito especial de 32 :636${):~7
(trinta e dous contos seiscentos e trinta c
seis n.il seiscentos e trinta c sete réis) para
completar o pagamento de gratificações loea1'S
devidas a funccionarios da Administração dos
Correios do Maranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.300- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 29 de outubro de 1927- Publica a resolução do Congresso Nacional que
proroga, novamente, a actual sessão legislativa,
até. 31 de dezembro do corrente anuo. . . . . . . . .
N. 5.301 -JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 31 de outubro de 1927 ·-- Aut.oriza o Poder Executivo a abrir, pJlo l\1inisterio da Justiça e Negocios Interiores, o cr.~
dito especial de 5:353$333, para pagamento
a José Joaquim Gonça.:.ves, de vencimentos qnc
lhe competem, como rommissario de polieia.
de 28 classe, reintegrado ern virtude d,~ ~··tença judiciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.302- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTElUOHEH
- Decreto de 31 de outubro de 1927 - Autoriza a abrir, pelo Minis ter io da Justiça e N egocios Interiores, o credito especial de réis
14 :382$933, destinado á liquidação de di vida~
contrahidas pelo mesmo ministerio........ . . .
N. 5.303- FAZENDA- Decreto de 31 de outubro de
1927 - Autoriza a abrir, pelo Minis ter i o da
Fazenda, o credito especial de 8:386$454, para
pagamento de pensão de montepio a D. Joanna
Baptista Gomes Ferreti, viuva de Luiz Ferreti,
segundo tenente da Armada e pratieo do rio
Paraguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.303 A-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTE~IO
RES- Decreto de 31 de outubro de 1927Permitte que prestem exames parcellados os
estudantes que requererem inscripção na época
legal de 1927, de accôrdo com o decreto numero 11.530, de 1915..................... ..
N. 5.304- FAZENDA- Decreto de 31 de outubro de
1927- Autoriza a abrir, pelo Ministe1·io da
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Fazenda, o credito especial de 8:742$770, para
pagamento ao Dr. Alvaro Carlos de Andrade
e outros, em virtude de sentença judiciaria..

162

N. 5.~05- FAZENDA--- Decreto de 31 de outubro de

1927 --Manda abrir o credito de 2:980$GOO,
para pagamento ao cidadão Fortunato Lemof'
.J uuior, em virtude de sentença judiciaria. . . .
N.

N.

lü3

5.:~0ti-

FAzgNDA --Decreto de 1 de novembro
de 1927 - Autori.v.a a abrir, pelo ..l.VIinisterio da
Fazemla, o credito ~~xpecial de 20:319$909,
pata pagameuto de differença de pcn~ão de
montepio, em virtude de sentença judiciaria,
ao menor Oswaldo de Vilhena, repre::-;entado
por seu tutor Nilo José da Silva Pereira. . . .

1G3

!"i.~307-

FAZENDA-- Deneto de 1 de novembro
de 1927- Autoriza a. abrir, pelo Ministerio da
Fazenda, o eredito e;.:pecial de 4:404$, para
pagu,t· a José Nieolau os vencimentos a que
tem direito, em vü-tude de sentença judiciaria

164

N. !).:308 ---_FAZENDA-- Decreto de 1 de novembro
de 1!)27 -- l\1anda abrir o credito especial de
20:000$, pan1 pagamento a Joaquim Bezerra
de Lyra, em virtude de sentença judiciaria. .

164

N. 5.:109- FAZENDA- Decreto de 1 de novembro
de 1927 - Autoriza a abrir, pelo .l\1inisterio
da Fazenda, o credito especial de 11:596$798,
para pagamento a Homualdo dos Santos, em
virtude de sentença judiciaria........ . . . . . . .

165

N.

5.:-no- FAZENDA- Decreto

de 1 de novembro
de 1H27- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da
Far.enda, o credito especial de 10:240$500,
clestÍI melo a regularizar despesa de adeantamento feito, em 1920, ao Dr. Henrique Netto
de V~weoncellw' Lessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

N. 5.:Hl --FAZENDA- Decreto de 1 de novembro
de 1927 --Autoriza a abrir, pelo l\llinisterio da
Fazenda, o credito especial de 21:656$440,
para pagamento ao chefe de secção da Alfandeg~t de M:m[to:~~, Firmo Caetano de Araujo,
em virtude de reintegração. . . . . . . . . . . . . . . . .

166

N. 5.312- FAZENDA- Decreto de 1 de novembro
de 1927 --Autoriza a abrir, pelo Ministerio da
Fazenda, o credito especial de 35:732$694,
para pagamento á Companhia Anglo Sul Ame-

fNt>ick bos Acfos
Pags.

ricana de Seguros Terrestres e Maritimos, em
virtude de sentença judiciaria . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.313- FAZENDA- Decreto de 1 de novembro ele
1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 13:410$118, para
pagamento a D. Zulmira Uchôa Rodrigues e
outros, em virtude de sentença judiciaria. . . . .
N. 5.314- GUERRA- Decreto de 3 de novembro de
1927- Autoriza a abrir, pelo l\1inistcrio da
Guerra, o credito especial de 4:764$441. para
pagar ao major reformado, lVIiguel Archanjo
Tenorio de Albuquerque, pela regenein da 4a
aula do 2° anno da extincta Escola de Guerra,
de 3 de abril a 31 de dezembro de 1914. . . .
N. 5.:315- GUERRA- Decreto de :3 de novembto de
1927- Autorüm. a abrir, pelo l\1inisteriu da
Guerra, o credito espPcial de 2:087$319, para
pagar a terceiros offi.ciaes da extincta Directoria Geral de Intendeneia da Guerra, differença de vencimentos c gratificação provisoria que lhes são devidas.... . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.316- l\1AR.INHA- Decreto de a de novembro do
1927- Autoriza o Poder Exceutivo a abrir, pelo
Ministerio da Marinha, o m·edito especial d<·
36:923$150, para pagamento de melhoria de reforma concedida a varias officiaes da Armada. .
N. 5.317- AGRICULTURA, INDUSTJUA E COl\1l\.fERCIO- Decreto de 8 de nove1nbro dP
1927- Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministerio da Agricultw·a, ImhlHtria <~
Conunercio, o credito especial de 1 :530$, de~
tinado a pagar o aluguel dos predios em que
funccionou o Patronato Agrícola da Casa do:-:;
üttoni, no Serro, durante os mezcs de janeiro
a dezembro de 1923. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.318- AGRICULTURA, INDU8TRIA E COlVIMERCIO- Decreto de 8 de novembro de
1927- Autoriza a abrir, pelo Ministcrio da
Agricultura, Industria c Commereio, o credito
especial de 14:1 79$338, parn. pagamell to dP
credores por fornecimc11 tos f ci tos ('Jll 1925,
ao Jardim Botanico.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.319- AGRICULTUUA, INDUSTIUA E Cül\1MEHCIO- Deercto de 8 tl<~ novembro d<~
1927- Autoriza o I>odcr Executivo a. abrir,
pelo Ministerio da Agl'icultura, Industria c
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N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

Commereio, o <'redito especial de 120:000$,
para. pagamento a Bernardo de Oliveira Barbosa, h viuva e herdeiros de H.aphacl Chrysostomo de O li v<~int c á t;ociedade Anonyma
"A Pmpriedad<~", do aluguel do terreno oeeupado pela E~ta<;iio de Combustíveis c Mincrios.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.:~20- FAZP~NnA- De<·rcto de 8 de novembro
de 1927- Crêa mais dom; logarc:.;; de fieis na
thc:-;ouraria. da Alfaudcga de Porto Alegre,
<'Olll os veneinwntos das tabellas existente:-:
para esse fim, <' abrP os respectivos credito:-;. .
5.:321- FAZENDA- Decreto de 8 de novembro
de 1927- Autoriza a abrir, pelo MiniFJterio da
Fazenda, o eredito especial de 4:766$522, para
pag:tmento a D. l\iari:t Constança Ferreira
.Jaeques, em virtude de sentenqa judiciaria..
5.322- F.AZij~NDA- Dcneto de 9 de novembro
de 1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da
Fazenda, o credito especial de 28:729$, para
pa~amento do premio devido a .José Alcides
Leite, pela eonstrneç•ão do hiatc "Valeides". .
G.:323- FAZENDA- Dc<'rcto de 9 de novembro
de 1927- Antorir.a a a.bnr, pelo Minifltcrio da
Fazenda~ o eictFto cspcc~al de 33:061$323,
para pagamento a Carlm; p:o]i, em virtude de
Hentenç.n judieiaria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.324- FAZrGNDA -- Deereto de 9 de novembro
de 1927- Autoriza a abrir, pelo l\1inisterio da
Fazenda. o credito especial de 36:685$853,
para pagamento a Augusto de Azevedo, em
virtude de f:;entença judiciaria...............
5.235- FAZENDA- Decreto de 9 de novembro
de 1927 -1\'Ianda a abrir, pelo Ministerio da
Fazenda, o credito especial de 18:053$116,
para pagar ao eonunis:-m.rio de policia José
Joaquitá Gonçalves, .em virtude de sentença
judiciaria c dá outras provideneias. . . . . . . . . .
5.32ü - FAZENDA - Decreto de 9 de novembro
de 1927 - Autoriza a abrir, pelo Ministerio
da Fazenda, o credito especial de 4:517$336,
para pa.gamc11to a Francisco Augusto Rond_cll~ e outro~, em virtude de ~entença judi(~Jan:l... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. :;.:327- FAZJ~Nl>A --Decreto de 9 de novembro
de Hl27 ---Autoriza a abrir, pelo Miuisterio da
111-
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Fazenda, o credito especial de 23:878$840,
para a conclusão das obras de adaptação do
predio destinado á Delegacia Fiscal do Thesouro N acionai, em São Pulo . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.328- IrAZENDA- Decreto llc 9 de novembro
de 1927- Autoriza a abrir, pp]o 1\linisterio da
Fazenda, o credito especial de 13:978$944,
para pagamento, durante o excrcieio de 1927,
dos vencimentos que competem ao thcsoureiro. do qofre do Deposito Publico c dá outra:-;
providencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N . .5.329 -FAZENDA - Decreto de 9 de novembro
de 1927- Autoriza a abrir, pelo MinistCI io da
li'azenda, o credito especial de 29:.545$975, para
pagam_cnt.? _á~- G. Araujo, em vittude de :-<<'11ten~a JUdicmna.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.330- MARINHA- Decreto de 10 de novembro
de 1927- Autoriza o Poder Ex~cutivo a abrir,
pelo Ministerio da Marinha, o ('rcdito c~:-~pccial
de 2:162$, para pagamento a l 1~rncsto }i'nmcisco de Paula Velloso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 4
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N. 5.331 -JUSTIÇA E NEGOCIO~ INTERIOHES
- Decreto de 1 de novembro de 1927- Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 1\iinititerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito
especial de 7:000$, para attcnder ao pagamento da ünportancia devida a Luciano Passcrini, pelos serviqos prestados á Inspectoria de
Prophylaxia da Tuberculose, a cargo do Departamento Nacional de Saúde Publica,cm 1923. .

17G

N. 5.332- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 10 de novembro de 1927 -Autoriza a abl'ir pelo Ministerio da Justiça <'· Negocios Interiores, o credito I'Hpeeiul UP réitl
6:856$4.51 para pagar a D. Maria ülympia
Alves, viuva do guarda civil José M. Alves. .

177

N. 5.333 ~Não foi publicado.
N. 5.334- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEIUOHES
- Decreto de 30 de novembro de 1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça c Negocios Interiores, o credito especial de réis
8 :940$574, para occmT<'l' ao pagamento do
acerescimo de vencimento:-; concedido aos juizes fcdcracs nos Estados de São Paulo c Ct·ará,
Washington Osorio de Oliveira l' Sylvio Geutio

DO PODER LEGISLATIVO

XXXV
Pags.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

de Lima, c aos substitutos dos juizes federaes,
nos Estados do Ceará c Goya~, Adonias de
Lima c Luiz Xavier de Almeida............
f>.:~:~5- VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de 11 de novembro de 1927 -Autoriza
o Governo a duplicar a linha telegraphica de
São Lourenço a Aquidauana, no Estado de
Matt~ Gross.o, e a abrir, para esse fim, o ncccssano credito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f>.a30- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Dcereto d<' 14 de novembro de 1927- Autoriza a abrir, pelo Ministcrio da Justiça e Negoeios Interiores, o credito especial de réis
I :824$193, d('Stinado ao pagamento da pensão
concedida ao guarda civil de 1a classe da Polida do Distrido F<~dera1, João Lourenço da
Silva Mihuez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.:3:~7- JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES
-De ereto"" de 14 de novembro de 1927 ~ Autoriza a abrir, pPlo Ministcrio da Justiça e Negocias Interiores, o er·cdito especial de 20:000$,
para acquisição dn bibliotheca que pertenceu
ao Dr. José Lopes da Silva Trovão..........
5.3:38- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOUES
- Deereto de 14 de novCinbro de 1927 - Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça c Ncgocios Interiores, o credito especial de réis
2:358$064, para pagamento ao bacharel Luiz
José de Sampaio, juiz federal na secção do Rio
Grande do Sul.............................
5.339- FAZENDA- Decreto de 16 de novembro
de 1927- Autoriza. a abrir, pelo Ministerio da
Fazenda, o credito especial de 110:0000$, para
png:.tiiH'lltO dt~ gJ'atificHÇÕt':::l por serviços rk
<'lteommendas postaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3:10- Ji'AZENDA- Decreto de 16 de novembro
de 1927- Autol'iza a abrir, pelo Ministerio dn,
Ii,azt'nda, o el"<~dito rspecin.l de 38:256$700,
para pagamento a Thc lHo de Janeiro I..ighrategc. C<~n~p~~ny, Limitcd, em vista de sentença JUtlicutrm.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3'11-: VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E RELAÇOES BXTEIUOltES -Decreto de 16 de nov<'mbro d<~ 1927 - Autoriza o Poder Executivo
a auxiliar o Estado do Paraná com a quantia
até de 500:000$, para uUimar os trabalhos
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da estrada de Curityba á fronteira de S. Paulo,
e rectifica a lei da dcspeza. na parte relativa ao
Ministerio das Hdaçõ<·s Extcrion·s. . . . . . . . . . .

N. 5.342- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-· D(·erdo de lS de novembro d<· 1U27 -·-- Autori~·m. o
Pr<'sidPIJ(<' da lV·puhlica a ahrir, twlo Ministerio da Viaçtto e Ohrns Puhli<:a~, o er<' dito <·s ·
pcrial dP 271 :02{)$142, qtw, H<JJllllt:tdo ao saldo
verificado do en·dito d<· G.700 :000$, :tl)('rf,o
pf'lo deerf'to 11. 15.(j!JJ), d<· 2-~ dl' :;;det11hro <h·
1022, 1wrfaz a qnant ia d(~ 2~H :70W$78:{, ll< ·<~< ·:.;saria para pagamento d<· dua1-l folhas d:· JIJ<·dição no prolongmuent o do ramal de Paran:lpmwma e linha do rio do I>eixe.. . . . . . . . . . . .
N. 5.3-13- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHIOHES
-- lkereto <.k lU dn JtovPmhro d<' W27 -·
Mankm os :.uts. 2ü, 27 <~ 28 do d('erf'l o ]c·~!;ÍS
Iutivo 11. 5.05:~, <h~ H d<' nownJI,t·o dP Hl21), qtw
modi fiea a mgunizaçiio j udi<'iaria do I >i:·.:lt it'l o
F'ecleml. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.344- JUSTIÇA E NEGOCIOH INTElUOIU·~H
- D<~crl'to de 21 d<' novf'mhro de 1027 --- lt<·gula o provimento d<~ nu,dieos eh<'f<'s dos assist<mks dos Lahomtorios do Insl i I ut o l\l<·di<"u
L<'gal.....................................
N. 5.345- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOHEH
- DPereto de 21 de noV<'mbro d(' 1927 -- Orp;aniim o quadro <'ficctivo <k dentistas do
hind<~ Odoutologieo da Polieia l\Iilitar do IJistrieto Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.:346- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOH.EH
- Decreto de 21 de nov<.'mbro df' 1027 -- Autoriza o Pod('l' Ex<'nutivo a abrir, pelo 1\'lini:-;krio da Justiça <~ Negocios lnterior<'S, o en·dito especial de 1:848$2:34, para paganu·nto,
no ex<~rcieio de 1927, de diffPr<'nça d<~ aeereseimos de vencimentos ao juiz Htthst.it.uto fcd<'ral na secção do Hio Grande do Nor k, haclmrel Celestino Carlos 'Van<.krl<·y. . . . . . . . . . .
N. 5.3·17- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEJUOHES
- De ereto de 21 d<~ novembro dP 1027 - Autoriza o Presidente da H.cpuhlica, a abrir, pdo
Ministerio ela Justiça e N<·goeios IntcriorPs, o~
cn~difios espcciacs d~~ 2fi:H51$4Uü <~ 20::3:14$ROO,
para pagamento de gratifieaçõcs addi<"iomM·s <·
V<'Heim<·ntos devidos a funecioll:tl'Íos das ~(·-
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N.

N.

N.
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N.

cretarias do Senado Federal c da Camara doR
Deputados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fJ.~··I~- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Deerdo de 21 de novembro de 1927 - Autoriza a abrir, pelo l\:Iinistcrio da Justiça c
N('gocios Interiores, o credito <'special de réis
373 :9~18$()00, para aU<'ndor ás despezas com
as obra~ do ('difieio do Supremo Tribunal Fecl<'ral........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fJ.:H!l- FAZENDA- D('ereto de 23 d<' novembro
de l!l27 -- Antorir,a a abrir, pelo Miniskrio da
Fazenda, o credito especial de 51 :500$, para
paganwnto n Vicente dos Santos Caneco, d,~
pr<'mio pelo con~lrncção do navio de cxplm;ão
"Braganç~" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.G.:;5o- .JUSTIÇA B NEGOCIOS INTERIOHES
- Ü<'erdo d(' 2S de nov('mhro de 1927- Approva o decrpf.o 11. 17.714, ck 7 de março do
eorrPnte anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.G.:1ri1- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOHES
- Dccr<'to dn 28 dP novembro de 1927 - Autoriza o Pod<'r Exrcutivo a abrir pelo Minist.crio da .Jnst.içn <' Nq!,ocios Intcrior<'s, o c·rc'dito ('SpPeial d<' 1G:208$G12, para att:>tHkr no
paganwnt.o (.k Vf'ncimentos devidos a varios
funeeionarios do D<'partamcntos Nacional d<'
Sawk Pnblien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.:H'i2- .JUSTIÇA E NEGOCIOS .INTEHIORES
- Ü<'erd.o ck 28 de nov<'mbro de 1927 -- PC'fmitte qnn 1 cvC'rkun ft aetividade os funccionarios eivis que tivcr<'m sido aposentados contando mais (k vin1c annos de effectivo serviço
f<'Clcral, c estahd<'ee aR rcspec1 ivas condiçõrs. .
!;.:~!)0- FAZENDA- Dccrcto de 30 de novembro
de 1927 - Extingue aR iscnçõPs c reducçõC'S de
impm;;tosalfawlegarios e dá outras providencias.
.G.:~f>·1- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Dccrdo de~ 5 de d<'zcmbro (.k 1027- Ü<'elara inadrnif;.'·dv<'is ('Jllbargos de nullidade c' infrillgPnt.c's do julgado aos accórdãos da Côrtc
de Appdlnção, profcridoR cm causas de accicknt.c'H no trabalho..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fJ.:~f>ri - .TUSTfCA E NEGOCIOS INTERIOH.ES
- D:'<~n'ln <k!) d(' d(':t,('Jllbro dn Hl27- Mo(lifiea aR t.ah<'II:tH d(• vc'neimentos das praças da
Poli c in, 1\1ili1ar c do Corpo de BomhC'iroR......
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N. 5.356- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 5 de dezembro de 1927 - Declara da competencia do juiz federal na secção
do Amazonas o proce~so c julgamento do Governador do Territorio do Acre~ nos erinws
funcionaP~ c nos 0rinH'~ ('onunm1s com PstC's
connexos ......................
o
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N s. 5.357 A 5.366- Não foram publicados.
N. 5.367- AGRICULTURA INDUSTHIA E COl\fMERCIO- Decrdo de 6 dn <kzPmhro d<'
1927- RPgula os emolumentos devidos p<'ln
rubrica de livros commerciars dP escripturaçii.o
mercantil c a percentagem que compde nos
arrecadadores do imposto sol >rf' opPraçõPs n
ferino.......... . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .
N. 5.:368- MARINHA E FAZENDA - Decreto d"
8 de dezembro de 1927- Altera o art. 4° dn.
]Pi n. 5.156, de 12 de janeiro dC' 1927, vPrha
"30", do orçamento da lVIarinha ..........
N . .5.368 A- FAZENDA- Decreto de 8 de dezembro
dn 1927- Autoriza a abri1·, pelo l\iinist.C'rio
da Fazenda, o credito especial de 20:280$815,
para pagamento de vencimento::~ const.anf.('~ dn
lei n. 5.075, de 11 de novembro dr' Hl26. . . . . .
o

•

N. 5.360- MARINHA- Decreto de 8 de dPz<'mhro
de 1927- Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministei·io da l\1arinha, o credito especial
de 17:168$234, para occorrer ao pagam<'nto d<·
quotas ao vice-almirante graduado, Pllg<'··
nhciro-machinista, reformado, l\1anod Au~usto da Cunha Menezes. . • . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.370- MARINHA- Decreto de 8 de dPzmnhro
de 1927- Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministerio da Marinha, o credito espceial
de 4:115$457, para pagamento de diffcrença d<'
vencimentos a que tem direit.o o prinwiro tf'ncnte reformado da Armada Alvaro Angmd.o
Thomaz Gonçalves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.371 -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- DeerPto
de 9 de dezembro de 1927- Aut.oriza o Presidente da Repuhlica a abrir o credito PRpPeia1
de vinte c dous contos noveecntoR c ('irwof•Jt1.tl
c cinco mil quinhPntos (~ S('SRf'nÜt P um n.O:is
(22:9fi5$5H1), para pagnmenfo da garanf ia. d(·
juroR doR rnmaes dP Hn r:nP ~. Tilmgy . . . . . . .
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N. 5.371 A- MARINHA- Decreto de 9 de dezembro
de 1927- Autoriza o Poder Executivo, a abrir,
pelo Ministerio da Marinha, um credito especial de 115 :681$433, para attender ao pagainento, a offieiaes rdonnadoR da Armada, da
diffi~reJJça d(~ qnotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. G.:372- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 9 de dezembro de 1927- Autoriza o
Poder Executivo a expedir regulamento para a
circulação de automovcis, estabelecendo regras
para o trafego internacional desses vchiculos. .
N. 5.:~72 A- FAZENDA -Decreto de 10 de dezembro de 1927- Hevigora o decreto n. 4.823, de
2G de janeiro de 1924, autorizando a concessão
de um premio noR aviadores Pinto Martins c
Walter Hinton........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.:372 B- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 10 de dezembro de 1927- Crêa
os offi.cios privativos de notas c registro de contractos maritimoR e dá outras providencias...
N. r>.:373- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 12 de dezembro de 1927- Pune
com a pena de um a quatro annos de prisão
cellular os que commetterem o crime definido
no art. 5°, do decreto legislativo n. 4.269, de
17 do janeiro d<' 1921 c os quo fabricarem
bombas..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. f>.374- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Deereto de 12 de dezembro de 1927- Revoga os artA. 10, § 3°, alinea 5, do decreto
n. 9.263, de 28 de dezembro de 1911 e 9° da
lei n. 3.454, de G de janeiro de 1918. . . . . . . . .
N. r..:375- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 12 de dezembro de 1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça c
Negocias Interiores, os creditas especiaes de
839$800, 427$500 e 987$500, para pagar, respectivamente, ao lmcharelFrancisco de Gouveia
N obrega, a dous serventes do Tribunal do
Jury do Districto Federal, Carlos José dos
Pa...,soR c João de Almeida Roseiro e a um official de justiça da 2a Vara de Orphãos do
Districto FedNal, Joaquim Pereira de Moraes.
N. r; :~76- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto do 12 de dezembro de 1927- Hcvigora, p:trn os PX('rnieioR de 1928 c 1929, o
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credito especial de 200:000$, de que trata o
decreto n. 17.449, de 30 de setembro de 192G.

212

N. 5.377 - FAZENDA - Decreto de 14 de dezembro
-de 1927- Autoriza a abrir, pC'lo Ministcrio
da Fazenda, o credito especial de 2:995$90G,
para pagamento a André José Barbosa, em virtude de sentença judieiaria. . . . . . . . . . . . . . . . .

212

N. 5.378-FAZENDA, RELAÇÕES EXTEHIORES
E VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS - Dc>ereto
de 14 de dezembro de 1927- Autoriza a n~
gular o commercio de café entre os portos do
Brasil c os do exterior c dá outras providencias
N. 5.379- FAZENDA- Decreto de 14 de dezembro
de 1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio dn
Fazenda, o credito C'Rpceial de 155:725$779,
para pagamento ao bacharel .Justo Ranp;d
-!"fe~l~es. de 1\foraes, em virtude de scnten<,~n
Judwmna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.380- MAHINHA- Dcercto de 15 de dezembro
de 1927- Autoriza o Poder Executivo a abrir
o credito especial de 18:091$496, para pagamento ao vice-almirante graduado, comm i~~sario, reformado, João Carlos dos HPis......
N. 5.381- MARINHA- Dcercto de 15 de dezembro
de 1927- Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministerio da Marinha, o credito cspcein.l
de 78:448$320, para pagamento ao eapit:1o
ele mar e guerra pharmn.ccutico Alvaro Augusto
de Carvalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.382- MARINHA- Decreto de 15 de dezembro
de 1927- Autoriza o Poder Executivo a nbrir
os creditos supplcmcntares de GOO :000$ c r(~j~
2.000:000$, respectivamente, á verbas "25Consignação n. 2" c "27 - Consignação n.l n,
do orçamento do MinistPrio da Marinha p~1r:t.
1927..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.383- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 16 de dezembro de 1927 -Autoriza o Podcr
Executivo a abrir, pelo Ministcrio da Viação
c Obras Publicas, o credito cspecial de um
conto e duzentos mil réiR (I :200$) para pagnmcnto ao engenheiro Antonio Victorino A vila..
N. 5.384- VIAÇÃO E OBHAR PUBLICAS-])('ereto de l() de dezcmhro de 1927 -- Hnvig:or:t
o dcerdo lq:?;islativo n.
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N.

N.

N.

N.

N.
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N.

N.

vem bro de Hl25, e o dcercto n. 17 .5:U, de 1O
de novembro de 1926.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.385- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEIUOHES
-Decreto de 19 de dezembro de 1927- Autoriza a abrir, pelo Ministcrio da J·ustiça c
Negocios htteriores, o credito especial de réis
lO:lH0$400, para. pagnr ao Dr. José Ovidio
I\1arcondes H.omciro . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.386- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHIORES
- Dcneto de 19 de de:~embro Ül~ 1927- Autoriza o Governo a uhrir um credito até a importaneia de 200:000$, para completar a quantia que for adquirida. em subscripção publica,
destinada a mn monumento a Santos JJumont
5.387-- .JUHTIÇA E NEGOCIOS INTEHIOHES
- ])('<'l'cf.o de J f) <le dezembro de 1927- Autoriza a abrir, pelo I\1inistcrio da .Justiça e
Negocio;;; Interiores, o credito especial de réis
2:970$970, para occorrer ao pagamento da
pem·.ilo concedida a D. Catharina Cm:ta de
Oliveira Antunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fi.388- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTE1UORES
-Decreto de 19 de dezembro de 1927- Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito especial de 754:253$093 para reforçar a~; verbas
1Ga c 29a do orçamento da despeza do J\'[inisterio da Jw;;tiça c N cgociofl Interiores, para o
exercieio de 1925..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.:389- Nt1o foi publicado.
5.:389 A-AGR1CULTUHA, INDUSTIUA E COMl\IERC10--- Dendo de 20 de dezembro de 1927
--Autoriza o Poder Executivo a nbri1· o credito
de 248 :000~ (dnzPJJ.tos e quarenta c oito eontos
de ré-i:-:) on :t fazc·r as opN:u;õe..; d<• ('I'Pdito w•rcf'Harias para pagamento ú Comp:mhia. ElPdrol\Ictnllurgica Br:t~'ilc'ira, do premio a que ff'z júB,
no~' t ennos do art. 8", n. 20, ~ 1", da lr•i n. 4.0;{2,
de G de janeiro d<~ 19?.:~, revalidado p<'lo ar1. 18:3
d:t l(•i E 4.79:3, de 7 de ja1wiro de 192-1-........
5.390 ·-FAZENDA- Def·reto de 21 de <kzcmhro
de 1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da
Fazenda, o credito especial de 300:000$, como
premio ao nTiador .João Rilwiro de Barro~ <'
outros....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f».:mJ -- F1\ZKNDA
D<'('J'(•(o (k 21 df~ dí'7.<'nJ!,ro
d(• '!l~!l
:\lll{ll.;/.~' :1 ;tlll ir, J~:·lo 1\Tin\· fNio d:t
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Fazenda, o credito especial de 48:683$022,
para pagamento a lVIoysés Allen.. . . . . . . . . . .
5.391 A-- MARINHA- Deu·eto de 21 de dezembro de 1927- Autoriza o Poder Executivo a
Abrir, pelo !víinisterio da l\iarinha, o credito
especial de 3.363:167$200, para supprimento
das verbrw 7a e 2·1a do orçamento de 1925 do
mePmo minü~terio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.392- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto de 23 de dezembro de 1927- Hevigora
a autor!z:l.çilo concedida pelo dccTcto n. 4.81ü,
de 19 de janeiro de 1924, para abrir, pelo 1\Iini:-~terio da Viação c Obr~ts Publica~, o eredito
especial de G49:114$913, destinado ao pagamento, a quem de dimito~ do preço do re!"g:Üp
da Estrada de Feno do Bananal. . . . . . . . . . . .
0.393 -l\1ARINHA --Decreto de 23 de de7:cmbro
de 1927- Approva os a<'tos rebtiyos á vPnda
do ex-encouraçado "Deodoro". . . . . . . . . . . . . .
5.394- FAZENDA- Decreto de 24 de dezembro
de 1927- Autoriza a abrir o credito especial
de 331:047$101, dcftinaclo ao pagamento de
p;ratificaçõef' addicionac:; devida::; n Bento de
Carvalho e Souza .Junior, e outros funccionario.·:; do l\1ini:3tcrio da l\farinha. . . . . . . . . . . .
5.395- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOHES
- JJeC'rC'to de 24 <k <lez<·mbro de 1927- Autorizn a l'vinnieipalidade do Districto Federal
a contrahir um empn): fmo externo, em ouro,
até a qnanti::t de 31.770.000 dollar~~. . . . . . . . . .

N. 5.396- FAZENDA- Dcl'rdo de 24 de dezembro
de 1927 ---Autoriza a nbrir, pelo Ministcrio da
Fazenda, o <a·edito c."pecial de 157:051$415,
ouro, para regularizar o pagamento da amortização e commiRsão do emprc~timo de franeos
25.000.000, da E~~trnda de Ferro de Goyaz. . . .
N. 5.397- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Deercto de 2G de dezembro de 1927- Eleva
a seis e a dez, rc~rweti vatnente, o numero de
guardas c r::ervcntc;:; do l\Iuscu Jli:,'torieo N~tcional c dá outra~~ providencias. . . . . . . . . . . .
N. 5.398- .TUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES
- Dee1cto- de 26 de dezembro de 1927- Autoriza o Poder Bxeclltivo a abrir, pelo Ministerio da Jn:-:tiça e Negrwio~: Inkriores, o ere-
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dito de 150:000$, f:upplcmentnr á sub-eon~i
~nnçfio n. 11, lcttr::t r., do Material da verba
do art. 2", <h Jci n. 5.15G, de 12 de jarlCiro de
de HJ2'7, c o eredito e5pecial clt~ 17:3:213$726,
para liqnidação de def·:p~::·.a:> realizada:;:, em divcr:~os exerricio:~ findos, por eonta de ~~nb-con
sig!utçõe~ do l\fnterial da Y(·rha G~ (Secretaria
do Senndo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sa,

223

N. 5.399- .JUSTIÇA E NEGOCIOS H•TTEIUOitES
- Decrdo de 2G rtP dc~t:mbro <k 1927- Autoriza a. abrir, ao JYliui~tcrio <h .Jnst!ç:1. c Negocio;' IntcriorcR, o credito C'pccial de réi:'
4:885$238, destiuadí) ao pat~amPnto de :tCITcseimo .. ; de veneimcilt-:Y' ao-·. juizc:'; federac:1 Trajano Anwrico de Cald:~c: Bran(~fí,o e 1\ntoniu
I~'m ne isec Lei!." Pindahy b:t. . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 5.400-- RELAÇÜES EXTEIUOIUGS - Decreto
de 27 de dezt'ml>ro de 1927- Autoriza o Governo a abrir, ao :J\1irâc>terio da;; Rclaç~õe:~ Extcriore;;;, o rrcdito ()~·pecial de :}40 :000$, para
pag.tmento ao Lloyd Bra8ileiro..... . . . . . . . . .
N. 5.400 A- AGIUCULTURA, INDUSTR.IA E COMl\1EH.Cl O·-- .Decreto de 27 de de:;,cmbro de
1027- Abre no lHinistcrio d~L Agrieultnra,
Inclust.ria c Cnn:nncrcio o eredlto c;;pccial de
de 500:000$, p:tr:t af.tcnder ás de:c::pczas extraordin.mias com o combate á doPnça do "MoPaico", em todo o pnü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.401 -- HELAÇÕES EXTERIORES- Decreto

22·1
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de 27 de dezembro de 1927- Approva o ajuste
celebrado entre o Brasil c a França, p:lra que
seja :-;ubmcttida h Côrte Permanente de Justiça llltcrnaeional dP. Haya a questão <lc pagnr~lC~to de titnim; de emrrc:o;tjmq~ f('Ckl"nC!-i brasileiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 5.402 - HELAÇÜES EXTERIORES- Dc(~reto
de 27 de dezembro de 1027- ;\pprova o Tratado de Amií':ade, eonelniclo Pm Roma, em 8 de
t::etemhro U(~ 1027, entre o llra:~il c a Turquia. .
N. 5.40:3- GUERRA-- DPcreto d(~ 29 de dczC'mbro de
1927- Autoriza o Pod(~l' Exe('utivo a abrir,
pelo Ministcrio ch Guerra, o credito c;;peeial
de 19:077$120 7 para }mgarnento a Muniz &
Companhia, Limitada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1Oi - G UERH A -- Derreto de 29 de dezembro de
1D27- Antmiza o Poder Executivo :i abl'ir,

22G

22G

227

XLIV

INDICE DOS ACTOS

Pags.

pelo l\1inisterio da Guerra, o credito especial
de 14:692$339, para pagamento a João Barzoni,
Souza Siqueira & Compn.nhia c R. Caudmo
& Companhia ..... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.405 -- GUERRA- Dc<·rcto de 29 de d0zemhro de
1927 --- A11t.nri7.n a ahr•rtura, pdo 1\lin.i~-d~<·rio
da C w·rra, do credito <':"pc<~ial <l<~ ·1 :0:34~t.~OU,

227

para pagamento a Firmo Hibeil'o Dnt.ra, por
adeanhnncnto feito por conta do n1cRn1o Ministerio á l\!Iunicipalidade de Cruz Alta..... .

228

N. 5.406 -lVIAlUNHA- Decreto de 29 de dez<~mbro
de 1927- Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo MiniRt.crio da 1\brinha, um credito e:"}wcial
de dollars 4.113.165.46, para pagar, no GoVC'rno Americano, a importancia relativa a
coneC'rtos nos encouraçados "São Paulo" n
".l\1inas G<'racs" c fon't'!'ÍllH'TÜo~; feif,o:~ ao l\1illÍSÍl'l'Ío da Marinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228

N. 5.407- FAZENDA, AGIUCULTUHA INDUSTRIA E CO.l\1l\1ERCIO, VIAÇAO E OBRAH
PUBLICAS, MARINHA E GUEHRA Decreto de ~~O de d<'zembro <le 1927- Regula
as nwm;alidadcs do lnHtit.nto de PrPvi<h'ncia e
dft mttras providencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229

N. 5.408- FAZENDA- Deereio dP :30 d.: dezembro de
de 1927---- Autoriza a abrir, pelo Mini~terio da
Fazenda, o er<'dito esw·r~ial de 300:000$ para
pagamento ao Sr. Pc<lm l\1aR~<cna. . . . . . . . . .
N. 5.409- FA7;1GNDA- ])<'('rPto d<~ 30 d<' clpr,('lllbro
de 1927 ---Autoriza a a.brir, pelo l\1inistcrio
da Fazenda, o eredito eqJeeial de 11:752$:387,
para pagamento ao bachar0l Albino Alves Filho, ('lU virtude <k Rcnt<'nça judü~iaria. . . . . . . .
N. 5.410- FAZENDA- D<·<·rdo de 30 de d0zcmhro
de 1927- Autoriza a abrir, pelo Ministcrio
da Fazenda, o credito ef'.pceial de 1.002:876$553,
para pagamf'Pto ao almirante Alexandrino
Faria de Alencar n outros mini~tros (l() Supremo. 'l'J:il~m~al l\1i1if.a.r, 0m virtude d<' ~:cn-

231
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tPnça ,1wlwmna ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 5.411- FAZENDA- Dcl'rdo de 30 de dcz0mhro
de 1927- Autoriza n abrir, pelo 1\finistcrio da
Fazenda, o credito espPcia1 de ] 31 :273$660,
par_n, pagamento a .Julio l\'figucl de Frcitm;
& Companhia......
...........

233

DO PODER LEGISLATIVO

XLV
Pags.

N. 5.412- FAZENDA- Decreto de 30 de dezembro
ue 1927- Autoriza a abrir, pelo l\1inisterio
rb Fa7,enda, o credito especial de 1 :158$~16,
para pa~~amcnto n, Ruymnndo Fernando de
Brito......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.•1 t 3 -- F1\ Z l~;N!) A --- ] )percto de 30 de dc:~~·mbro
<lo ] n:n ---- .\utoriza a abrir, pelo .1\fini:-:;tcrio
d~1 Fazenda, o crc!lito c~:peeial de 9:088$692,
pan:. p:1r_.!:mnC'~1to de premio a José Al~ides Leite,
nos t~·nno:' do n. li do art. ü8 da. lei n. 3.901, de
5 de j3ne~o de 1920......... .. . . . . . . . . .. .
N. 5.414--- FAí:I~NDA ---- DctTcto de 30 de uczcmhro
de 1D27 --Autoriza a abrir, pelo Ministerio da
FazcP.da, o (~l'ü(lito especial de 70:307$145, para
pagamei•to ao capitão reformado da Brigada
Polieial do J )j~~tricto Federal, Fernando de Sá
Peixoto, em virtude <.lo sentença judieiaria. . .
.\T. 5.415- FAZENDA- Decreto de 30 de dezembro
do 1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio
da F~t%enda., mn credito de 52:577$030, para
pag::uHcro.to ao ex capitão-tenente da Armada
naeional I~mwio 1\1:anocl Azevedo do Amn,ral,
em virtude de :-:cntcnça. jt1diciaria-. . . . . . . . . .
N. 5.416- FA.í':ENDA --Lei de 30 de dezembro de
1927- Orçn a Rc('cita Geral da Repuhlica
do~' Estadm; U nidm; do Brasil para o cxereicio
de HJ28 .... -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5.417 -l\1.AHINHA- Dcereto de 30 ele dezembro
de 1927 --Fixa a Força Naval para o cxercieio
de 192;), e d[L outra:-3 providencias. . . . . . . . . . . .
N. 5.418- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 31 de dezembro de 1927- Autoriza a abrir, ao l'viinistcrio da, Justiça c Ncgo<~im; Interiorc~, o credito eApechl de ....... .
1.548 :009$286, para occorrcr á liquidação de
eompromiflsos a~;~;vrnidos de 1922 a 1926.... .
N. 5.419- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEIUORES
- Dcercto de 31 de <lczombro de 1927- Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Ne~~oeios Interiores, nm credito de 2.333:()46$439,
pam oeeorrer ás despezas do Collegio Pedro li
c das Faenldaclei:' de l\fedicina (h Bahia c (lo
Hio d<' .Ja.1wiro, e dft outras providencias. . . . . .
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nEnRETO N. !í.12n-

J)E

3

DE .TANErn.o rm

1027

J utm·i:.a o Poder Executivo a n.ln·ir, pelo Minislerio da Justiça e Neaocios lnteriuJ·e:~, os creditos especiaes de t•éis
:J3:.109$080 e 40:686$01!1, para pagamento de vencimentos a
vm·1'os [unccionarios fi,! lleparfam.cnto Nacional de Sawlc
l'u úlica
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Bmsil:

Faço saber quo o Congresso Nacional decrf'Lou f' Pn snn•·cioJio a resolu(:ão SPguinlt~:
Ad. 1. o Fica o Porlf)t' Exeeu tivo autorizado a abril·. pelo
:\lini~·tl'rio da Jusf.iça n Negocius Intoriorci;;, um crcdilo espef'ial de 33:309$080, para oceoner ao pagamento devido a fun~~eionarios do DeparfallH'Ilfo l'iaeional de Saude Publica. cujos
t'ar·go~ foram suppt·iinidos na IPi orçamentaria vigpnfl', nft'~ a
tlafa t'Ill qun por· Pstc motivo fot·arn exonerados.
Arl. 2. o E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
i\~Iinisferio da Jmdiça c Negocios Interiores, os necessarios credi f.os espcciaes at1S a quanlia de quarenta contos ~·eisc8ntos o
l'itt'nta e seis mil e quarenta ó nove réis (40 :üSG$04~)). para
uccot·t·er a rlifferenças de pagamrnl o que foram verificada:-, de
vencimentos in! egraes aos ajudant es-medicos, desde 1922: da
Tnspr•t•f.oria de Prophylaxia Marilima do Dep:ll·fanwnto Nat•ional de Saude Publica, Drs. Oscar· de Lucena n Ernl'i·do Crisc;iúma Paranhos, assim como ao 3" official do mesmo Departamento Dr. Antonio Carvalho Ou imarães, que ('Xrrceram funPC:Õr:.;; interinas, pelo afasfamcnfo dos cffectivos em cummissão
ou cat'go elcetivo.
Art. :1. Hevngam-sn as di-posições em confr:wio.
0

Hio de .Taneiro. 3 df' janPim dp 1927, 10() da Jndependcn!'in .. :Hl'' da Rcpuhlica.
0

\V ASIIINGTON LUIS P. DE Souz.\.
A uausto de Vianna do Castl'/lo.
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DECRETO N. 5.130

-DE

3

DE JANEIRO DE

1021

Crêa os lagares de medicas assistentes dos laboratorios de toxicologia e anatomia pathologica do Instituto Medico Legal e dá outJ'as p1•ovidencias
O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do lkasil:
Faço saber que o Congresso Nacional dect·ctuu c eu sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Ficam creados, de accôrtlo com o proposto no
projecto do regulamento do Instituto MPdieo Legal, os logares
de medicos assistentes dos laboratorios de toxieulogia e anatomia pathologica.
Ar L. 2. o Esses logares deverão ser norma lnwnte preenchidos por concurso, que obedecnrá ás regms Ps! abPll'!.' idas
para cada. um delles. no regulamento em vigor nu lnst.ifu!o Medico Legal.
Art. 3.° Cada assistente percebel'á annnalnw1dc ('7 :200$
de ordenado e 3: GOO$ de gratificação) 1O: 800JOOO.
Art.. lt. o As primeiras nomeações para CSI:lf's cargos creados poderão snr feitas independentemente de concurso, mas deverão recahir em profissionaes que já tenham dado pl'ovas de
eonhecimmüo n pratica das respectivas espce ia I id:uiPs, sPrdndo no Insf i tufo, ouvindo-~ e o seu dirnefor.
Art.. 5. o lll'vogam-sc as disposicões <'m conf eal'io.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1927, tOGo ela lndPpPndeneia e 39° da Republica.
WASHINGTON l . UIR P. llE SOUZ.\.

Au.oustn de Vim111a do ('astello.

DECRETO N. 5.131 -

DE

3

DE JANEIHO

lll~

1927

Eleva os vencimentos do chefe de Policia do Dist;·icto Federal,
equipara o 1·evism· da Bibliotheca Naciowrl oos dn Imprensa Nacional e dá outras providencias
O Presidente da Hepublica dos Estados Unido:-; do BJ·asil:
Faço saber que o Congresso Naeional doer1•f ou c !'li sancciono a resolução seguinte:
Art. 1. o Ficam equiparados os vencimentos do revisor da
Bibliotheca Nacional aos dos revisores da lmprPn-:a Nacional.
Art. 2. o Fiea elevada a 3: OOOf annuans a gl'at i fil'a~:ão do
~ccretario da Bibliotheca Nacional.
Art. 3. o Ficam equiparados os vcneimcntns do insp«'ctortechnico e demais funccionarios das officinas graphiras e da
encadernação da Bibliotheca Nacional ans dus funceionarios
de idcnticas funcções na Imprensa Nacional.
Art. lt.° Fica creado o logar de rNiacfor do Hiol'io ria
Just'iça, que pcrcchrr·ft os Ycncimrnf os equ i ya lenf ~·~~ do rPd:wf o r
do Diar·in Official.

ÁÔToS DO liOD:O LEGISLA'l'I''O

.
Art. 5. o Os vencimentos do chefe de Policia da Capital
Federal ficam elevados a 5:000$ mensaes.
Art. 6. • Fica o Governo autorizado a abrir os necessarios
creditos.
Art. 7. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1927, 106" da Independencia e 39" da Republica.
W ASHINGTdN LUIS P. DE SouzÀ:
Augusto de Vianna do Castello:
Getulio Vargas.

DECRETO N. 5.132-

DE 4 DE JANEIRO Dl.i:

1927

Autoriza o 7nstituto de Fomento e Economia Agrícola do Estado do Rio de Janeiro, a emittir obrigações ao portador
no emprestimo interno ou e:cterno, que vier a contrahir,
na {órma do art. 58, da lei n. 4.984, de 31 de dezembro
de #925.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brasil:
Faço saber que -o Congr.esso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resoluçãQ:
·
Art. 1.° Fica autorizado o Instituto de Fomento e Economia Agrícola do Estado !:lo Rio de Janeiro, creado pell\ le1
estadual n. 2.014, de 15 d~ agosto de 1926, e com personalidade jurídica, a emittir obrigações ao portador np emprestimo interno ou externo, que nos termos do art. go da
mesma lei, está o Instituto autorizado a realizar, e na conformidade do art. 58, da lei federal n. 4. 984, de 31 de dezembro de 1925.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1927, 106" da Independencia e 39" da Republica.
0

Souu
Geminiano Lyra Castro

WASHINGTON Lt:rs P. DE

DECRETO N. 5.133

-DE

5

DE JAlliEIRO DE

1927

Releva a prescripção em que incorreu o direU8 de D. The. reza Sampaio da Süveira e seus filhos, para ple-itearem
a restituição da quantia de 3:9#3$2/iO
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sam:~?iono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' relevada a prescripção em que incorreu
o direito de D. Thereza Sampaio da Silveira e seus filhos,

4
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para pleitearem a restituição da quantia de 3:913$210, paga
por seu marido, engenheiro Gustavo Adolpho da Silveira, ao
Thesouro Nacional, proveniente de joias e contribuições de
montepio; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1927, 106° da Independcnc ia e 39° da Hcpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE

SouzA.

Getulio Varc,ras.

DECRETO N. 5.134 -

nE

5 nR

.TANEmo na

1927

Autoriza a abertura do credito especial de 52:5'00$563, para:
pa(Jarnento ao Banco de C1·edifo Geral, em virtude de sentença judicia1'ia

O Presidente da Rcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Cnng-resso Nacional decretou e eu
sanceiono a SPguinlr~ rr"1 !ut:iio:
Art. 1. o Fica o Pndn E"Xecutivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio ria Fazenda, o .._,cwiilo especial df' 52:500$563, para
pagarnrnto, ao Banco de C.·edito Geral, do que tem a haver,
('TTl virtude do S(mtença judiciaria.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 5 de janeiro de 1927, 106° da Indcpcndt>ncia c 39° da HPpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE

RouzA.

r:etulio Vargas.

DECRETO N. 5. 135 -

DR

5

DE J ANRIRO DE

1927

A nlnr·iza a abertura, pelo Minislcrio da Fazcncla, do credito
especial de 20:792.$883, para pa(Jamento á Companhia Sdo
Luiz a Caxias

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil:
.Faço saher que o Congresso Nacional decretou c eu
~anrciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a ahrir
pelo ~linisferio da Fazenda, um credito especial de réi~
20 :792$88il, para pagar á Companhia São J,uiz a Caxias
o (Jill' lhe dPVP o Thesouro, e foi dPprccado pelo jnlz da

5
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2• Vara desta Capital; revogadas as disposições
trario.

em

con-

R io dr Janeiro. 5 rle janeiro de 1927, 106° da Independencia c 39° da ncpublica.
\VASITING'rüN

LUis P.

DE

SouzA.

Getulio Vuruas.

nECHKno N. !í. 1:111 -

nE

G

nE .L\:'-iEJno nE

1927

A nforiza o Poder E.xcrntivn a abl'ir, pelo Mir!.istc1·io da Fazendo, um credito csp,~cial de 7:580$8:H, para pagarnrmtd
ft n. [..('011tina ('mTt 1a de !lfeffo JJulhôes c outros, em virtude de sentença jwlióariu
O Prcsidrnlr da Hepuhlica dM Eslarlos Unidos do llra~ül:
Faco sabrr que o CongrN;so Nacional dcerefou c eu
~anceiono a S('g·u in f e resolução:
Ar! igo uni co. Fica o poder Exrcutivo autorizado a abrir,
pPlo l\'linisterio da Fawnda, um crPdito especial de 7 :!"íRIJ$R51,
para indemnizar, em vii'I.ude rlc scnlença jndiciaria. a
D. Li'ontina Conêa rln l\tello Bulhões, Leonel dr .Mello nnIhõcs n .Toullnrt. de Mello Bulhões, viuva c filhos do operario
Carnillo Bulltõcs, fallC'cido rm 22 de fevereiro de 1923, vict.ima rlr urna qur.da. quando trabalhava na Escola de Aperfl'tçoamcnf.o de Officiaes do Exercito, na Villa Militar; revogadas as disposit;:õrs f'm rontrario.
fiio de .Tanriro. 5 rlc janriro de Hl'.?7, 106° da Independcnr,ia c 39° da llepuhlica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE

SouzA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. 5.137- DE 5 DE JANEIRO DE 1927

Faculta aos ministros do Supremo Tribunal Federal requererem inscripçdo no montepio federal e dá outras providencias
O Presidente d1. RepubJica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Art. t.o E' facultado aos ministros do Supremo Tribunal Federal
que não tenham constituido direito ás vantagens do montepio
federal a requererem a sua inscripção como contribuintes dessa
instituição, mediante as seguintes condições:
§ 1.'> A inscripção se fará mediante petição feita, datada e
assignada pelo pretendente, que a endereçará ao ministro da

.\CTOS DO PODEH LEU!SL.\'fiYO

Fazenda, declarando desejar contribuir para o goso das vantagens
do montepio federal, de conformidade com as prescripções desta
lei e preenchendo as exigencias declaratorias constantes dos ns. 1 a
10 do art. 27 do decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890.
§ 2. 0 A contribuição resolutiva do direito ao goso do montepio
comprehende a joia e a prestação mensal, uma e outra correspondentes a um dia do ordenado mensal actual dos supracitados
ministros.
§ 3.0 A joia será assim cobrada durante um anno, da data
desta lei, si o contribuinte não preferir pagai-a de vez no acto da
inscripção, e a prestação mensal será permanente, sendo esta e
aquella descontadas na respectiva folha de pagamento.
Art. 2. 0 O montepio só será devido mediante a remissão plena
da joia.
Art. 3.0 O montepio a que assim terão direito os supracitados
magistrados será da importancia correspondente á metade do ordenado que percebiam os ministros do Supremo Tribunal Federal,
antes da lei n. 4.569, de 25 de agosto de 1922, ficando assim, para os
effeitos da instituição do montepio, equiparados todos os membros
do referido tribunal.
Art. 4.0 O pagamento da quantia relativa ao montepio se fará
mensalmente, de accôrdo com a tabella de pagamentos organizada
no Thesouro Nacional.
Art. 5. 0 A familia ou o herdeiro do ministro do Supremo Tribunal ou de qualquer magistrado ou funccionario federal, de futuro
beneficiados simultaneamente com pensões ou quaesquer auxilios
sabidos dos cofres da União e com o montepio, será obrigado a
optar por um desses favores, ficando ambos suspensos até que se
dê essa manifestação de preferencia devidamente authenticada.
Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1927, 106° da Independencia e
39° da Republica.
W ASHINOTON LUIS P. DE SOUZA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. 5.138-DE 5 DE JANEIRO DE 1927

Altera os dispositivos geraes do imposto sobre a renda
O Presidente da Republica dos Estados· Unidos do Brasil:
Paço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Art. 1.o A cobrança do imposto sobre a renda de que tratam
a lei n. 4. 984, de 31 de dezembro de 1925, e o decreto n. 17.390 de
26 de julho de 1926, será procedida com o abatimento de cinco~nta
por cento (50 oI o) no imposto que fôr devido pelo contribuinte.
Art. 2.o Fica approvado o decreto n. 17.390, de 26 de julho de·
1926, com as seguintes alterações:
'
1- Supprimidas as disposições constantes: 1) da lettra i do
~rt. 4° ; ~) do ~rt. 5°; 3) ~o art. 7° i 4) do art. go; 5) do art. 13
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6) da lettra a do art. 24 ; 7) da lettra a do § 2° do art. 32 ; 8) da
Iettra g do art. 55 ; 9) do § 1o do art. 57 ; 1O) as seguintes palavras
do art. 22, in..jine, "inclusive os que promanarem da venda ou da
permuta de propriedades"; 11) o paragrapho unico do art. 74.
11-- Substituído o art. 12 pelo seguinte:
c Serão contribuintes da 5a categoria os que auferirem rendimentos, inclusive juros, provenientes de aforamento, arrendament&
e aluguel de propriedade immovel.
111- Substituído o §fio do art. 57 pelo seguinte:
c Os negociantes em firma individual c os socios ou accionistas
das sociedades de qualquer· especie não pagarão o imposto proporcional, e sómente o complementar progressivo, em relação ás
quantias percebidas a titulo de lucros, dividendos, interesses ou
·
'
·
participações quaesquer. •
IV -Reduzida a cinco por cento ( 5 oI o) a percentage n de dez
por cento ( 10 oI o), mencionada no ~ 2° do art. 31.
Art. 3.0 Re-vogam-se as disposições em contrario.
Rio de janeiro, 5 de janeiro de 1927, 106° da lndependcncia e
39° da Republica.
WASHINOTON

LUIS

P.

DE SOUZA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. 5. 13!) ---

llE

5

DE .J ANEIBO DE

1H27

Institue o "véto" parcial ás J'rsoluções do Conselho Municipal,
e dâ ou iras ]JJ'ovidcncias

O Presidente da Hepublica rlos Esl a dos Unidos do Brasil:
Fnço saber que o Congi'('S:".o l'\acional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
Art. 1. o O véto ás resoluções do Conselho Municipal, que
as leis em vigor facultam ao Prefeito Municipal no Districto
Federal, ·poderá ser op.po~to no prazo de dez dias, no seu todo
ou em qualquer de suas partes.
Art. 2. o O v éto sohre o qual não se manifestar o Senado
dentro do prazo de seis mezes decorridos durante o pcriorlo de
~uas sessões ordinarias, comprchcndido neste o d~s prorogações, será considerado approvado.
Art. 3. o Os contractos para fornecimentos, execução dé
serviços munieipaes e obras serão sempre feitos por concurrencia publica, quando seu valor exceder de 20 :000$000.
Art. 4. o O territorio municipal subdividir-se-ha em dis:...
irictos, que não poderão ter menos de 1O. 000 habitantes, nein
mais de cem mil, em eada um dos quaes haverá um agente fiscal, com as aUribuições do al't.. 31 do decreto n. 5 .1GO, de 8
de março de 1904, desemrwnhadas na fórma quo fôr JH'Pscripta
nas leis e regulamentos. c os guardas-fiscaes e demais funccionarios necessarjos ao desempenho do serviço.
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Ar f. 5. o H.cvogam-se os arts. 29 e 30 llo decreto n. 5. 1~o.
de 8 de março de 1904, c as demais disposições em contrariO.
Rio de ·Janeiro~ 5 de janeiro de 1927. iOG" da Indepcndenc ia c 3Ho da Hepnbhca.

W ASIIINGTOI" LUIS P. og SoUZA.
Augusto r/e Vianna do Cw;tcllo.

DECHETO N. 5. HO -

DE ;, IH: .J.\:'\J·:IHO lll~

l!t?i

Publi~a a r·c.wlu.ção do Congresso ,\'o~ionol

lfiW f'i.to o subsidio
c a ajuda de custo para os 81's. Jkputllflos ,, -"''1Uiflor,•s 1w.
lc(lislatu.ra de 1927 a 1929

O Prt'sidcnte da Hcpublica do~ Esl<IOdos l;nidos do Ikasil:
FnGo saber que o Congresso Nacional, Pm ennformidade
do disposto no art. 22 da Const i I u it;ão FPdl'r·al, resolve:
Art. 1." Na legislatura dP Hl27 a 1n2n. ,, dP :!00$ o subsidio diario de eada Sf'nador ou ])l'pufado. dm·aniP a~ Sf'SSÕ('S
(' dP 5 :000$ a ajuda de custo .
•\rf.. 2." Hevogam-se as disposit,:ii1~s t'lll l''mtrar·io.

!'ia

H.io de Janeiro, 5 de janeiro dP 1~127. 101'>" d:t lndPpl'rHlPn39° da Repuhlica.

P

\VAHIIINUTO:'\

LtíiH

A ttgnsfn de

ri111111n

P.

111~

Smrz.\.

do Costf'llo,

DECRETO N. 5.141 -- DE 5 DE JANEIRO DE 1927

Crêa o «Fundo Especial para Construcção e Conservaçtlo de Estradas
de Rodagem Federaes•, constituido por um addicional aos impostos
de importação para consumo a que estão sujeitos: gazolina, automoveis, auto-omnibus, auto-caminhões, chassis para automoveis,
pneumaticos, camaras de ar, rodas massiças, motocycletas, blcycletas, side-car e accessorlos para automoveis, e dá outras providencias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução :
Art. to. Fica creado o c Fundo Especial para Construcção e
Conservação de Estradas de Rodagem Federaes,., constituido por
um addicional aos impostos de imporhção para consumo a que estão sujeitos: gazolina, automoveis, auto-omnibus, auto-cam:nhões,
chassis para automoveis, pneumaticos, camaras de ar, rodas massiças, motocycletas, bicycletas, side-car e accessorios para automoveis,

.\CTOH IH) l'OilEil LE(i!SL.\TIYO

Paragrapho unico. Es5e addicional, arrecadado em moeda nacional (papel), será: de 60 réis por kilogramma de gazolina, de
20 o I o sobre os impostos ad-valorem ou por unidade que recahem
sobre automoveis, auto-omnibus, auto-caminhões, chassis . para
automoveis, pneumaticos, camaras de ar, rodas massiças, motocycletas, bicycletas, side-car e accessorios para auto moveis e de 50 réis
por kilogramma de accessorios para automoveis não sujeitos ao
imposto ad-valorem ou por unidade.
Art. 2". As quantias que forem arrecadadas para a constituição do fundo creado por esta lei ficarão em deposito no Thesouro
Nacional, á disposição do Ministerio da Viação e Obras Publicas,
para serem applicad:-ts exclusivamente na construcção e conservação de estradas de rodagem federaes em todo o territorlo nacional.
Art. 3". Fica o Poder Executivo autoriz1do a despender, no
exercido de 1927, até a quantia de 15.000:000$ com os serviços
mencionados no art. 2".
Paragrapho unico. O pagamento da despesa será feito, exclusivamente, com as quantias recolhidas ao fundo espechl.
Art. 4°. Nos exercícios futuros deverão constar dos orçamentos da receita e da despesa as verbas destinadas á execução da
presente lei.
Art. 5'). Fica o Poder Executivo autorizado a entrar em accõrdo
com os governos dos Estados para a realização dos serviços constantes do art. 2°.
Art. 6''. Revogam- se as disposições em contrario.
Rio de janeiro, 5 de janeiro de 1927, 105° da Independencia e
39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUZA.

Getulio Vargas.
Victor Konder.

VEUHETO

~.

5. 112 -

lll':

G DE

J:\NEIJ\0 DE

1~t~7

Fixa em 2$500 o 1.'alor da etapa dos servidores da Nação internados no As11lo de Invalidas da Patria
O Presidente da Rrpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c cu
sanrciono a seguinte rrsolucão:

Art. 1. o A etapa dos servidores da Nação, mandados

In-

ternar uo Asylo dos Innllidos da Patria, f. de rarar.ter pcrmaurntP, dentro ;le eada exercieio.
Art. 2.o Emquanfo .nfin fôr modificado o seu valor, por
lei orçanwn.lal·ia, t'• Plll' dP 2$500, a pari ir da J•romulgacão
r!Psta lei.
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Art· 3. o Fica o Governo autorizado a abrir os nece3sarios creditas.
Art. 4. o Revogam-se as disp~sições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeir.o de 1927, 106° da
dencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

Indepen-

DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECRETO No 5.143 -

DF;

ô

DE JANEIRO DE

1927

Autariza o Governo a abrir pelo Ministerio da Guerra varios
creditos especiaes, destinados ao pagamento a funccionarios do dito ministerio, da gratificação de que trata a
lei n. 3. 990, de 2 de janeiro de 1920
O Presidente da Republica do;; Estados Uridos do Brasil:
Faço saber que o Congress.o Nacion~l decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Fica o Presidente da Republica autorizado a
abrir, pelo Mínisterio da Guerra, os seguintes creditas especiaes:
a) de 162:891$, para pagamento aos funccionarios das
Escolas de Estado Maior e Militar e Intendencia da Guerra, a
partir de 1 de janeiro de 1920, até 31 de maio do exercício
·de 1922, e aos continuas e serventes da Secretaria de Estado
da <Guerra, que percebem vencimentos inferiores a 9:000$
annuars. da percpntagem de q1w tra.ta a lei n. 3 .~90, de 2
de janeiro dP 1920. que não foram contemplados pelo decreto n. 4. 910 A, de 10 de janeiro de 192E, embora achandose em igualdade de condições dos funccionarios a que se refere o citado decreto:
b) de 246:347$800, -para pagamento de identica percentagem aos amanuenses e ex-amanuenses de 1• e 2• classes do
Exercito, que deixaram de recebei-a e que hmalmente não
foram contemplados no decreto n. 4. 910 A. citado;
c) de 143 :239$400, para pagamento aos
funccionarios
civis e serventes do Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar ane percebem menos de 9:000$ annuaes, da percentagem de que trata a Jei n. 3. 990. de 2 de .ianeiro de 1920.
rorresponrlPnt.e ao perinno ne t0mpn rle janeiro desse anno a
maio rle 1922;
d) de 20:531$, par2. pagamento ao enearrega.rJo e ajurlnnte do Gabinefr> Photographico. continuós e s~rventes do
E~ta.dn Maior do Exercito. nort.Piro. r,ont.inno e serventf~ da
pxfincfa Directoria de Admini~trnçã.o rla Guerra. rla percentagem rle que fr!lfa a lei no 3. 990. rir 2 de janeiro ;de 19;20;
P) dA 13:950$, nara pagamPnto a cim'\O continnos e oito
serventes da Directoria Geral rlP nonfabilidadr da Guerra.
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da percentagem de 20 % de que trata a lei n. 3. 990 de 2
de janeiro de 1920, sobrc os vencimentos mensaes, re~pecti
vamente, de 225$ e 180$, e correspondente ao perlodo de 1
de janeiro de 1920 a 30 de junho de 1922;
f) de 12 :876$, para pagamento a quatro continuas e nove
senentcs do Departamento do Pessoal da Guerra, para pagamento das vantagens de que trata a lei n. 3. 990, de 2 de
janeiro de 1920;
g) de 10:792$, para pagamento dos seis serventes do Lalwral o rio Militar de Bacf criologia, relativo á percentagem de
qur I ralam as leis n. 3 Al90, de 2 de janeiro de 1920 e numero -1.555, de 10 de agosto de 1922;
h) de -1.:866$, para pagamrnfo aos porteiros e serventes
da Direetori.a rlo Material Bellico e do Laboratorio Militar
rlc Bacteriologia, ·de percentagens que lhes cabem relativas
no per!mlo de janeiro de 1920 a maio de 1922;
i) de 3 :277$, de percentagens não recebidas, áe acc6rdo
com a .) e i n. 3. 990, de 2 de j ane ir o de 1920, relativas ao porteiro encaixotador e servente do Deposito Central ·do Material
Sanifal'io do Ministerio da Guerra, nos annos de 1920 e 1921,
e nus mezes de janeiro a 31 .de maio de 1922;
j) de 1 :7 40$, para pagamento ao porte ir<> da Fabrica de
Cartuchos e Artefactos de Guerra, Francisco da Graça Leitão. da importancia relativa a vinte e nove mezes de gratifil'a(;ão a que se refere o rlecreto n. 3. 990, de 2 de janeiro de
1920, no período de janeiro desse anno a 31 de maio de
1922;
k) de 912$, para pagamento a um. continuo do Supremo
Tribunal Militar, da gratificação de que trata a lei numero
3. 990, rle 2 de janeiro de 1920, quando pertencia ao Estado
Maior do Exercito, ·de 1 de janeiro de 1920 a 31 de dezembro de 1921·
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 6 de janPiro de 1927, 106° da Independcncia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SousA.

·Nestor Seze(redo dos Pa.Ysos.

DECRETO .N. 5.144 -

DE

6 DE .JANEIRO DB

1927

Ef[ttipm·a o.ç vencimentos do secretario do Arsenal de Guerra
aos do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro

O Pregidentc da Republica dos ~tados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congrcgso' Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução: :.
Artigo unico. Ficam equipark~os os venoimentos do se..,
cretario do Arsenal de Guerra aos ttq seç.(et~rto ~o Arsenal ~a

12
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Marinha do Rio de Janeiro; revogadas as disposicões em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
\VASHINGTON

Lms P.

DE

SousA.

Nestor Seze{redo dos Passos.

DECRETO N. 5.145

~ DE

7

DE .JANEIIlO DF:

1927

Autoriza o Governo a entrar em acccôrdo com a Empreza Estrada de Ferro Machadense, para o fim de 1'ealizm· a cncmnpaçtw e conscqucntc incorporação li Rêde de Viaçrio
Ferrea Sul-Mineira da estrada de ferro construída pela
mesnta companhia., ligando as cidades de Alfenas c Santo
Antonio e Machado, no Estado de !I! i nas Gern.es; e dá outras providencias
O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Bl'asil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. Fica o Governo autorizado a entrar em
accôrào com a Empreza Estrada de Ferro Machadense, para o
fim de realizar a encampação e consequente incorporaç.ão á
Rêde de Viação Ferrea Sul-Mineira, da es1 rada de ferro con~druida pela me~mn companhia, ligando as cidades de Alfpnas
c Santo Antonio (' Machado, no Estado de Minas G1~1·acs, podendo, para esse fim, abrir os creditas necessarios, ou fazer
operações de credito, até a importancia de tres mil contos; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1927, 106° da Indepen ..
dencia e 39"' da Republica. '
·
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUZ.t\,

Victor Konder.

DECRETO N. 5.145 A-

DE

7

DE JA;.\IEIRO DE

1927

Estende aos auditores e adjuntos dos· representantes do Ministeria Publico do Tribunal de Contas o dispositivo no m·t. 4°,
do decreto n. 4. 988, de 8 de janeiro de 1926 e dâ outms
providencias
O Presidente da Hepublica dos Estarlm; TTnido~ do Brasil:
Faço saber que o Congres~o Naeional df'ri'Piou f' f'll sancriono a seguinte resolução:
Art. 1.° Fica extensivo aos auditores e arl.innto~ dos rf'presentantes do Ministerio Publico, do Tribunal de r.ontas, o
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disposto no art. 4° do decreto legislativo n. 4. 988, de 8 de
janeiro de 1926, sendo o Governo autorizado a abrir, para esse
fim, o necessari o credito.
Art. 2°- Vetado.
Art. 3°- Vetado.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrario.
Hio de .Taneiro, 7 de janeit·o de 1927, 106° da Independencia n 39° da Republirn.
LUis P. DE SouzA.
Getulio Vargas.

\V.\SHTNGTON

DECRETO N. 5.115

n -

nE

7

DE .rANEmo nE

1927

Suppdme a excepção constante da JHLJ'te final do a1'tigo 143, do
1·egularncnto da Escola Superior de Agricultura e Medicina V ctcrinm·ia., (tpp1·ovado pelo decreto n. 14.120, de 29
de março de 1920, e dá outras providencias
O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu
sancciono a re::;olução seguinte:
Art. 1. o Fica supprimida a ex:rcpção constante da parte
final do art. 143 do regulamento da E;-;cola Superior de Agricultura e Medicina Vef.erinaria, npprovado pelo decreto numero 14.120, de 29 de março do Hl20, devendo ser providas
por concurso as quatro cadniras actualmente vagas; podendo,
porém, o Governo nomear para qualquer dellas, independente
de concurso, os professores intPrinos respectivos das mesmas
cadeiras, que tenham demonstrado a sua. competencia durante
cxPrcieio não inferior a quatro nnnos lectivos na cadeira.
Art. 2. o Hevogarn-se as disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 7 de jaiH'iro de 1927, 106" da Indepcndencia c 39° da Republica.

Lms P. DE SousA.
Geminiano Lyra Castro.

\VAsHrNGTON

D:ECHETO N. 5. f .i;) c -

DE

7

DE JANEIRO DE

1927

A tdnriza o Poder E.rccutivo a despender até a quantia de
40:000$ com o custeio de um Patronato Agricola em
Bnmfim, Estado de Gnynz

O Presidcntr da HPpubl icn dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber qne o Congresso Nacional decretou e eu sanc~iono a resolução srguintP:
Artigo unico. Fica o Pod~r Executiyo autorizado a desrwndPt' alt' a quantia tlt' .'t() :000$ com d custeio de um Pa-
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tronato Agricola na cidade de Bomfim. Estado de Goyaz, sub..
vencionado nos termos do decreto n. 13.706, cte 19 cte julho
de 1919; revogadas as disposições en: contrario.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1927, 106° rla Independencia e 39° da Republica.
WASHINOTON

Lins P.

nE Som~A.

Gerniniano T.. yra Castro.

DECRETO N. 5.145 D -

DE

7

DE .JANEIRO DE

'1927

F'ixa os vencimentos dos auxiliares-apuradores da Directoria
Geral de Estatística e dos dactylographos das repartições
subordinadas a.o Ministerio dn Aodcultura, lndustria e
Commercio
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faç.o saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
A1·t. 1. o Ficam elevados a 450$ os n~ncimentos dos auxiliares-apuradores da Directoria Geral de Estatística e dos
dactylographos de todas as repartições, inclusive :]. Secretaria,
do Ministerio da Agricultura, sem prPjuizo da gratificação
especial instituída, em caracter proyisorio, pela lei numero
4. 555, de 10 de agosto de 1925.
Art. 2. o Revogam-se as disposi(:i!rs f'm contrario.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro dP 10?7, 106° da ImlPpendencia e 39° da República.
P. DE SousA.
Geminirmo Lum Castro.

WASHINGTON Lllrs

DECRETO N. 5.145 E -

DE

7

DE .J.\~EIRO UE

1927

Autoriza o Poder Executivo a alterar o actual 1'Pf1Ulamento da
Estação Experimenta.l de Combustivei.!i e Minerios
O Presidente da Republica dos E.:; fados Unidos do Brasil:
Fac.o saber que o Congresso Nacional decrP-tou c eu
sancciono a resolução seguinte:
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o
aetual regulamento da Estação Expm·imentul de Combustíveis
e Mineríos, de fórma a estender a sua artividadc a todos os
ramos de industrias do paiz, a denominar-se "Instituto Brasileiro de Pesquizas lndustriaes".
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Art. 2. ·' A remodelação de que trata o artigo anterior
será feita sem crear novos encargos para o Thesouro Nacional,
restringindo-se o total da despeza á do orçamento votado para
o proximo exercício; devendo por esse motivo ser aproveitados na nova organização os funccionarios technicos extranumerarios que já prestam serviços á referida repartição.
At't. 3. o Hevogam-se as disposições em contrario.
H.io de Janeiro, 7 de janeiro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
P. DE SoUSA.
Geminiano Lyra Castro.

WASHINGTON LUIS

DECHETO N.

~.I

'tG -

DE

8

DE JANEIRO DE

1927

Autm·iza o Poder E'xecutivo a abrir, pelo Ministerio da Ma1'inha, o credito esrxcial de oito contos e quatrocentos
mil 1·éis, para pagamento de di[{errnça de vencimentos
a almirantes reformados, rninisítos do Supremo Tribunal .i.ll ilitar
O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso \'acionai decreta e cu
sanceiono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Poder Execnl ivo autorizado a abrir,
pelo l\linisterio da Marinha, o credito especial dê oito contos
p .quatrocentos mil rt!is (8:400$), para paganwnto da diffet·ença de vencimentos, no anno de 1921, · u que tecm direito
os almirantes reformados, ministros do Supremo Tribunal
Militar, revogadas as disposições em contrario.
llio de Janeir·o, 8 de janeiro dP Hl27, 106" rta Indepen ..
{Iene ia e 39° da Rcpuhlica.
\V ARHINGTON

LUIS

P.

DE SOUSA.

Arnaldo Siqueira Pinto ria Luz.

DECRETO N. 5. 1.17 -

DE

10

DE JANEIRO DE

1927

Revigora o saldo do credito aberto pPlo decreto n. 17 .130, de
16 de deze·mbro de 1925. e o credito especial de
1. 761:183$851, de que trata o der1'Pfo le(lislativo numero
4. 824, de 27 de janeiro de 1924

O Presidente da Republica rlos Estarlo:;; Unidos do Brasil:
Faço saber que o Cong-rf'sso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
Art. 1.° Fica revigorado n saldo do crPrlito aberto pelo
decreto n. 17.130, de 1() de dezPmhro rle 19~5, para paga-
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mento de contas da Estrada de Ferro S. Luiz a Therezina,
t·elativas ao exercício de 1921.
Art. 2.° Fica, igualmente, revigorado o credito especial
de 1. 7G1: 183$851, de que trata o decreto legislativo n. 4. 824.
rJe . 27 de ja~e·iro de 1924, autorizando a abrir, pelo Minis:..
LPriO da Justiça c Negocias Interinrrs, para liquidação da divida .contJ'ahida pelo Fluminense Foot-Hall Club, nos termos
do aJuste celebrado em 24 de maio rlc Hl:!:?, para realização
dos jogos e festejos athleticos e sportivos do· programma official das festas commemorativas do Ccnf.cnario da Inrlependencia do Brasil.
Art. 3. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro rlc 1927, 106° da Independcncia e 39° da Rcpublica.
0

P. DE SOUZA.
Augusto de Vianna do Castello.
Victor Kmule1'.

WASHINGTON LUIS

DEORETO N. 5. H7 A -

DF.

10

J)F. J.\NEIRO DE

1927

Autoriza o Podc1· Executivo a abrir, pelo Ministerio da AgrtcttltU1'a, lndustria e Conunercio, o credito especial de 1·éis,
ouro, 4 :200~;, pm·a pagamento de p1·emio an '':c-alumno da
Escola de Minas, de Ouro Preto, Israel Pinhcil'o da Silva

O Presidente da Rcpublica dos Estarlos Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congrrsso Nnc innal dHCI'Pt.ou c eu sanedono a resolução seguinte:
Artigo unico. O Presidente da Rrpublica abrirá, pr~lo Ministerio da Agricultura. Industria c Commercio, um credito
o~pccial de 4 :200$, ouro, para pagar· ao Px-alumno da E~eola
de Minas de Ouro Preto, Israel P.in1hriro da Rilva, o prPmio
de viagrm ao cstrangriro a que !«'lll dirPifo; r•ryogadas as disposiçõPs em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro dr 1927, 10fio da Indepcndcncia c 39° da Republica.
P. DE SOUZA.
Geminiano Lvra Cash·o.

WASHiNGTON LUIS

DECRETO N. 5.148-

DR

10

lll<:! JANEIHO DE

1927

Modifica o quadro e a tabella de vencimentos do pessoal da
Guarda Civil e da Jnspec'to1·ia ele Vehiculos da Policia do
Districto Federal, é dá outras p1·ovidencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
Art. 1.0 Aos funccionarios da Guarda Civil c da Inspecto ..

1'7
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ria d0 Vehiculos, serão applicadas as disposições constantes
dos arts. 30 e 33 do decreto n. 15. 614, de 16 de agosto de
1922.
Art. 2.0 A aposentadoria do pessoal da Guarda Civil (fis ..
caes e guardas), da Inspectoria de Vehiculos e da 4• Delegacia
Auxiliar, será dada com o tempo c vantagens relativas ao
f.cmiW c vantagens da reforma concedida ao pessoal da Policia
Militar desta Capital, ficando em pleno vigor as disposições do
decreto n. 3.605, de dezembro de 1918, para os casos de lesão
recebida no exercício da funcção, da qual resulte a invalidez
ou morte do funccionario, não pQdendo este, em caso algum
perceber como inactiYo, mais do que em exercício.
Art. 3. A contar de 1 de janeiro de 1927, fica substituída
a actual tabella de vencimentos do pessoa.l da Guarda Civil,
pela seguinte :
0

Vencimentea

1 inspector . . . . ..•.....................
1 sub-inspector • .. . •.•..............•.. ·:
f ahnoxarife . . ......................... .
1 chefe do expediente (fiscal em commissão).
45 primeiros fiscaes (actuaes fiscaes) ....... .
40 segundos fiscaes (actuaes ajudantes) ..... .
330 guardas de 1a classe . . . . .............. .
420 guardas de 2~3 classe ····················~
280 guardas de 3 classe ........... ·········•

mensaes
1:500$000
1:000$000
750$000
50$000
600$000
500$000
400$000
350$000
300$000

Paragrapho unicn. A tabella de vencimentos do pessoal
da Inspectoria de Vehiculos será a seguinte:
Vencimentos
i inspector . • • . .••................•...•

1
2
10
1O
170

sub-inspector .
escreventes . .
auxiliares . .
fiscaes geraes .
signaleiros . . .

. . . .....................
........................ .
......................... .
. ..................... .
. .....................•.

mensaes
1:500$000
1:000$000
700$000
600$000
500$000
400$000

Art. 4.0 O recolhimento do pessoal enfermo ao Hospital
da Policia Militar, será feito mediante a indemnizacão de
2$500 a 3$ diarios, ou por conta do Estado, quando a molestia
fôr proveniente de lesão recebida no desempenho da funcção;
a reclusão será nos quartcis da mesma Policia, sempre que o
funccionario sC>,.ia forçado a responder a processo criminal,
ficando nessas condi~.:ões considerados os membros da administração c os da fiscalização officiaes ·honorarios da Policia
c guardas em geral, inferiores, tambem honorarios.
Art. 5. Os vencimentos dos guardas sanitarios da Directoria da Defesa Sanitaria Maritiina desta Capital, serão de
450$ mcnsaes ou 5: 400~ annualmente.
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Art. 6. O Governo abrirá os necessarios creditas para a
execução da pres~nte lei.
Art. 7. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 10 de janeiro de Hl27, 106° da lndependencia e 39° da Republica.
0

0

\VASHINGTON

J. . ms

P. DE SouzA.

Augusto de Vianna do Castcllo.

DECRETO N. 5.148-A Reoruaniza a.

Ass.is~e1l~ia

DE

10

DE JANEIRO DE

1927

a Psvchopathas no Districto Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono, a resolução seguinte:
Art. 1. A pessoa que, em consequencia de doença mental,
congenit.a ou adquirida, attentar contra a propria vida ou a
de outrem, perturbar a ordem ou offender a moral publica,
6erá recolhida a estabelecimento apropriado. para tratamento.
§ 1. Só se tornará effectiva, entretanto, a reclusão, na
parte fechada de estabelecimento dessa especie, publico ou
particular, depois de provada a alienação mental do paciente
ou a impossibilidade de conseguir que clle se submeti ::t ao
trat:lÍnento que a observação preliminar do caso aconsP.lhar.
§ 2. o Si a ordem publica exigir a admissão urgente de um
psychopatha, alienado ou não, na parte fechada .do estabele-·
cimento publico ·ou particular apropriado u tratamento, provisaria será a admissão em taes secções, devendo o director
do estabelecimento. dentro de vinte e quatro horas. communicar, á commissão fiscalizadora de taes casas, todo o occorrido,
instruindo o re'latorio com a observação que houver sido feita,
na qual porá seu visto pelo menos um dos membros da mesma
commissão.
Art. 2. o O psychopatha, alienado ou não, poderá ser tratado em domicilio proprio ou de outrem, sempre que lho forem administrados os cuidados que se fizerem mistér.
Paragrapho uni co. Si, porém. a doença mental cx~eder
de nous mezes e se tornar perigosa á ordem publica ou á virJa
do proprio doente ou de outrem, a pessôa que tenha á sua
guarda o enfermo. communicará o facto á commissão inspectora, com todas as occurrencias relativas á doença e ao tratamento empregado.
Art. 3. o Em qualquer occasião será. permittido a qu::tlquer
pessôa, internada em estabelecimento publico ou particular. ou
em domicilio. reclamar a quem de direito, por si ou por pes'óa interessada, novo exame de sanidade mental, por medico'3
0

0

AàTOS DO PODER LEGISLATIVO

19

estranhos ao estabelecimento ou caRa de saude em que ella se
ache.
Art. 4. o Salvo o caso de imminente perigo para a ordem
publica, para o proprio enfermo ou para outrem, não será. recusada sua retirada de qualquer estabelecimento, quando re...
querido por quem pediu a sua admissão.
Art. 5. Quando naquella casa, recusada a sabida, o director do estabelecimento dará incontinente, em relatorio, á
autoridade competente, as razões da recusa, para o julgamento
de sua procedencia.
Art. 6. o Evadindo-se qualquer psychopatha de um estabelecimento publico ou particular, poderá ser readmittido sem
nova formalidade, não havendo decorrido mais de 30 dias de
sua evasão, e si persistirem os motivos da admissão anterior.
Art. 7. o E' prohibido manter psychopathas em cadeias publicas ou entre criminosos.
Paragrapho uni co. Onde quer que não exista manicomio
nem Eecção de hospital commum destinada a delirantes, a autoridade competente fará alojar o paoiente de perturbação
mental em casa expressamente destinada a esse fim, até que
possa ser transportado para algum estabelecimento especial.
Art. 8. Emquanto não possuírem os Estados manicomios
judiciarios, os psychopathas delinquentes e os condemnados
psychopathas sómente poderão permanecer em manicomios publicas. nos pavilhões que especialmente lhes forem reservados.
Art. 9.
Vetado.
Art. i O. Todo hospital, asylo ou casa de saude destinado
a enfermos de doenças mentaes, deverá preencher as seguintes
condições:
§ i. Ser dirigido por medico ou medicas, devidamente
habilitados.
§ 2. Installar-se e funccionar em edifício adequado, situado em logar saudavel, com dependencias que permittam
exercícios ao ar livre.
§ 3. Possuir compartimentos esp~ciaes para evitar a promiscuidade de sexo-;, hem como para separação e classificação
dos doentes, segundo o nnmero destes e a natureza da doenca
de que snffram.
~ 4. Offerecer garantias de idoneidade no tocante ao pesRoal, para os serviços clinicas e administrativos.
§ 5. Ter durante as vinte e quatro horas, um ou mais
medicas, de plantão.
Art. i i . Quem quer que pretenda fundar ou dirigir umâ
casa de saude destinada ao tratamento de psychopathas deverá requerer ao Ministerio do Interior ou aos Presidente ou
Governadores dos Estados a devida autorização.
Art. 12. Annexará o requerente a sua petiçlo:
§ 1. Documentm; tendentes a provar que o local e o estabelecimento estão nas condicões do art. 10.
§ 2. O regulamento interno da casa de saude.
§ 3. Declaração do numero de doentes que pretende receber.
§ 4. Declaracão de receber ou não o estabelecimento
apenas psychopathas P. de ser, no ultimo caso, o local a estes
reservado inteiramente separado do destinado aos outros
doentes.
Art. 13. Estando esses documentos e declarações em
fórma, e sendo pelo deferimento. da petição a commiMão in...
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spectora, recolherá o peticionaria aos cofres publieos a quantia que arbitrar annualmente o Governo para a fiscalizacão
do estabelecimento.
·
Art. ·H. Pretendendo a dirC'cção rlo esta helccimenfo ele,· ar o numero primitivo de pensionistas, ao Governo submetter<í devidamente informada pela commissüo inspectora uma
nova planta do edificio. provando que as novas construcções
comportam. na r.onformidade requerida. oR novos pensionistas.
Art. 15. Os uirectores de estabelecimentos publicas ou
pa-rticulares para psychopathas enviarão mensalmente á commissão inspectora uma relação circumslanciada dos doentes
internados no mez anterior.
Art. f6. Ao Governo da União incumbe manter a nssisloncia ao3 psychopathas no Dislricto Federal, dependente directa e exclusivamente do Ministro da Justiça e NcRocio::: In·~eriorcs, havendo da Prefeitura do Districto Federal a diaria
dos doentes desvalidos ou indigentes.
Paragrapho uni co. A diaria dos doentes rcmettidos pelos
Estados será paga por estes, e, pelos respectivos paizes, a dos
estrangeiros, no caso de accôrdo ou reciprocidade; a dos pensionh;tas particulares será paga pelos respectivos internantes
ou respansaveis.
Art. 17. A assistencia a psychopathas no Districto Federal terá nos seus manicomios o seguinte pessoal do nomeação do Governo, com os vencimentos da tabella anno:xa
ao regulamento da presente lei:
Um psychiatra-director geral superintendente de todos os
serviços clinicas, technicos, e administrativos da Assistencia
no Districto Federal o em particular os do Hospital Nacional de Psychopathas; vice-director do hospital, quo será o
psychiatra com maior tempo de serviço medico, como funccionario tio quadro, na Assistencia; um director do Instituto
de Psychopathologia, que será o professor de psychiatria da
},acuidade de Medicina do Rio de Janeiro; um psychiatra director do Instituto de Neurobiologia; onze psychiatras, dos quaes
serão designados pelo director geral os que devam servir no
Hospital o nas Colonias; um medico chefe dos serviços da assisteneia social; seis medicas assistentes effectivo, dous cirurgiões; um ophtalmologista; um oto-rhino-laryngologista;
11111 dPrnmln-s)llphiligrapho; um medico physiotcrarwuf.n, diroctor do Instituto do Physiothorapia c dois medicas physiotherapeutas encarregados do serviço de hydroterapin, elcctrotherapia, kinesithcrapia, phototherapia, comprehendendo a
heliotherapia, thermotherapia, · radiologia e radiumthcrapia;
um dentista. No Hospital Nacional de Psychopathas; um admillisfrador geral: um chefe do secretaria; um primeiro official;
um segundo official; um terceiro official; um quarto official;
cinco amanuonses; duas dactylographas; um guarda-livros; um
pharmaceutico-chefe; um sub-administrador; um ajudante de
pharmncia; um dispcnseiro, um continuo e um porteiro. Em
cada Colonia: um psychiatra director; tantos psychiaf.ras
quantos o dircctor geral da Assistencia designar, de accôrdo
com as exigencias do serviço; um chefe de laboratorio de pcsquizas clinicas; um cirurgião e um dentista, na de homem::
mna cirurgiã gynecologista, um dentista, na do mulheres; um
pharmaceuUco e ajudante, um administrador, um primeiro e
um segundo officiaes; dous amanuenses. No Manicomio .Tudiciario: um psychiatra director; um assistente designado pelo
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director geral; um zelador; um escripturario; um amanuenso
e trcs cobradores, cada um com a porcentagem de 1.0 o/o (dez
por cento) a que te em direito.
Art. 1.8. Serão providos por decreto os Jogares da Assistencin, obrigatoria e effectivamente exercidos por medicas, o
o de administrador geral e o chefe da secretaria do hospital. Os demais funccionarios de que trata o artigo antecedente serão nomeados por portaria do Ministerio da Justiça e
Negocias Interiores.
§ 1 . o Depende de concurso o provimento de assistentes
cffectivos da Assistencia a psychopathas, devendo ser preferido o concnrr1~11f c que houver exercido o internato efl'cctivo
no Hospital Nacional ou nas clinicas psychiatrica e de doencas
ncr...-osas das Faculdades de Medicina da Republica.
§ 2 . ., Os psyehiatras serão nomeados entre os assistente~
cffectivos, sendo preenchida uma vaga por merecimento e
outra por antiguidade.
§ 3. o O merecimento será julgado, por maioria de votos,
por um conselho composto dos alienistas á vista de trabalhos
originaes que houverem publicado, de preferencia nos domínios das doenças nervosas c mentaes, os candidatos ás vagas
occurrentes.
§ 4. o A antiguidade será computada pelo tempo de ~er
viço no respectivo cargo, attendendo-se, no caso de igualdade
no mesmo cargo, ao tempo de serviço em interinidade na Assistencia, bem como o de serviço effectivo de internato do Hospital ou da clínica psychiatrica ou nos ambulatorios annexos
ás dcpendencias da Assistencia.
§ 5 . o Deverão ser preferidos para os cargos de cirurgiões,
ophtalmologista, dermato-syphiligrapho e oto-rhino-laryngologista e tres physiotherapeutas que conheçam bem hydrotherapia, phototherapia, electrotherapia, radiologia, ionotherapia
e que tenham exercido o cargo de physiotherapeuta em algum estabelecimento, aqui ou no estrangeiro, os medicas qne
se tenham distinguido por estudos destas especialidades applicadas á neurologia e á psychiatria.
§ 6. o Para o provimento do cargo de psychiatra director
do Inst.ituto Neurobiologico, escolher-se-ha entre os psychiatras quem se tiver especializado na materia, publicado trahalhoR de valor notorio, a juizo da maioria dos outros psychiatras da Assistencial
Havendo mais de um pretendente ao lagar, o Governo
mandará pol-o em concurso, para o qual s6 poderão inscrever-se os psychiatras e assistentes da Assistencia a Psychopathas no Districto Federal.
Si nenhum psychiatra ou assistente fôr candidato ao
cargo, mandará o Governo effectuar o concurso a que poderá
concorrer qualquer medico.
§ 7. • Para provimento dos lagares de director geral da
Assistencia, de director de Colonia e de director do Mantcomio Judiciario, o Governo mandará effectuar uma eleição
entre os chefes de serviço, na qual tomará parte a maioria
dos medicas da Assistencia, s6 podendo ser votados os que
forem psychiatras.
Uma lista dos tres mais votados em tros escrutinios será
remet.tida no mesmo dia ao Ministerio da Justica e Negocias
Interiores, afim de que dentre elles seja escolhido o que deverá ser nomeado.
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§ 8. • A lista tríplice, a que se refere o § 7o, deverá ser
acompanhada da acta da sessão respectiva, assignada pelos
medicos presentes á eleição.
Art. i 9. Além do pessoal de nomeação do Governo, terá a
Assistencia nomeados pelo director geral dez assistentes contractados, conservadores technicos, seis internos effectivos,
inspectores, enfermeiros, guardas, serventes, de accôrdo com
as exigencias do serviço e de nomeação do director geral, dos
directores de Colonia e do administrador geral do Hos:r1tal
Nacional.
Art. 20. Os Jogares de interno effectivo do Hospital Nacional serão preenchidos por nomeação rlo director geral, após
concurso entre alumnos das Faculdades de Medicina da Repuhlica que ao menos tenham sido approvados nos exames da
5" série medica.
§ i . o Si assim o exigirem as necessidades do serviço, poderá o director geral nomear até mais oito internos extranumerarias, sem direito á remmwração, alnmnos rla Facnlrladc
de Medicina qm~ tenham ~ido approvndos nns matPrias do
4n anno medico.
§ 2. 0 Os internos do Hospital e do Manicomio .Tudiciario
não poderão exercer identicas funcçõcs em outros hospitaes,
dispensarias ou ambulatorios.
Art. 21 . As infrac~ões dos preceitos desta lei serão punidas com as seguint.cs penas, ~f'Tll prejuízo de ontrns capitulações no Codigo Penal:
1°, multa de 500$000, imposta pela commissão inspcctora;
2°, multa de 500$000 a 1 :000$000, ou prisão até oito
dias, imposta pelo Ministerio da Justiça;
3°, na falta de pagamento destas multas dentro do prazo
que fôr determinado, serão ellas cobradas executivamente
pela Procuradoria da Republica.
Paragrapho uni co. Ao director reincidente poderá ser
cassada a autorização para funccionar o estabelceimento particular.
Art. 22. Para a execução da presente lei, o Poder Executivo expedirá os precisos regulamentos em que tambem
serão consignadas as medidas convenientes para a inspecção
dos serviços de assistencia a psychopathas e a admissão dos
referidos doentes nos estahclPcimcnfos pnhlicos c particulares.
Paragrapho uni co. Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir para isso os necessarios creditos, provendo eqnitativamente á remuneração dos technicos e chefes de serviço, de
accôrdo com os institutos scientificos do paiz.
Art. 23. Os empregados do quadro, de nomeação do
director geral, do administrador geral do Hospital Nacional,
dos directores de Colonias e do Manicomio Judiciario, terão
seus vencimentos acerescidos de vinte mil réis memmes o
taes vencimentos na proporção de dons terços do ordenado
e um terço de gratificação.
Art. 24. Os profissionaes e funccionarios outros, de
qualquer categoria, que prestarC'm seus serviços á Assistencia a Psychopatas, no Hospital Nacional, nas Colonias e no
Manicomio Judiciario, deverão optar pelos vencimentos de
uma só das funcções, caso perceham pelos cofres pnhlicos de
outro cargo que exerçam, ficando absolutamente vedada a remuneração accumulada.
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Art. 25. Vetado.
Art. 26. Reyogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em J O do janeiro do 1927, 106" Independcncia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

A naus to de Vianna do Castello.

TAllELLA DE VENCIMENTOS

Assistcncin a Psychopathas
1 dircctor geral:

Ordenado... . . . . . . . . . . . . .
Gratifiea'ção. . . . . . . . . . . . .

18 :000$00C
9 :000$000
27:000$000

27:000$000

diroctor do Instituto de Psyehopat.hologia:
Ordenado ................
Gratificação.. . . . . . . . . . . . .

12:000$000
6 :000$000
18:000$000

18:000$000

dirccfor do Instituto de Neurohiologia:
Orden~do ................

Gral ificac_:ão........ . . . . .

12:000$000
6 :000$000
18:000$000

11

18:000$000

ps~·r.hiatras:

Ordenado................
Gratifieação ........ , . . . .

11 :600$00(
5 :800$000
17:400$000

191:400$000

f medico chefe da Assistcncia

Social:
Ordenado ..............
Gratificação ...·.·. . . . . . . .

11:600$000
5:800$000
f7:400$000

f7:400,000

6 medicos assistentes effectivos:
Ordenado ............. .
Gratificação ·: .. . _._ ...... .

9:600$000
4:800$000
14:400$000

86:400$000
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10 assistentes contrncladcs:

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

Ordenado
Gratificação

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

6:000$000
3:000$000
9:000$000

!J0:000$000

2 cirurgiões:
Ordenado ..............
Gratificaç.ão ..........

11:600$000
5:800$000
17:100$000

:H :800$000

1 ophtalmo!ogista:
Ordenado .........•.....
Gratificação

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

11:600$00()
5:800$000
17:400$000

17:400$000

i oto-rhino-laryngologisla:

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

Ordenado
Gratificação

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

11:600$000
5:800$000
17:400$000

17:400$000

i dermnto-syphiligrapho:

Ordenado .......•.......
Gratificação ............

H :600$000
5:800$000
17:400$000

17:400$000

i direclor-medico do Instituto
Physiotherapin:

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

Ordenado
Gratificação

9:-I00$000
4:700$000
14:100$000

14 : 100$·000

2 mcdicos physiotherapeutas:
Ordenado .......•......•
Gratificação

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

8:000$000
4:000$000
12':000$000

24:000$000

f dentista:

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

Ordenado
Gratificação

...........

6:000$000
3:000$000
9:000,000

9:000$000
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Hospital Nacional de Psychopathas

1 administrador geral:
Ordenado ......•.•......
Gratificação . . . . . . . . . . . .

13:600$000
6:800$000
20:400$000

1

20:400$000

~nb-::ulministrador:

Ordenado...............
Gratificação .• . . • • • • . . • . •

6:400$000
3 :200$000
9:600$000

!):600$000

1 chefe de secretaria:
Ordenado ..............
Gratificação _:......... . .

11:600$000
5:800$000
17:400$000

17:400$000

1 1o official:
Ordenado . . . . . . . . . . . . . .
Gratificacão .......... :.

8:000$000
4:000$000
12:{)00$000

12:000$000

1 2° official :
Ordenado ....•.. .......
Gratificação . . . . . . . . . . . .

6:800$000
3:400$000
10:200,000

10:200$000

1 3° official :
Ordenado...............
Gratificação . . . . . . . . . . . .

5:'00$000
2:800$000
8:400$000

8:4·00$000

1 4n official :
Ordenado .............•
Gratificação . . . . . . . . . . . .

4:000$000
2:000$000
6:000$000

6:0001000

5 nmanuenses:
Ordenado ~·············
Gratificação·...........

3:6001000
1 :800$000
5:400$000

27:000${)00
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2 dactylographos:
Ordenado ..............
Gratificação . . . . . . . . . . . .

3:600$000
1 :8.00$000
5:400$000

10:800$000

1 guarda-livros:
Ordenado .............•
Gratificação . . . . . . . . . . . .

4:800$000
2 :400$000
7:200$000

7:200$000

1 pharmaceutico-chefe:
Ordenado ..............
Gratificação . . . . . . . . . . . .

9:600$000
4 :800$000
14:400$000

14:400$000

1 ajudante de pharmacia:
Ordenado . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação . . . . . . . . . . • .

4 :000$000
2:000$000

6:000$000

6:-D00$000

1 dispenseiro:
Ordenado . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação ..._.........

4 : 000${)00
2:000$000
6:000$000

6:o0U0$000

1 continuo:
Ordenado . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação . . . . . . . . . . . .

2:800$000
1 :400$000
4:200$000

4:200$000

1 porteiro:
Ordenado ..............
Gratificação . . . . . . . . . . . .

3:200$000
1 :600$000
4:800$000

4:800$000

COLONIA DE PSYCHOLOGIA (Homens)

1 director:
Ordenado • . . • . . . . . . . . . .
Gratificação . ·~ ~-- .·...•

13 :600$000
6:800$000
20:400$000

20:400$000
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i chefe de laboratorio de pes-

quizas clinicas :

Ordenado . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação .•........ . . .

6 : 000$000
6:800$000
9:000$000

9:000,000

1 dentista:
Ordanado................
Gratificação. . . . . . . . . . . . .

4 :00:0$00()
2:000$000
6:000$000

6:000$000

1 pharmaceutico:
Ordena no. . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação . . . . . . . . . . .

7:600$000
3 :800$000
1.1:400$000

11:400$000

1 ajudante de pharmaceutico:
Ordenado................
Gratificação.. . . . . . . . . . . . .

3:200$000
1 :600$000
4:800$000

1 administraaor:
Ordenado ................
Gratificaç.ão.... . . . . . . . . .

10:200$000
5 :400$000
1. 6 ::200$000

ff):200$000

1 primeiro official:
Ordenado................
Gratificação . . . . . . . . . . .

6:800$000
3:400$000
10:200$000

10:200$000

segundo otficial:
Ordena'do. . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação..............

5 :·600$000
2:800$000

8:400$000

8:400$000

2 amanuenses:
Ordenado................
Gratificação.............

3:600.$000
1 :800$000
5:400$000

1.0:800$000
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COLONIA DE PSYCHOPATIIAS

(Mulheres)

1 dircctor:
Ordenado................
Gratificação.............

13:600$000
6:800$000
20:400$000

20:.100$000

1 cirnrgião-gynocologisln:
Ordenado. . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificacfl·o.............

11 : 600$Uü0
5 :800$000
17:400$000

17 ;.100$000

1 chefe de lahoratorio de pesquisas:
Ordenado. . . . . . . . . . . . . . . .
Grati·ficação........ . . . . .

ü :000$000

3:000$000
9:000$000

9:000~000

1 dentista:
Ordenado................
Gratificação.............

4:000$000
2:000$000
6:000$000

G:000$000

1 pharmaceutico:
Ordenado .... ·. . . . . . . . . . . .
Gratifica'ção...... . . . . . . . .

7 :600$000
3 :800$000
11:400$000

H :400$000

1 a.iudantc de pharmaceutico:
Ordenado. . . . . . .. . . . . . . . .
Gratifi'cação.............

3 :200$000
1:600$000
4:800f000

4:800$000

1 administrador:
Ordenado ................
Gratifica(.'lão. . . . . . . . . . . . .

10:800$000
5:400$000
16:200$000

16:200$000

1 primeiro official:
Ordenado................
Gratificação.............

6:800$000
3:400$000
10:200$000

10:200$000
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1 segundo official:
Ordenado. . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação. . . . . . . . . . . .

5:600$000
2:800$000
8:40'0$000

8:400$000

2 amanuenses:
Ordenado ..............
Gratificaçüu _...........•_

3:600$000
i :800$000
5:400$00ú

10:800$000

.l\IANICOl\110 JUDICIARIO

1 direclor:

Ordenado .....•••. , -... . .
Gratifica cão •.• ~....... •.

13 :600$000
6:800$000
20:400$000

1

20:400$000

zelador~

Ordcnndo . . . . . . . . . . . . . •
Gratificação . . . . . . . . . . . •

3 :600$000
1 :8Q0$000
5:400$000

5:400$000

1 cscripturario:

Ordenado . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação _._ ... : ._......

3:600$000
1 :800$000
5:400$000

5:400$000

1 amanucnsc:

Ordenndo . . . . . . . . . . . . . .
Gratifieação . . . . . . . . . . . .

2:400$000
1 :200$000
3:600$000

3:600$000

IIOSPI'rAL NACIONAL DE ALIENADOS

1 vicc-dircctor:

Ordenado .....•••......

Gratifica~~ão .· ... :. . . . . . .

14:000$000
7 :000$000

21:000$000
21:000$000
nio de Janeiro, em 10 de janeiro de 1927. - Vianna do
Castcllo.

AO'rOS DÓ PODER LEOIBLATI'VÔ

DECRETO N. 5.149 -

DE 10 DE JANEIRO DE 1927

Autoriza a abertura dos creditos de 12:000$ e 63:360$, para
pagamento da gratificação a que se refere a lei n. 3. 990,
de 2 de janeiro de 1920, a vario.~ {unccionm·ios do Departamento Nacional de Saude Publica
O Presidente da Republicâ dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber quo o Congresso Nacional decretou c cu sancciono a resolução seguinte:
Art. Lo Para pagamento da gratificação a que se refere
a lei n. 3. 990, de 1920, aos guardas dos serviços sanitarios
do Departamento Nacional de Saude Publica (Inspectoria dos
Serviços Sanitar-ios Terrestres), fica aberto um credito de
72:000$000.
Paragrapho uni co. Para pagamento d~ gratificação a que
se refere a lei n. 3. 990, de i 920, aos guardas desin fectadores
de 2• classe do Departamento NaCional de Saude Publica, fica
abcrlo um credito de 63 :360$000.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
0

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1927, 10ü da Indepcndcncia e 39° da Republica.
0

WASHINGTON LUIS P. DE SOUZA.
Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.150 -

DE 10 DE JANEIRO DE 1927

Autoriza a conservar nos logares que occupam ae visitadora!
de hygiene · e saude publica, que venham prestando seus
serviços ha alguns annos, e dá outras providencias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber ·que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a conservar, nos logares que occupam, as visitadoras de hygiene e saude publica,
que venham prestando seus serviços ha alguns annos e quo
possuam certi f·icados do curso de emergencia.
Art. 2.° Ficam creados no Serviço de Enfermeiras e na
Escola de Enfermeiras, a cargo do Departamento de Saude Publica, os seguintes lagares:
Serviço de Enfermeiras:
dircctora de divisão de enfermeiras de saude
publica (gratificação t : t 40$000) ........ .

13:680$000
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Escola de Enfermeiras Dona Anna Nery·
i administrador (graf i f icação ao funccionario do

Departamento destacado na escola, 300$)
1 1nspectoe de alumnos (gratificação, 380$) ... .
2 copeira~ (gratificn,:fio 160$) ................. .
5 arrumadeiras (gratificaç.ão 160$) .......... .
1 tclephonista (ghtf ificação 160$) ............. .
i costureira (grali !'i cação 310$) ............... .

3:600$000
4:560$000
3:840$000
i0:800$000
f:920$000
3:720$000

Art. 3.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os
r.ccessnrios creditas para pagamento do pessoal de que trata
o artigo precedente, durante o exercício de 1927.
Art. 4.° Fica equipárada a gratificacão do director do
Abrigo Hospital Artlmr Bernardes á do director do Hospital
Pedro li.
Art. 5.° Ficam crcados no Abrigo Hospital Arthur BPrnardcs mais os seguintes logare·s com as seguintes gratificações:
f radiologista .............................. .
i gynccologista ............................ .

i auxiliar-parteira ...... ~ ... .- .............. .

i enfermeira ............................. .

f enfermeira-chefe ........................ .
1 escripturario
(funccionario do Departa-

mento Nacional de Saude Publica) .... .

i auxiliar de escripta ...................... .
i dentista ..............
o

o o

o

o

o.

o

•••••••••

o

o.

2 chau.{(eu.rs a 4 :392$000 .............
6 auxiliares do Serviço Social a 5:400$000 ..
i copeiro .................................. .
i ajudante de cozinha .......
21 serventes a 2:460$000 ....•
o

o

•••

o

•••

••••••••

o

o •••••••• o ••••

5:400$000
i2:000$000
5:400$000
2:820$000
7:680$000
2:400$000
2:840$0ô0
3:600$000
8:784$000
32:400$000
2:820$000
2:820$000
51:660$000

Art.. 6.° Fica com~edido ao medico que pernoitar nesse
hospital a dia ria de 1!1eooo.
.
Art. 7.° Fica mudada a denominação de "lavadeira" desse
hospital para "encarrrgado da layanderia".
Art. 8.° Fica revigorado, com a mesma applicação a que
se destina, o saldo do fundo especial de que trata o art. 3o da
lei n. 4. 9H, de 12 de ,iane-iro de 1925, que continuou em
vigor no exercício de 1926.

Tabella do pessoal do AbrJro Bospftal Arthur Bamardes para 1927
1 directora
f gynecologista (superintendente do Serviço
Pre-natal da Inspectoria de Hygiene Infantil) ......................•.
f radiologista ...........
f auxiliar-parteira .....
1 director de laboratorio .................•.•
1 ajudante de laboratorio ................. .
a medicas a 3:720$000 ................... .
.1 pharmaceutica ..........•...•.
o ••••••••••••••••••••

o

•••••••••••

o

o •••••

o

o o ••••••

•••••••••••

o •••••••••••••••••••

o ••••••••••••

9:720$000
f5:000$000
5:4001000
5:400$000
4:800$000
3:720$000
1t:i60$000
5:400$000

32

AC'l'OS DO PODER LEGlSLA'l'IVO

1
7
1
6
1

enfermeira-chefe ...•...•.•.•••.•...•...••
enfermeiras a 2:820$000 •.•..••......••••
dentista .......•.....•••••.•.......•...••
auxiliares do Serviço Social a 5:400,000 .•
administrador (funccionario do Departamento Nacional de Saude Publica) ....•
1 escripturario (funcc-ionario do Departamento Nacional de Saude Publica) ....•
1 dactylographa ....•.....••...•....•...•.••
1 auxiliar de escripta ..•....••.•....•.......
1 guardiã .............•..........•......•.•
1 cncarreg·ado da lavanderia ••....•......•••
1 roupeira ..........••..•.••.•.•.••.•..•.••
2 vigias a 3 :720$000 •...•....••. ·..•••.•••
2 operarios a 3:720$000 •....•.•...••••.••
1 cozinheiro ..........•.•...•.•..........••••
1 copeiro .........•...•.....•.......•..••
1 ajudante de cozinha ....•.•.•..•.••.•••..•
~ cltauf{eurs a 4 :392$000 ............•....
33 serventes a 2:460$000 •...••..••.•..••••
Gratificação ao medico que pernoitar, á
razão de 15$ diarios ............... .

7
19
3
32

680$000
740$000
600$000
400$000

4:800$000
2:400$000
2:820$000
2:820$000
4:560$000
3:720$000
3:720$000
7:440$000
7:440$000
3:720$000
2:820$000
2:820$000
8:784$000
81:180$000
5:475$000

Art. 9.° Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de jancirõ de 1927, i..Q6° da Indcpenucncia e 39° da Republica.

P. DE SOUSA.
Augusto de_ Vianna do Castello.

WASHINGTON LUIS

l>ECU:E:TO N'. G. Hi1 -

DE

10

DE JANEIRO DE

1!}27

Aut01·iza a abrü· ·pelo Mini8terio da Justiça e Negocios Interiores, os creditos necessarios até a importancia tle réis
504:47 4$122, para pagamento a desembi:n·gadores da
Côrte de Appellação

O Presidente da Republica dos Estados. Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
·
Art· 1.. o F'ica o Poder :E!xeculivo autorizado a abrir, pelo
1\'linislcrio da Justiça c Negocios Interiores, para pagamento
aos desembargadores, actualmentc em exercício na Côrtc de
Appcllação, dos accrescimos concedidos pelo art. 18, lia lei
n. -i.381, de 8 de dezembro de 1921, e 285, do decreto numero 16.273, de 20 de dezembro de 1923, os creditos ncccssarios, a partir de 20 de janeiro de 1924, a 31 de dezembro de
1926, até a irnportancia de 504:,í74$122.
· Paragrapho unico. A prova do cumprimento das funccõcs de modo distincto, far-se-ha por attestado do pre.si·
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dente da. Curte, que, pelo exercício deste cargo, ficará
pensado da mesma.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.

dis-

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1927, 106° da Independencia c 39() da Rcpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUZA·

Augusto de Vianna do Castello.

DECllETO N. 5.152

-DE

10

DE JANEIRO DE

1927

lJelcJ•ntina que o quad1·o de sargentos aspirantes da Policia
Militar do Districto Pedc1·al seja de 30, com o curso da
Escola Profissional
O Presidente da Republica dos Estndos Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Naciunal decretou e eu
saucciono a seguinte resolução:
Art. 1. o O quadro de sargentos aspirantes da Policia
l\lilitar do Districto Federal fica constituído de trinta aspirantc•s a official, sfmdo requisito para a inclusão no respectivo quadro, sómente, o curso da Escola Profissional dessa
corporação, observadas, rigorosamente, a classificação por
ordem de merecimento intellectual e a antiguidade de turmas, cúmo se procede no Exercito.
.
At·t. 2. o Revogam-se as disposições -em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1927, 106° da Independcncia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUZA·

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. G.153 -

DE

10

DE JANEIRO DE

1927

llcronhece o direito de {unccionarios de diversas repartições
da. Policia do Districto Federal e do Gabinete de Identificação c Estatística Criminal á percer-v;·ão da uratificaçiio crearla pela lri n. 3. 990, de 1920, e autoriza a abrir,
ao illinister·io da Justiça e Negocias Interiores, o credito
especial, até a im.portancia de 671 :422$500, para attendcr ao pa(lamento da me,<~ma gratificação
O Prosidcnfc da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Os funccionarios da Secretaria da Policia do
Dis1ricto Federal, da Inspectoria de Segurança Publica e lnLeis de 1927- Vo.l I

3
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vrstigacão, do Gabinete de Identificação e Estatística Criminal e os commissarios de 1" e 2" classes, que no per iodo de
'1 de janeiro de 1920 a 31 de maio de 1922 percebiam venciwentos annuaes até 9:000$, c, por al·.lo do Poder :Executivo.
L'orum exclui dos dos f::wores du lei n. 3. 990, de ·1 :J~O, te em
direito aos mesmos favores, de accürdo com a tabf'lla organtza:ln pelo Governo, na importancia total de (fi 1 :.122$:)00.
Art. 2. o Para oceorrer ao pagamento da gralil i e ação a
que se refere o art. fo, fica o Poder Exeeutivo autorizado a
abrir, pelo Ministerio (Ja Ju~tiça c Nrgocios Inlnriores. o t·n·-dito especial até a quantia de 671 : 1.:!2!];500.
Art. 3. o Revogam-se as disposir:õrs em contn11<o.
Itio de Janeiro, 10 de janeiro dP 192i. lOG" da fndcpendcncia e 39° da llcpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUZA·

Augusto de Vianna dn Ca..c:tello.

DECRETO N. 5. 1 r;t, -

DE

1O nE .r ,\NEmo nE 1927

Heronh~·ce

de utilidade publica a Escola dr Com.mercio "Doze
de Outubro", de São Paulo, cr•lJi.tol do Estado de Stin
Paulo, e a Escola. de Commcrcio d~ 1Vatal. capif rrl do r:~
tado do Rio Grande do Norte.

O Presidente da Republica dos Estado.s Unidos do Brasil:
Faço saber que a Congre~so :\'aciona] drcreton r rn <~nn

(~t~ hliiO

a resolução seguinte:
Artigo unico. São reconhecidas de utilidade pnblicn a
Escola de Commercio "Doze de Ouluhro". de São l 1 ~mlo, capital do Estado de São Paulo, c a Escola de Commercin de
Natal, capital do Estado do Rio Grande rlo Norff'. !'i!·;tnrlo rr'vngadas as disposições em con t.rario.
Rio de Janeiro, 10 de ja'neiro dP 1\127, 106'' da fnrlopendencia e 39a da Republica.

P. nE SouzA.
Augusto de Vianna do CnsteTfo.

\VASHINGTON LUIS

DECRETO N. !).155

--DE

10

DE .TANEmo nr:

1n27

Autoriza o Governo a abrir, pelo Ministe·rio da .Justiça e 1\ cgocios In.,.te1'io1·es, n C1'Cdito de 226:250$, parfl. occon'cr ás
despezas feitas com. a rrccçlin rle uma cstahru. tW (1f'11f,1'nl
Pinheiro Machado.
·
O Presidcnf e da Ticpublica dos Esk1rJoc; Unirlos r lo
Faço saber que o Congresso -:'Ja~ional r1Pcrf'tnn r
l'r'iono a resoluçfío scguinf.Ó:
Ar~ig:o u~ico. Fica ?Uforizado o Poder Exccuf ivo
pelo Mm1ster10 da Justiça· c Ncg-oeios Interiores, um

Brasil:
c11 ;::tn-

a ahrir.
crwlif.o
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'';;:qwdal do 22G :2ü0$, para occorror ás dcspczas feitas com a
crcc6io de uma r si aLua no general Pinheiro Machado, nos
I f'rm"os do dr~ercto n. 4. r-í2G. de 2G do janeiro de 192:2, rovogad:ts as disposições em corüt·ario.

Hio de .Taneiro, 10 do ja'noiro do 1027, 10G" da Intlopcnrkw· ia c 30° da llopublica.
\VASHING'roN LUis P.

DE

SouzA .

.t ug1U1f n rlrJ Vianna do CasteUo.

LEI N. 5.1;)6 ---

DJ<~

12 ·nElJANEIRO

DE

1297

Fixa a Dcspf'za Geral da Rcpublica dos Estados Unidos do B1:asil
para o excrcicio de 1927
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
F'aço saber que o Congresso Nacional decretou c cu sanceiono a lei seguinte:
Art. 1o. A Despeza Geral da Republica dos Estados
UniJos do Brasil, para o cxercicio de 1927, é fixada em réis
109.023:318$468, ouro, c 1.288.519:889$775, papel distribuída
prlos t\~spectivos Ministcrio da forma seguinte:
,\rt. 2°. O Prcsicknte ch RPpublica é autorizado a despender, pelo Ministcrio da .Justiça e Negocios Interiores, as
quantias de 22:041$000, ouro, c de 123.921:286$616, papel,
com os S('rviços abaixo designados:
Total

Verbas

1" --

do Presidente un. Rcpublic~:
Fi"ta-papel ........................... .

~ubsidio

240:000$000

2" -- Subsidio do Vicc-Prf'sidente da Republica:

.......................•..

114:000$000

- Gabinete do Presidente da Hepublica:
Fixa-papel ..........................•.

161:496$000

Fixa-papel
:~"-

4" -·- Dcspeza com o Pn.ln.cio da Prf'sidencia da Repu-

blica:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

115:200$000
280:400$000

fi"-- Subsidio dos Senadores:

6" -

Fixa-papel ........................... .

1.562:400$000

Secretaria do Senado:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ....................... .

1.450:9321000
675:758$500
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Total

Verbas

7• - Subsidio dos Deputados:
Fixa-papel ........................... .
8

5.257:600$000

Secretaria da C amara dos Deputados:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

1.911:825$832
880:574$988

ga- Ajudas de custo aos membros do Congresso Nacional:
Fixa-papel ... ; ....................... .

1.375:000$000

8 -

10" - Secretaria de Estado:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

703:500$000
308:246$118

11"- Gabinete do Consultor Geral da Republica:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

33:600$000
15:315$000

12&- Justiça Federal:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

3.372:260$000
426:90:3$718

13•- Justiça do Districto Federal:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

4.004:084$999
1.111:228$230

14" - Ajudas de custo a magistrados:
Variavel-papel ........................ .

5:500$000

15• - Policia do Districto Federal:
Fixa-papel ........................... .
Varia vel-papel. ....................... .

6.385:114$950
3.206:740$500

16• - Policia Militar do Districto Federal :
Fixa-papel ........................... .
Varia vel-papel. ....................... .

9.792:216$191
9.426:562$600

17• - Casa de Detenção:
Fixa-papel ........................... .
Varia vel-papel. ....................... .

162:600$000
1. 363:356$118

18"- Casa de Correcção:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

166:188$360
789:273$618

19•- Archivo Nacional:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel. ....................... .

184:181$000
22:59G$118

20"- .Assistencia Hospitalar no Brasil:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

1..517:467$916
10.107:802$298

21"- Departamento Nacional de Saude Publica:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

10.756:315$615
12.163:470$000
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Total

Verbas

22a - Departamento N acionai do Ensino:
Variavel-ouro ......................... .
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

2311 -

22 0411000

1.362 025$396
10.052 813$450

Bibliotheca Nacional:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papcl ........................ .

453:471$500
353:221$118

2-1"- Obras:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

58:200$000
850:520$000

25a- Serviço Eleitoral:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-pnpel ........................ .

378:900$000
350:000$000

2fi~t

- Corpo de Bombeiros:
Fixa-papel ........................••.•
Variavel-papd .....................•...

2.617:052$212
3.155:368$755

Administração, .Justiça e outras despezas no
Territorio do Acre:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

1.704:288$000
1.318:000$000

Instituto Oswaldo Cruz:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel .........•...............

1.450:080$000
1.026:358$000

27" -

28" -

2!l"- f~rrvcntuarios do Culto Catholico:

Fixa-papel ..........•.................

26:460$000

:30u- 1\In~istrados em disponibilidade:
lj'ixa-papcl ....•.......................

35:000$000

:31"- Hnbstituições:
Varia vel-ouro ......................... .

150:000$000

32"- Subvenções:
33

11

-

Variavel-papel. ....................... .

7.223:730$000

Eventuaes:
Variavel-papel ........................ .

170:000$000

34n- Museu Historico:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel ........................ .

123:600$000
43:080$000

3!in- Tnstituto Medico I.e~al:

Fixa-papel ........................... .
V:triavcl-papcl. ....................... .

333:960$000
306:792$500

3G"- (hbinnte de ldcnt.ific:tc;fto n Estatistica:
Fixa-papel ........................... .
Variavd-papd ........................ .

207:420$000
121 : 200$000
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Art. 3°. O Presidente da Republica é autorizado a despender, pelo Ministerio das Relações Exteriores, as quantias
de 6.207:886$267, ouro, c de 4.479:730$000, papd, com os
serviços abaixo designados:
Verbas

1a -

Total

Secretaria de Estado:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

87.5:230$000
416:!i00$000

2a - Corpo Diplomatico:
Fixa-ouro ............................ .
Variavel-ouro ...•......................

1.726:750$000
484:284$444

3a - Corpo Consular:
Fixa-ouro ............................. .
Va ria vel-ouro ......................... .

4"- Recepções offi.ciaes:
Variavcl-papel ........................ .

1.732:500$000
267:sos~sm

120:000$000

r,n - Congressos e conferencias:
Fixa-ouro ............................ .

200:000$000

6a- Serviço telegmphico:
Fixa-ouro ............................ .

150:000$000

7" - Repartições internacionaes:
Variavel-ouro ......................... .

ga - Ajudas de custo:
:Fixa-ouro ............................ .

~~:fl: 0()(1~000

9" - Extraordinarias no Exterior:
Variavcl-ouro ......................... .

~77:00fi~OOO

10" - Expansão Economica:
Variavel-ouro ......................... .
Fixa-papel ........................... .

200:000$000
!J0:000$000

Jla- CommissOcs de TJimites:
Fixa-papel ........................... .

S00:000$000

12a - Para os funccionarios do Corpo Diplomatico c
Consular, em disponibilidade:
Variavel-ouro ........................ .

700:000$000

13a- Para despezas com a reunião, no Rio de .Janeiro,
da Junta de .Jurisconsultos Americanos e da
Conferencia Parlamentar Jntermwionnl de
Commcreio:
Varia vcl ouro ........................ .
Variavcl-papel ........................ .

500:000$000
.!i00:000$000
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Art. 4°. O Presidente da Republica é autorizado a despender, pelo Ministcrio da Marinha, as quantias de réis ..
1.4:00:000$000, ouro, c de 114.127:361$0:36,',papel, com os servi~~ns abaixo designados:
Tota.l

Verha:

1" -- Gn.bincte do Milústro:
Fix::t-pnpel ........................... .
Vnriavcl-papcl ........................ .

319:410$000
118:800$000

2·• --Almirantado:
Fixa-papel ........................... .
Varia.vd-p~tpel ........................ .

30:560$000
3:400$000

2·• ---· Estado Maior:
Fix:t-papel .....................•......
Vari:wel-pnpcl. .............•..........

15:840$000
10:500$000

1" -- Directoria. do l)p·;. .wul e Gabinete de Identificação:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel. ....................... .

20:880$000
15:800$000

!i' -- Dirrctorin de Engenharia Naval:

Fixn.-pn.pcl ........................... .
Varhvcl-papel. ....................... .

18:360$000
16:200$000

fi"-- Dirct~torh de Baude -- Ilospit.<tl Central c Enferm~Lrias:

~~~_:tf~;i~~:-~i);i .· .·.

00
::::::::

7·· - l1irectoria de F::.r;cwla c

:

::::::::::::

Deposito~>

Navaes:

Fixa-p:tpd ........................... .
V:Hi:tvd-p:1.!ll'l ........................ .
~~"'

243:345$000
633:040$000
687:472$500
603:540$000

·--· .Tnst.iç:J. .Militar:
li'ixn.-pape) ........................... .
Vn!'iavel-papel. ....................... .

240: 120$000

7:000$000

q• -- · Directori~t de A!'ron:mtica:

Fixa-papel ........................... .
Vn.riavel-papel. ....................... .

477:120$000
2.()53:240$000

10" -- Directoria de Navcp;açilo:
Fixa-pn.pcl ........................... .
Vm-iavel-papcl ........................ .

976:491$000
4.232:000$000

11"- -

1~''

lmprcu~>a

Naval:
Fixa-papel ........................... .
Vari:tvcl-papcl. ....................... .

396:780$000
255:600$000

- 1 )!n~l;todn d[l. nihlic.thcc[l. c Archivo:

Fixa-pape] ........................... .
V:tri:wí'l-papcl. ......... _............. .

54:480$000
25:200$000
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Verbas

138

148

158

-

-

-

'!'otal

Directoria de Portos e Costas:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

894:894$680
1.987:900$000

Arsenaes, Directoria do Armamento e Radiotelegraphia:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

5.681:861$175
601:820$000

Ensino Naval:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel. . . . ................... .

1.887:547$000
242:000$000

l 61\ - Officiaes :
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

12.815:900$000
1.028:200$000

171\- Pessoal do Serviço Subalterno da Armada:
Fixa-papel ........................... .
Vnriavel-papel .....................•.•.

15.580:054$665
()55:000$000

]88

Regimento Naval:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel. .................. : ...••

1.685:261$024
8:000$000

19" - Addidos:
Fixa-papel ................•••.••••••••

144:496$655

20"- Classes Inactivas:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

6.741:497$876
200:000$000

21" - Dcspezas extraordinarias:
Fixa-papel ...........................•
Variavel-papel ........................ .

309:642$500
519:850$000

22" - Munições de hocca:
Variavel-papcl .......................••

22.793:134$778

23"- Ajudas de custo. Representações. CommissõPs
de Saques:
Variavel-papel ........................ .

830:000$000

241\- Fardamentos e· instrumentos de musica:
Variavel-papel ........................ .

6.649:122$180

258

-

Sobresalentes e mobiliarios:
Variavel-papel ........................ .

4. 900: 000$ 000

26"- Material de construcção naval:
Variavel-papel ........................ .

2.500:000$000

27"- Combustível e munições de guerra:
Variavel-papel ........................ .

8.000:000$000

28

8

-

-

Obras e Serviços Accessorios:
Variavel-papel ....................... .

2.595:000$000
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To ta

Verbas

29a - Conservação e reparos da esquadra:
Variavel-papel ........................ .

1.300:000$000

30a- Despezas em ouro:
Varia vel-ouro ........................ .

1.400:000$000

3Jn- fkrviços industriaes do Estado:
Variavel-papel ........................ .

521 :000$000

328

-

Bxercicios findos:
Variavel-papel ........................ .

1.000:000$00

Art. 5°. O Presidente da Republica é autorizado a despendPr, pelo Ministerio da Guerra, as quantias de 100:000$,
ouro, e de 194.331:113$917, papel, com os serviços abaixo
designados, de accôrdo com a Proposta, rectificada pela tabella posterior, approvada, e alterações constantes desta lei:
Total

Verbas

ta- Administração Central:
Fixa-papel .........•..................
Variavel-papel ........................ .

4.045:881$250
1.246:400$000

2a- .Justiça Militar:
Fixa-papel ........................... .
Varia vel-papel ........................ .

1.117: 660$000
232:860$000

3•- Estado-Maior do Exercito:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel. ....................... .

348:577$125
1.935:500$000

4a- Instrucção Militar:
Fixa-papel .....•..............•.......
Variavel-papel ..................•......

4.579:346$000
7.308:295$000

5•- Serviço do Material Bellico:
Fixa-papel ........................... .
V a ria vel-papel. ....................... .

3.666:921$325
4.539:575$180

6a - Serviço de Engenharia:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

24:840$000
3.720:200$000

7a - Serviço de Intendenci.a:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

1. 799:976$100
35.228:800$000

8& - Serviços de Saude e de Veterinaria:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

1. 891:070$750
3. 599:342$000

ga - Serviço de Remonta:
Variavel-papel ........................ .

500:000$000
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Total

Verbas

10•- Soldo e gratific~ções de officiaes:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel .................. , ..... .
11• - Soldos, etapas e gratificações de praças:
F'um-pa~l. .......................... .
Vs....-iave.-papel. ....................... .

12•- Classes inactivas:
Fixa-papel. .......................... .
Va..."iavel-papel ........................ .
13•- Ajuda de custo:
Va.riavel-papel ........................ .

36. 503:200$000

2.423:200$000

23 .118:224$000
37.495:283$000
18. 535 :278$187

2.800:000$000
400:000$000

14"- Empregados addidos:
Va.riavel-papel. ....................... .

70:684$000

15•- Despezas eventuaes:
Variavel-papel •.••.....................

200:000$000

1&-- Commissão em ps.iz estro...ngeirc:
· Variavel-ouxo ......................... .

100:000$000

Art. 6°. Os officiaes do Serviço Geographico Militar,
sempre que estiverem em trabalhos de campo, fóra da :respectiva séde, terão direito á diaria da lei, não se lhes applicando nenhuma medida de caracter restrictivo quanto '
:fixação do numero de diarias durante o exercício.
Art. 7°. O Presidente da Republica é autorizado a. despender, pelo Ministerio da Agricultura, Indust:ria e Cornmercio,
as quantias de 548:340$738, ouro, e de 74.102:0228000, papel,
com os serviços abaixo designados:
Verbas

1•- SeC!'ets,r;..a. de Estado:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel. ....................... .

811:740.$000
236: 70C-5000

2"- Pessoal contractado:

Variavel-papel. ....................... .

200:000$000

3•- Serviço de Povoamento:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel. ....................... .

17 A-46:017$000

4"- Jardim Botanico:
Fixa-papel. .......................... .
5~

1.572:078$000

Variavel-papel. ....................... .

95:880$000
370:4508000

- Sel'Viço de Inspecção e Fomento Agricolas:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel. ....................... .

4.308:940$000

1.374:360$000
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Total

Verbas

6• -Escola de Aprendizes Artífices:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel. ..•.....................

684:000$000
2. 808:280$000

7• - Serviço Geologico e Mine.re.logico:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel. ....................... .

270:360$000
5.090:940$000

8°- Junta Commercial do Districto Fede..-ral:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel. .•......................

64:160$000
63:440$000

9"- Directoria Geral de Estatisticá:

Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel. ....................... .

520:560$000
323:605$000

1(}&- Observatorio

Nacional:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel.. ...................... .

209:976$000
416:300$000

11"-Museu Nacional:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel. ....................... .

314:340$000
951:064$000

12•- Escola de Minas:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel. .•......................

517:520$000
586:160$000

13•- Serviço de Inform&.ções:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel. ....................... .

67:920$000
196:040$000

14• - Serviço de Industria Pastoril:
V&riavel-ouro ......................... .
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel. ....................... .

350:000$000
2.860:896$000
5.008:380$000

15

11

-

Serviço de Protecção aos Indios:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel. ....................... .

92:160$000
2. 528: 000$000

16a- Escolas de Agricultura:
Fixa-papel ............... : . .......... .
Variavel-papel. ....................... .

603:504$000
911:400$000

17"- Aprendizados Agricolas:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel, ....................... .

191:400$000
1.225:400$000

18a- Serviços ExperiJ:;lentaes de Agricultura:

19~-

295:200$000

Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel. •.......................

1. 589: 580$000

Directoria de Meteorologia:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel:: ...................... .

962 :700$000

861:582$000
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Total

Verbas

20" - Instituto de Chimica:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel. ....................... .
21"'- Estação Sericicola de Barbacena:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papcl ........................ .
22"- Superintendencia do Abastecimento: - Rnpprima-se a verba
2:3"' - Obras:
Varia vcl-papel. ....................... .
24"- Escola Normal de Artes c Offieios \Vcncesb.n
Braz:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-pupel. ....................... .
2.G" -- Rcrviço de Algodão:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papcl ........................ .

102:480$000
472:500$000
19:200$000
278:000$000

700:000$000

314:720$000
!) 14: ~HO'l!!OOO

171:000$000
2.7!1X:000$000

2fi"- Dircctoria Gemi du Propriedade Industrial:

Fixa-papel ........................... .
Varia vcl-papcl. ....................... .

27" --Instituto Biologico de Defesa Agri('ola:
Fixa-papel ........................... .
Variavcl-papel ........................ .
28" - Serviço de Expurgo c Beneficiamento de Ccreaes:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel ........................ .
2!1" --.Junta dos Corretores da Cupital Ji'pdcral:
Fixa-papel. .......................... .
Variavel-papel ........................ .
:ma - Rerviço Florestal:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel. ................... .
31"- Empregados addidos:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .
32" - Eventuaes:
Variavel-papel. ....................... .
33a - Subvenções e auxílios:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .
34" - Exerci cios findos:
Varia vcl-papel. ................... .
35"- Applicaçito de Hcnda Especial:
Varia vel-ouro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Variavel-papel ........................ .

160:200$000
109:240$000

131:400$000
.r:;3() : 810~000

48:000$000
100: (i()()~()()()
17:760$000
12:.G40!lJ;OOO
101 : 400$000
7!iS:üOO~OOO

627:360$000
72:100$000
340:000$000
98:340$738
1 . 6.59 : 000$000
100:000$000
100:000$000

<t:w: ooo$ooo
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Art. 8°. O Presid2nte da Republica é autorizado a despender, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, as quantias de 13.406:758$239, ouro, e de 505.270:495$534, papel,
con1 os serviços abaixo designados:
Total

Verbas

1a -

f3ecretaria de Estado:
Fixa-papel. .......................... .
Varinvel-pnpel ........................ .

758:700$000
41S:820$000

2" -- Correios:

Variavel-ouro ......................... .
Fixa-papel ........................... .
Varia vd-papd ........................ .

280:000$000
24.121:382$500
22. fi1:~: 000$000

3"- Repartição G('ml dos Tekgraphos:
Varin.v0l-ouro ......................... .
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel. ....................... .

400:000$000
11.085:240$000
35.064:330$000

-4 11 -

Subvenções:
Fixa-ouro ............................ .
Fixa-papel ........................... .

152:222$222
7.640:000$000

5" - Garantia de juros:
Variavel-ouro ......................... .
Varin.vel-papel. ....................... .

6.411:804$554
()6 : 267$530

Estrada de Ferro C('ntral do Brasil:
Fixa-papel............................
Variavd-pap<'l.........................

19.785:280$000
134.162:9S0$000

7" - Estrada de Ferro Ü('ste de Minas :
Fixa-papel ........................... .
Variavcl-papcl ........................ .

1.938:468$000
16.663:400$000

8"- Estrada de Ferro Noroeste do Brasil:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

2.094:684$000
20. 541 : 000$000

H.i'-de de Viaçtio Cearense:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

1.686:168$000
9.968:810$000

()n-

9n -

toa- Estrada de Ferro de S. Lniz a Thcre7.ina:

11 a

-

Fixa-papel. .......................... .
Variavd-papd ........................ .

468:5.52$000
2.9ü8:000$000

Estrada de Ferro Centml do Piauhy:
Fixa-papel ........................... .
V a ria vel-papel. ....................... .

228:000$000
857:500$000

12" - T<l'ltrada de Ferro Central do Rio Grande do
Norl:c:
r; xa-papel ........................... .
··iavel-pnpel ........................ .

267:780$000
1.093:335$000
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Total

Verbas

13" -

Estrf\da de li'erro de Petrolina n. Therezina:
Fixa-papel ........................... .
Vn.riavcl-papcl ........................ .

227 : 160$000
56\l:150$000

14" -- Estrada de Ferro Thcrczopolis:
Fixa-papel ........................... .
Variavd-papcl. ..................... .

5S8:020$000
1. 2::\1 : 160$000

l!)n - - E~trn.dn.

de Ferro de Goya?::
Fixa-papel ........................... .
Varin.wl-papcl. ....................... .

;~. :~RO: ::J!i0$000

W"- --· Inspcctoria Fedcml <las E~f r:td:•f-1:
Fixa-papel ........................... .
Vn.rin.vcl-papcl. ....................... .

2.007:240$000
1 .42R: !i('(l$000

17"- Inspcctoria Fcdeml de Portos, Hios c C:.tnnrs:
Fix..'l.-papel. .......................... .
Vmiavel-papel ........................ .

1.738:800$000
17.6!l2:480$000

lR"- Inspectorin Fcdcml de Navegn~'ft.o:
Fixa-ouro ............................ .
Fix~-papel ........................... .
v~mavel-papcl. ....................... .

2:400$000
24:3:960$000
!)!i : t!Q2$500

19"- ·lm;pectorb Federal de Obras contra as Rccca~:
Fixa-papel ........................... .
Vnria vcl-papel. ....................... .

S.lU:li00$000
25.000:fl00$000

20" -- · I nspcctoria de Agtms c Esgotos:
Variavd-ouro ......................... .
Fixa-papel ........................... .
Varinvr-1-papcl ....................... .
21"- - Inspcctori::>. Ckrnl de Illnminaf;'io:
Fixa-ouro ............................ .
Variavel-ouro ........................ .
Fixa-papel ...· ........................ .
Variavel-papcl. ....................... .
~2"-

.521: ·100$000

3. 6H: !10G$~lG3
2.()~0:%0$000

11. !i02: .J!)!)$000

2.400::195$000
145:000$000
2.593:907$000

23~:S00$000

Eventuaes:
Variavcl-papel. ....................... .

!i0:000$000

23"- Empregados addidoR:
Fixa-papel ........................... .

7!11:124$000

24" --Exercícios findos:
Variavel-papc l. ....................... .

1.000:000$000

25" - Obras novas, ramacs c prolongmncntos nns Estradas de Ferro:
Variavcl-papel ........................ .

116.500:000$000

Art. 9°. Fica o Governo autorizado a abrir os er('ditos
ou a fazer as operações de credito até trinta e cinco mil contos
de réis para a execução das obras complementares do abas-
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"tecimG:nto d'agua da Capital Federal, constantes da captação
c canalização dos ma:n.anciaes Guapy, Suruhy e outros das
serras de Therezopolis c de Petropolis e do Mazomba e
outros, das sern1s àe Itaguahy e Itacurussá, construcção
dos reseYvatoúos necessarios e obras accessorias, destinadas
a reforçar 2. distribuição d'agua actual com cem milhões de
lit!'os dia:rios, dispendendo no exercício de 1927 a importancia
:naxima de dez mil contos de réis.
A...-t. 10. O Presidente da Republica é autorizado a despender, no exercicio de 1927, pelo Ministerio da Fazenda, as
quantias de 87.338:292$224, ouro, e 272.287:880$675, papel,
com os serviços abaixo:
Verbas

Tom!

la- Serviço da divida. externa fundada:

Fixa-curo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .

86. 746:592$328

2"- Serviço & divià3. interna fundada:
F1~pa~............................

133.963:539$000

aa- Jures diversos:
Variave!-p::.pel. •••.....................
4~ -

20.350:000$000

In&ctivos:
Fixa-papel. .....................•.....

12. 539:000$000

5n- Pensionistas:
Fixa-papel. .......................... .

22. 432:000$000

~-

T.b.esouro Nacional:
Fi:xa. .. omo . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .
Variavel-ouro ......................... .
Fixa-papel. .......................... .
Varie.vel-papel. ....................... .

55:400$000
35:899$896
3.277:704$560
480:900$000

7• - Tribunal de COntas:

~t:;:~i~:::::::::::::::::::::::::::

Variave!-papel. ....................... .

48:400$000
2.063:700$000
814:000$000

8• - Contador..a. Central da. Republica:
F'!.ltli.-OUl'O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F=-papcl. .......................... .
Variave!-papel. ....................... .

21:600$000
546: 600$000
3. 206:700$000

9~ -·Recebedorie do Districto Federal:

. Fixa-pa1;?el. ........••......•..........
Variave!-papel. ....................... .

639:520$000
795:600$000

Caixa de Amortização:
Fixa-papeL .......................... .
Variavel-p3.pel ........................ .

795:060$000
100:360$000

11•- Cs.s2. da Moeda:
Fi.-.m-papel. ...........•..•............
Vsr.avel-papel ........................ .

5. 3SO:I>OOSOOO

10~-

851:354$560
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Verbas

12a- Directoria de Estatistica Commercial:
Variavel-ouro ......................... .
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

16 400$000
636 000$000
201 000$000

13a- Imprensa Nacional e Diario Official:
Variavel-ouro ......................... .
Fixa-papel ............................ .

3.187: 146$000
2.326:940$000

14" - Inspectoria Geral de Bancos:
Fixa-papel ........................... .
Variavel-papel ........................ .

547:800$000
56:000$000

15" - Inspectoria de Seguros:
Fixa-papel ........................•..•
Variavcl-papcl ........................ .

450:520$000
S:H00$000

I t ;a --- Lahoratorio de Analyscs:

i 'i"--

Fixa-papel ........................••••
Variavel-papel ......................•••

419:750$000
107:200$000

Delegacias Fiscaes:
Fixa-papel ..........................••
Variavel-papel. ....................... .

:1. 810: 659$000

4()3:700$000

18"- Alfandega:

1!l" -

Vnriavel-ouro ...................•..•.••
Fixa-papel ..........................••
Vnriavel-papel. ....................... .

63:000$000
9.169:080$152
!) . 028: 146$112

Agencias aduaneiras, mesas de rendas, postos
e registros fiscaes:
Fixa-papel ...........................•
Variavcl-papel .......................••

1.532:579$641
n12 : n:t2$ooo

20"- Collectorias:
Fixa-papel ....................•...••••
Variavel-papel ...................•.••••

4:200$000
15.000:000$000

21"'- Administraçfí.o e custeio dos Proprios Nacionaes:
Fixa-papel ....................••••••••
Variavel-papel. ....................... .

60:376$000
4ll7:380$000

22"- Fiscalização dos impostos de consumo, trans-

porte e sello:
Fixa-papel ........................•..•
Variavcl-papel ........................ .

1.580:400$000
3.250:000$000

Inspecção das Repartições de Fnzenda c outros serviços cxtraordinarios:
Variavel-papel ........................ .

500:000$000

2-1" - Ajudas de custo:
Varin.vel-papel. ....................... .

700:000$000

2:3" -

25" - Com missões e corretagens:
Variavel-ouro ......................... .
Variavel-papel. ....................... .

100:000$000
128:000$000

.\C'l'U~
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Total

Verbas

268

27 8

-

-

Despezas eventuaes:
Variavel-ouro ......................... .
Variavel-pape] ........................ .

50:000$000
200:000$000

Exercícios findos:
Varia vcl-papt=J ........................ .

500:000$000

28"- Obras:
29

8

-

Variavel-papel ........................ .

3.800:000$000

Hcposições e restituições:
Variavel-ouro ......................... .
Variavel-papel ........................ .

200:000$000
1.000:000$000

30n - Substituições:
Variavel-papel ........................ .

200:000$000

31"- Empregados addidos:
Variavel-papel ........................•

1.63~:833$560

32"- Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda:
Variavel-papcl ........................ .

6.500:000$000

Art. 11. E' o Presidente da Republica autorizado a abrir
durante o cxercicio, creditos supplementares até a quantia de
6.000:000$, para:
a) pagamento do subsidio aos membros do Congresso
N acionai, na pro rogação das suas sessões;
b) pagamento de ajuda de custo aos que preencherem
vagas abertas na representação nacional;
c) c, pagamento de despezas feitas pela Imprensa Nacional
e em virtude de prorogação a que se refere a lettra a deste artigo.
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
creditos supplemcntares até 115.000:000$, necessarios aos
pagamentos do augmento definitivo determinado pela lei
n. 4.550, de 1922, e a gratificação provisoria creada pela
mesma lei c incorporada aos vencimentos, mensalidades, diarias c jornaes dos servidores da União, de accôrdo com o decreto legislativo n. 5.025, de 1 de outubro de 1926, indo as
importancias correspondentes nas tabellas de creditos rrlativos ás varias repartições e serviços de cada ministerio na
propost.a. de orçamento para 1928.
ArL 13. Revogam-se as disposições em contrario.
H.io de Janeiro, 12 de janeiro de 1927, 106° da Independencia e 39° da H.epublica.

Luis P. DE SousA.
Getulio Vargas.

\VASHINGTON
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DECllETO N. 5.15'61 A - DE 12

DE .JANEIRO ug

1927

Ele v a a 100$ a pensão de 22$500, ora percebida pm
D. Francisca de Sant' Anna Pess~a
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. A partir da data desta lei, fica elevada a
100$ a pensão de 22$500, ora percebida por D. Francisca de
Sant'Anna Pessôa, viuva do veterano da guerra do Paraguay,
tenente do Exercito Sylvestre Gonçalves Pessôa, P- mfí.e do
alferes do Exercito. José Eloy Pessôa, fallecido em 10 de maio
de 1905, com serviço de guerra ao lado da legalidade, durante
a revolta do 1893, quantia essa equivalente á pensão de meio
soldo que estaria recebendo si se tivesse habilitado na qualidade de herdeira desse ultimo official; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1927, 106° da IndeJ)en()pncia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DI~ SOUSA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. 5.157-

DE

12

DE JANEIRO DR

1927

Autoriza a rever os regulamentos das repartições fiscaes subordinadas ao Ministeri o
da Fazenda, para o fim especial e exclusivo de estabelecer que os recursos dos
contribuintes sejam Julgados e resolvidos por um conselho

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Art. 1°. Fica o Governo autorizado a revêr os regulamentos
das reparti~ões fiscaes subordinadas ao Ministerio da Fazenda, para
o fim espec1al e exclusivo de estabelecer que os recursos dos contribuintes em materia fiscal, sobretudo no tocante aos impostos de
consumo, sejam julgados e resolvidos por um conselho constituído
em partes iguaes, por funccionario da administração publica e por
contribuintes, nomeados estes pelo Governo por proposta das principaes associações de classe, representativas do commercio e da
industria, o qual funccionará sob a presidencia do ministro da Fazenda ou da autoridade fiscal por este designada.
Paragrapho unico. As deliberações do conselho não poderão

ACTOS DO l'OiJEll LEUISLATIVO

obrigar as decisões finaes do ministro da Fazenda, sempre que este
não se conformar com aquellas deliberações.
Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1927, 106° da Independencia e
39° da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Oetalio Vargas.

DECRETO N. 5.157 A-

DE

12

DE JANFJRO DE

1927

Fixa as quotas de caridade no exercido de 1927

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccfono
a seguinte resolução :
Art. 1.0 A contribuição de caridade cobrada nas alfandegas da
Republica, no exercido de 1927, será de 160 réis por kilo de vinho
e mais bebidas alcoolicas e fermentadas, observadas as disposições
seguintes:
No Estado do Amazonas será distribuída em quotas iguaes
pela Santa Casa de Misericordia de Manáos, Santa Casa S. Gabriel
e Asylo de S. Gabriel, do Rio Negro, Instituto de Tuberculosos de
S. Sebastião, em Manáos, e Casa de Saude do Dr. Fajardo, tambem
em Manáos.
No Estado do Ceará: metade para a Santa Casa de Misericordia e a outra metade dividida em partes iguaes pelas seguintes
instituições : Asylo Bom Pastor, Dispensado dos Pobres, Instituto
de Protecção á lnfancia e Maternidade Dr. João Moreira.
No Estado do Rio Grande do Norte : para o Hospital de Carf..
dade jovino Barreto, Hospital de Mossoró, Hospital de Caicó e
Hospicio de Alienados, em partes iguaes.
No Estado de Pernambuco: para os Hospitaes da Santa Casa
de Misericordia do Recife, 50 réis ; para o hospital mantido pela
sociedade beneficente da cidade de Nazareth, 35 réis; para a Liga
contra a Tuberculose, tambem do Recife, 15 réis; para o Instituto
de Protecção á Infancia, da mesma cidade, 10 réis; para a Companhia de Caridade do Recife, 10 réis para o Hospital do Centenarfo,
10 réis; para o Hospital S. Vicente de Paulo, de Bonito, 5 réis ;
para o Asylo Bom Pastor, 6 réis.
No Estado da Bahia : para os hospitaes da Santa Casa de Misericordia, 60 réis; e o restante dividido em partes iguaes pelo
Lyceu Salesiano, Collegio dos Orphãos de S. Joaquim, Instituto de
Protecção á lnfancia, ColJegio S. Vicente de Paulo, Asylo Conde
Pereira Marinho, Associação Senhoras de Caridade, Collegio SaiIete, Asylo Bom Pastor, Santa Casa de Feira de Sant' Anna, Collegio da Immaculada Conceição do Convento do Desterro e Escola
de S. Vicente de Paulo, na Capital e Santa Casa de Santo Amaro,
Assistencia Dentaria Bonifacio Costa e Asylo Nossa Senhora de
Lourdes.• na Feira de Sant' Anna.

52

AC'rOS DO PODER LEGISLATIVO

No Estado do Pará será distribuída, em partes iguaes á Santa
Casa de Misericordia e á Casa de Saúde Marítima, da respectiva
capital.
No Estado da Parahyba: para o Hospital da Santa Casa de
Misericordia, 60 réis : Asylo de Mendicidade Carneiro da Cunha,
60 réis ; Instituto de Assistencia á lnfancia, 20 réis ; Orphanato
D. Ulrico, 20 réis.
No Estado de S. Paulo : na cidade de Santos, Santa Casa de
Misericordia, 100 réis; Associação Protectora da lnfancia Desvalida, 11 réis; Cruz Vermelha Brasileira (Filial em Santos), 5 réis;
Sociedade Amiga da lnstrucção Popular, 5 réis; Assistencia á Infancia de Santos (Gotta de Leite), 5 réis ; Associação Créche, Asylo
Analia Franco, 4 réis ; Asylo de Invalidas, 4 réis ; Caixa Escolar
Galeão Carvalhal, 3 réis ; Associação Feminina Santista, 3 réis ;
Caixa Beneficente dos Funccionarios da Alfandega, 3 réis ; Sociedade Auxilios aos Necessitados, 3 réis ; Sociedade Humanitaria dos
Empregados no Commercio, 3 réis; Confraria de S. Vicente de
Paulo, 2 réis ; Sociedade Amiga dos Pobres (Albergue Nocturno),
2 réis; Sociedade União Operaria, 2 réis; Caixa Beneficente dos
Funccionarios Municipaes, 2 réis ; Escola de Commercio José Bonifacio, 2 réis, e Casa do Senhor, 1 real.
Na Capital Federal: será distribui da em 33 quotas pelas instituições abaixo mencionadas :
Tres e meia quotas, á Santa Casa de Misericordia; tres quotas,
ao Hospital Maritimo Muller dos Reis ; uma quota, á Sociedade
Beneficente dos Funccionarios da Camara dos Deputados ; uma
quota, repartidamente, entre o Instituto de Protecção e Assistencia
á lnfancia e á Casa Maternal Mello Mattos ; duas e meia quotas ao
Hospital dos Lazaros ; uma quota á Polyclinica da Sociedade União
dos Foguistas; uma quota á Associação de Auxilies Mutuos dos
Empregados do Senado Federal; uma quota á Protecção a Veteranos Invalidas ; uma quota ao Centro de Chronistas Sportivos ;
uma quota para o Asylo Bom Pastor ; uma quota para a Fundação
Oswaldo Cruz; uma quota para o Abrigo Thereza de Jesus; uma
quota ao Departamento da Criança do Brasil; meia quota á Auxiliadora do Thesouro Nacional ; meia quota á Sociedade Beneficente
Unitiva, e uma quota, repartidamente, ás Escolas Profissionaes
Salesianas de Nictheroy, ao Asylo Nossa Senhora do Perpetuo Soecorro, de Santa Barbara, em Minas ; á Casa de Caridade Manoel
Gonçalves Souza Moreira, de Itaúna, em Minas, á Santa Casa de
Misericordia de Bello Horizonte, e meia quota a Sociedade Propagadora das Bellas Artes ; meia quota ao Lyceu de Artes e Officios
do Rio de janeiro, e uma quota, repartidamente, á Associação Protectora das Missões, com séde no Rio de Janeiro, Associaç~o dos
Empregados no Ministerio da Fazenda, Caixa de Soccorro do Pessoal Marítimo da Saúde Publica, da Capital Federal, Ambulatorio
do Hospital S. João Baptista, dirigido pelo Dr. Octavio Ayres; uma
quota á Policlinica de Botafogo ; uma quota, repartidamente, entre a
Charitas Social e a Casa Santa lgnez, e uma quota para a Cruzada
Nacional contra a Tuberculose ; uma quota para o Hospital Vicentina Aranha, em S. José dos Campos, S. Paulo; uma quota á
Santa Casa de Misericordia, de Lorena (S. Paulo), e uma quota á
Escola Profissional Feminina Patrocinio de S. José de Lorena
(S. Paulo).
As restantes e mais o producto da taxa especial sobre embarcações, a que se refere a Consolidação das Leis das Alfandegas, que
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fôr arrecadado pela Alfandega do Rio de Janeiro serão distribuidos,
em partes iguaes, ás instituições seguintes :
Maternidade, mantida pela Escola de Medicina, Orphanato de
Nossa Senhora das Dôres de S. Domingos do Prata, em Minas;
Asylo Santo Antonio e Santa Isabel de Ouro Preto ; Santa Casa de
Caridade de Itabira de Matto Dentro, em Minas ; Clinica de MoIestias Tropicaes da Policlínica Geral do Rio de janeiro, Hospital
Evangelico, sito á rua Bom Pastor; Asylo dos Sagrados Corações
de Jesus e de Maria, rle Barbacena ; Caixa Beneficente dos Empregados da Alfandega do Rio de janeiro, Orphanato S. José, de
jacarépaguá; Santuario de Santa Thereza do Menino Jesus, da
Ordem Carmelitana Descalça ; Casa da Divina Providencia, á rua
Pereira da Silva n. 93; Hospital de Caridade de Arassuahy, dirigido
pela Santa Casa de Misericordia; Santa Casa de Caridade de São
j oão Baptista, ambos em Minas Geraes ; Asylo de S. Luiz, para a
Velhice Desamparada, Dispensaria de S. Vicente de Paulo, Asylo
Gonçalves de Araujo, Sociedade Amante da Instrucção, Escola Profissional e Asylo para Cégos Adultos, Patronato de Menores Abandonados, em Nictheroy ; Hospital de S. Vicente de Paulo, de Bom
Jesus de Itabapoana, Policlínica de Campos, Hospital de S. João
Marcos, diri~ido pela Santa Casa de Misericordia, Estado do Rio
de Janeiro ; Collegio da Providencia, em Marianna, Minas ; Asylo
João Emillo, de Juiz de Fóra; Patronato das Crianças Pobres da
freguezia de S. João Baptista da Lagôa; Sociedade Cruz Vermelha
Brasileira ; Associação Pró-Matre, Assistencia Santa Thereza, Museu
de Arte Retrospectiva, Santa Casa de Misericordia de juiz de Fóra,
Liga Brasileira contra a Tuberculose, Patronato dos Menores ;
Orphanato do Collegio da lmmaculada Conceição de Botafogo, Pequena Cruzada, Bibliothcca Popular, Enfermaria de Crian~as do
Hospital Hanemanniano, Orphanato Santo Antonio, com sede na
Capital Federal, e Escola de Pilotos e Machinista s da Marinha Mecante, desta Capital; Santa Casa de Misericordia de Valença, Santa
Casa de Misericordia de Rezende, no Estado do Rio; Caixa Auxiliar
dos Funccionarios da Portaria d<l Camara dos Deputados ; "Associação de Caridade á Memoria da Irmã Luiza"; antigo Dispensaria
dos Pobres do Hospital de S. João Baptista; Hospital de Caridade
de S. João Evangelista, Casa de Caridade de Peçanha, Hospital de
Caridade S. Vicente de Paulo de Pomba, Casa de Caridade de São
Vicente de Paulo de Bocayuva, Hospital de Caridade de S. Vicente
de Paulo, de Inconfidencia, e Santa Casa de Misericordia de Itajubá.
No Estado de Santa Catharina: para o Hospital de Caridade de
Florianopolis, 80 réis ; para o Hospital da Cidade de Laguna,
40 réis; para o Hospital da cidade de ltajahy, 20 réis ; e para o da
cidade de S. Francisco, 20 réis.
No Estado do Rio Grande do Sul: pela Alfandega de Porto
Alegre, em tres partes iguaes, para a Santa Casa de Misericordia,
o Asylo de Mendicidade e o Hospital Allemão, da mesma cidade ;
pela Alfandega de Pelotas, em tres partes iguaes, para o Asylo de
.Meninos Desvalidos, para o Asylo de Mendigos e para o Asylo de
Orphãos S. Benedicto, todos da mesma cidade de Pelotas ; pela
Alfandegado Rio Grande, em duas partes iguaes, para a Santa Casa
de Misericordia da indicada cidade e para a Santa Casa de Misericordia da cidade de Bagé; pela Alfandega de Uruguayana, dividida
em trcs partes iguacs, para a Santa Casa de Misericordia desta
cidade c outra para a Santa Casa de l'v1isericordia da cidade de Cruz
Alb. e outra par?.. o Hospital dos Pobres de S. Borja; e pela Alfandega de Sant' Anna do Livramento, em duas partes iguaes para a
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Santa Casa de Misericordia da mesma cidade e para a Santa Casa
de Misericordia de D. Pedrito.
No Estado do Maranhão: para a Santa Casa de Misericordia,
80 réis ; para o Instituto de Assistencia á lnfancia, 40 réis ; c p:1.ra
o Asylo de Mendicidade de S. Luiz, 40 réis.
No Estado de Ala~ôas: para a Santa Casa de .Misericordia de
Maceió, 60 réis; Hospttal de Caridade de Penedo, 40 réis ; Hospital
de Caridade de S. Miguel, 20 réis ; Asyto de Mendicidade de São
Luiz, 40 réis.
No Estado do Espirito Santo: para a Santa Casa de Misericordia
de Victoria, 80 réis; para o Orph·mato do Collegio do Carmo, em
Victoria, 40 réis ; e para a Santa Casa de .Misericordia de Cachoeira
de Itapemirim, 40 réis.
No Estado do Piauhy: peJa Alfandega da Parnahyba, para a
Santa Casa de Misericordia desta cidade, a importancia total.
No Estado do Paraná: para a Santa Casa de Misericordia de
Paranaguá, a importancia total.
§ t.o Será repartido da mesma fórma o producto da taxa especial sobre embarcações a que se refere a Consolidação das Leis das
Alfandegas, arrecadado em c1da uma das referidas alfandegas.
§ 2. 0 Os hospitaes da Capital Federal, no goso dos auxilias
acima referidos, serão directamente fiscalizados, sob o ponto de
vista technico e cconomico, pelo director do Departamento Nacional
de Saude Publica, ficando assegurado ás directorias das associações
de classes maritimas o direito de fiscalizar o Hospital Maritimo
Mutler dos Reis, representando ao referido director, no caso de
quaesquer abusos.
§ 3.0 A' Companhia de Caridade do Recife será entregue a quota
arrecadada no exercicio de 1926, e que por engano na lei figura
como concedida á Casa de Caridade do Recife.
Art. 2. 0 Da importancia total arrecadada como "contribuição"
de caridade na Alfandegado Rio de Janeiro, será deduzido mensalmente meio por cento, que será distribuido em gratificações aos
funccionarios incumbidos da escripturação dos livros especiaes de
depositas, do preparo e informações dos processos e do pagamento
ás instituições beneficiadas.
At t. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1927, 106° da lndependcncia e
30o da Republica.
W ASHINOTON

LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. !í. HíR -- nr. 1<!
C011e~de

a pensão mensal de 1 :000~

prerno Tribunal Ji'cdcral,

DE .rANRmo nE

1fl27

fÍ 1'iltva do minisf1·n
])1· . .João Lu i::. A l1•ps

dn Slt-

O Presiclenfc da Republ ica dos Estados Unidos do Br:wil:
Paço saber que o Congresso l';:w ional dcerrtou n f'll sancciono a seguinte resolução:
Artigo uniro. Ji'ica concPdida á vi uva do ministt·o do ~H
premo Tribunal Federal, Dr. João Luiz Alves, emq~!:nllo Yiv1~r·.
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a pPm~ão mensal de 1 :000$, equivalente á respectiva pensã.n fie
mont.epio; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1927, 106° da Independ e nc i a e 39° da Republica.

W ASHINOTON LUIS P. DB
Getulio Vargas.

DJ~GRETO

N. 5.159 -

SoUSA.

DE 12 DE JANEIRO DE 1927

f 'nllrPde u TJ. Olna de J1f ello e Souza, irmã do capitão aviador
l:11l11~11s de Mello e Souza, a pensão men..çal de 400$, e a

I>. D. I'aulina Mo1·eira Coitinho e Maria Coitinho det
Oliveim, a 1·eversão das pensões que percebia D. Amelia
f 'mui ida M m·riJ'I( Coitinlw

o Pl'('sidenlt' da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço sabrr que o Con~csso N acionai decretou e en
snnct·iono a seguinte resoluç,fio:
~\ 1'1. J.o E' ronced ida a D. Olga de Mello c Souza, irmã
do J'alJ,~eido eapilão aviador Rubens de Mello e Souza, a pensi'ío nwnsal de 400$, desde a data do fallecimento de sua mãe
n. Cn rol in a Carlng de Mello c Souza.
Art. 2. Essa 11ensão será paga emquanto a alludida
I •. Olga de Mello n ;-;onza s0. conservar solteira e visa refrihn i,. n uso, pela Eseola de Aviação Militar, dos trabalhos
I pc·hnico~ eluhorarlos pelo l'apit.ão Rubens de Mello e Souza.
\ri. :L" K igualmt•lltt~ concedido a D. D. Paulina 1\IoI'Pi'·:t Coifinhn P Maria Coitinho de Oliveira, irmã solteira e
il'ln:i 'in\ a. do fallrcirlo capitão de corveta José Antonio Coif.inho, a ruversão das pensões de meio soldo e do montepio,
om eu,jo gozo se a c l1a v::t a mãe do refm ido official, D. Amelia C:!lldida l\Tor1·ira Cnifinho, fallecida a 2 de agosto de
0

1!1?2.

,\,·1.

'~."

llP\og-am-:..;c ns disposições em contra·rio.

H in dfl .T;meiro, 1~ dfl janriro de 1927, 106o da Jndepen:wo da Hepublien.

ilPnr.ia e

Getulio Vargas.
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DECRETO N. 5. f60 -

DE

f2

DE JANEIRO DE

1927

ab1~ir, pelo .Ministerio da Fazenda, o credito especial de I :681$289, para pagamento de di(ferença de
vencimentos a Paulino Bm·chert, nrchivista conscrvadm·
do Pat1·imonio Nacional

A. utoriza a

O PrPsidenfe da Republica dos Estados lTnidoR do Brasil:
Faço saber qur o Con~resso Nacional decretou P eu
sancciono a seguinte reRolucão:
Artigo unicó. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Minisfe1·io da Fazenda, o credito especial de 1 :681$289,
para pagar a Paulino Borchert, archivista conservador do
Pat.rimonio Nacional, a diferença de vencimentos quf' lhe
<leve o Thesouro Nacional; revogada'> as disposiçõPs em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro dP 1927, 106° da Tndependencia e 39., da RepubUca.
\VASHTNGTON LUIS

P.

DE ~OURA.

Getulio Varaas.

DECRETO N. 5.161 -DE 12 DE JANEIRO DE 1927
Dispõe sobre a

distribuiç~.o

de beneficios das loterias federaes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução:
Art. 1°. A distribuição de beneficios das loterias federaes se
fará ás instituições que dellas já gosam e mais ás seguintes:
A' Enfermaria de Crianças do Hospital Hahnemanniano 30:000$000
Ao Hospital Allemão, de Porto Alegre................ 30:000$000
A' Santa Casa de Misericordia, de jacarehy (S. Paulo) 2:0005000
A' Conferencia de São Vicente de Paulo, da Campanha (Minas) .................................... . 6:000$000
A' Casa de Caridade de São Vicente de Paulo, de
Caxambú ...................................... . 10:000$000
Ao Hospital São João Baptista, de Nfctheroy ........ . 5:000$000
A' Santa Casa de Misericordia, de Valença ....•...... 5:000$000
Ao Curso Comm~rcial do Gymnasio Santa Cruz, de
juiz de Fóra •................................... 5:000$000
Ao Instituto D. SJlverio, de Bello Horizonte ......... . 5:000$000
Ao Asylo Maria Thereza, de São João d'El-Rey .....• 5:000$000
Ao Lyceu, do Estado da Parahyba .................. . 15:000$000
Ao Orphanato D, Ulrico ............................ . 3:000$000
Ao Asylo de Mendicidade Carneiro da Cunha ........ . 4:000$000
A' Santa Casa de Misericordia, da Capital da Parahyba
do Norte ................................•....... 15:000$000

AC'TOR
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Ao Instituto de Protecção e Assistencia á lnfanc ia •...•
A' Escola Agricola São Gabriel, do Rio Negro .......•
A' Santa Casa de São Gabriel, Rio Negro, Amazonas ..
A's Missões Salesianas do Rio Negro, Amazonas .....•
Ao lnsiituto Salesiano, de Manáos .................. .
Ao Hospital de Misericordia de joazeiro, no Estado
da Bahia, e Collegio de Nossa Senhora da Salette,
na Bahia, a cada uma ..........•.................
Ao Collegio Salesiano de Therezina, no Piauhy ...•....
Ao Dispensaria dos Pobres, de Fortaleza, Ceará ..
A' Liga conta a Tuberculose, de Pernambuco ........ .
Ao Asylo de Mendigos, de Juiz de Fóra ..•...........
Ao Hospital da Immaculada Conceição, da cidade de
Curvello, em Minas Geraes ..................... .
A' Santa Casa de Minas do Rio das Contas, na Bahia.
A' Santa Casa de Misericordia de Conquista, na Bahia.
A' Santa Casa da cidade de Barra, na Bahia .•........
Ao Hospital Cassiano Campolina, de Entre Rios, em
!Vlinas .................................••.......
Ao Hospital da Santa Casa de Misericordia, de Alagoinhas, no Estado da Bahia .................... .
Ao Hospital de Petrolina, em construcção, no Estado
de Pernambuco, e á Santa Casa de Santo Antonio
de Jacutinga ................................... .
Ao Lyceu Salesiano, da Bahia ....................... .
Ao Hospital de Santo Antonio de Jesus, na Bahia ... .
A' Santa Casa de Misericordia de Amargosa, na Bahia.
A' Fundação Oswaldo Cruz, na Capital Federal. ..... .
Ao Hospital de Caridade da cidade de Araras, São
Paulo .......................................... .
Orphanato São José, em jacarépaguá ................ .
A' Santa Casa de Misericordia, de Barbacena ........ .
Ao Asylo João Emilio, de juiz de Fóra .............. .
Ao Asylo Bom Pastor, em Bello Horizonte ..•.......
Ao Asy1o de Orphãos, de B:ubacena ....•.............
A' Associação Pro-Matre, do Rio de janeiro ....•.....
A' Sociedade dos Cooperadores Parochiaes de Boa
Vista, no Recife, para sua escola e demais obras
beneficentes .................................... .
Ao Asy1o de Mendicidade do Maranhão .........•...•
A' Santa Casa de Misericordia de Santo Amaro, na
Bahia .............. , ..................... ~ ..... .
Ao Hospital de Crianças, na Bahia (em construcção) ..
Ae Instituto de Protecção á Infancia, de juiz de Fóra.
Ao Asylo Nossa Senhora do Perpetuo Soccorro, de
Santa Barbara, em Minas ....................... .
A' Casa de Caridade Manoel Gonçalves, de Itaúna,
em Minas ...................................... .
A' Clinica de Molestias Tropicaes da Policlinica do
Rio de janeiro .................................. .
A' Escola Profissional Patrocinio de São José, de
Lorena ........................................ .
A' Congregação do Sagrado Coracão de Maria, com
séde no Districto Federal, á rua Teixeira Junior ...

57
3:000$000
20:000$000
20:000$000
20:000$000
20:000$000
10:000$000
10:000$000
6:000$000
10:000$000
10:000$000
10:000$000
10:000$000
10:000$000
10:000$000
10:000$000
20:000$000
5:000$000
10:000$000
5:000$000
5:000$000
20:000$000
10:000$000
10:000$000
10:000$000
10:000$000
10:000$000
10:000$000
30:000$000
20:000$000
10:000$000
20:000$000
10:000$000
10:000$000
10:000$000
10:000$000
20:000$000
10:000$000
3:000$000

53

ACTOS DO PODER I,EGIBLATIVO

Ao Albergue dos Pobres com séde na cidade de Vassouras, Estado do Rfo de Janeiro .....••••..•..•..
Ao Hospital do Centenario, no Recife ...••••••.••....
Ao jardim da Infancia dos Pobresinhos, no Recife .•••
Ao AsyJo do Bom Pastor, em Pernambuco ••••..•.••.
Ao Instituto da Pequena Cruzada, na Capital Federal.
A' Casa Maternal MeU o Mattos ..•••••..•••......•..•
A' Sociedade Propagadora das Bellas Artes ..........•
A' Bibliotheca Popular .••....•...•••••.•••..•.•.....
A' Santa Casa de Misericordia, de Rezende ..••.•....•
Ao Hospital da Irmandade de Santa Isabel, da cidade
de Cabo Frio ..•..•••..•......•••......•..•.••••
Ao Orphanato Santo Antonio, com séde na Capital
Federal •.............•.........•..........•.....
Ao Museu de Arte Retrospectiva .•....••...•........
A' Santa Casa de Misericordfa, de Lo rena •..•....•.•.
Ao Abrigo Thereza de Jesus para a Infancia Desvalida
Ao Hospital de São Vicente de Paulo, de Matheus
Len1e, etn Minas ............................... .
A' Santa Casa de Caridade de São João Baptista, Minas
A' Santa Casa de Misericordia, de Cantagallo ....... .
A' Santa Casa de Misericordia, Sobral (Ceará) ....... .
A' Casa de Caridade de Varginha (Minas) ........... .
A' Santa Casa de Misericordia, do Pará ..•...........
A' Academia de Sciencias Commerciaes, mantida pela
Sociedade Perseverança e Auxilio dos Empregados
no Commercio, em Maceió ....••......•..........
Ao Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia de
Alagôas •............................•...........
A' Santa Casa de Misericordia, de Penedo ........... .
A' Sociedade Auxiliadora dos Christãos ............. .
Ao Orphanato S. Domingos .........•...............
Ao Hospital de Nossa Senhora da Conceição de Viçosa,
wantido pela Sociedade Amor e Caridade ....... .
A' Instructora Viçoscnse ...•..••......•..•..........
Ao Asylo de Orphãos Desvalidos de Nossa Senhora
do Bom C onsclho, de Bebedouro, c sua Succursal
Orphanato 0ão José ............................ .
Ao Hospital de Caridade, de Iv\aceió ................ .
A' Escola mantida pela Sociedade Montepio dos Artistas
A' Santa Casa de Misericordia de São Miguel de Campos
A' SuccursaJ do Instituto Commercial do Rio de Janeiro,
em Mac~ió ................•.....................
Ao Hospital do Crato (Ceará) ......•................•
Ao Hospital Santo Antonio dos Pobres, Ignatú, no Ceará
A' Santa Casa de Misericordia, de Belmontc, 111 Bahia
A' Santa Casa de Misericordia, de S. Felix, na Bahi:t.
A' Santa Casa de Misericordia, de Oliveira dos Cal!tpinhos, na Bahia ...•.•...............•.........•
A' Sociedade Luz Protectora, na cidade de Santo
Atnaro (Bahia) .••...•.••..••..•..•........•...•.
A' Ct~nferencia S. Vicente de Paulo, de Serra Negra,
(S. Paulo) ..•••..•.......•....••...•........•..
Casa Divina Providencia, em S. Paulo .•.•••.•...•.•.
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Recolhimento S. Vicente de Pauto, em Recife, dirigido
pelo irmão Apoline. . .......................... .
Instituto de Assistencia á Infancia e Velhice ou Asylo
de Mendigos de Petropolis ..................... .
Collegio Orphanato Salesiano Anchieta, ern Virgínia,
no Estado do Espirito Santo ••.••..•.••.•........
Patronato das Creanças Pobres da Parochia de S.João
Baptista da Lagôa, em a Capital Federal ........ .
Santa Casa de Misericordia de Cuyabá .•.............
Collegio de Sanh Catharina, de Cuyabá ............. .
Assoei ação de Chronistas Sportivos ................. .
Cruz Vermelha Brasileira ........................... .
Sociedade S. Vicente de P"ulo, do Rio .............. .
Centro dos Chronistas Sportivos ....... , ............ .
Hospital de Caridade de Mossoró .................. .
Hospital de Caridade de Caicó ....... , .............. .
Abrigo dos Filhos do Povo da Bahia ................ .
Santa Casa de Misericordia da Bahia ..............•..
Sociedade Beneficente Caixeiral ..................... .
Associação Typographica Bahiana . . • . . . . . . . . . . . . . . .
Posto de Assistencia Dentaria «Bonifaclo Cosh,., da
B1hia •.........•.•...........•..••....•.•......
Hospital de Miscricordia, de Bomfim, no Estado da
Bahia ...........................•.......•......
Asylo N. S. de Lourdes, e,:t Feira de Sant'Anna, no
Est1do da Bahi~ ........•.......•...............
Asylo de Alienados de Porangaba, CelCá ............ .
Asylo de Mendicidade de Fortaleza, Ceará .•.•..•....
Caixa Anxiliadora dos Empregados da Estatística ComInercial ........................................ .
Orphanato de Jesus Christo Rei ..................... .
Instituto S. Jcsé de Barcellos, Amazon1s ..•......•...
Missão Indígena Tarauacá, Amuonas .........•....••
Asylo Indigena de S. Gabriel, no Amazonas ..•.......
Associação BrasHcin do Xadrez ..•................•.
Casa de Santa I~nez, not Capital Federal. ............ .
S1nta C:1sa de C tridade de Ouro Fino, Minas... . ••..
Cas:t de Caridade em :Santo Antonio de Jacutinga .....
Casa de Caridade de Paraisopolis, Minas •..•........•
Orphanato Santa Vero.1ica, de Taubaté, S. Paulo .... ,
Casa Pia de S. Vicente de Paulo, de Botucatú, São
Paulo ........... , ...............••.......•......
Escolas Profissionaes do Lyceu Coração de Jesus, na
Capital do Estado de S. Paulo .................. .
Orphanato mantido pelas irmãs de S. José de Taubaté,
S. Paulo ......•.......•..•.........•...........
Maternidade do Paraná ......................... , ... .
Asylo de Orphãos de S. Luiz (para meninOSJ ........ .
Dispensaria da Irmã Paula ...•.......................
Asylo de Cajurú (para meninas) ••..•..•.............
Santa Casa de S. Luiz de Araras (S. Paulo) .•.•......
Orphanato de S. José da Associação Civil das Servas
de Maria do Brasil, em jacarépaguá (Districto
Federal) ..................................•.....
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1925, conforme fOr verificado pela Delegacia Piscai, serão entregues
no Thesouro Nacional, a Sociedade de Artistas Mecanicos e Liberaes, da capital do dito Estado, ficando relevada qualquer prescripção em que tenham incorrido os respectivos depositas.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de janeiro, 12 de janeiro de 1927, 106° da Independencia e
39° da Republka.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vargas.

DRCRI~TO

N. r; .1G2 -

DE

·J2

DE

.TANEIH.O DE

192'7

Autoriza a al)etlnm dos creditos nt?rcssarios para pa(Jamcnto
a J). Clío1a Martins de Mirmula /leis. 1•iuva do terwnfr
{!f)l(lf'Ío llr'!fliiUi!flo

dos llris

O PrPsid(•ntc da fiepulJiica dos Esl:vlns Unidos do Brnsil:
Faço sahcr qtw o Congrpss;l N:winnnl df'tTrlon c• 1'11 snnerionn a seguinte resolução:
:\rf.ign tmicn. E' o Pod0r ExPrtlf ivo autorizado a abrir,
pPlo l\1inisl e!'io da Fazenda, os credilos IIPCrssario8 para pagar
a D. Clara Martins de Miranda Hnis, vi uva do tenPnl e dn
3rí" Jmtalhão de infantaria, Ignacio Haymundo dos ltPis, fallf'eido Pm combate, nos sertões de Canudos, aos 17 de .iulho
de 1897, as differenças das quotas da pensão a qun tcm direito, corr·~~pondentc ao periodo de 17 dP julho de 1897 a ~H
de maio de 19ür:i, relevada a prcscripção em que lla.ia jncorrido; revogadas as disposições em contrario.

Jlin dn .Tancirn, 12 flp jnnPiro dr 19:.?7, Jn(i" da Tndrpl'lldPncin e 3!)" da Hepuhlica.
\VARITINGTON

LUIR

P.

DE

80UR\.

Getulio V m'gas.

DEnnETO N.

r;.tli~

--

DE 1~

nr-:

.JANErno or.:

Et?7

A utrwiza a abertura, pelo Ministerio da Fazenda, do credito
especial de 84:136$299, para paaamento a Pedro Dacio rlc
Barros Cavalcanti, ern virtude de sentença judicia1·ia
O Presidente da Jlcpnblira dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saher QlW o Congresso Nacional dccrrfon r (~;1
Rancciono a ~cguinte resolução:
Artigo unic·o. Fica o Poder Exf'cnlivn nnfnrihado a nhl'ir.
pelo Minisferio rla Fazenda, o credito pspccial de R'I: I :Jíi*?!lfl,
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para pagamento a Pedro Dacio de Barros Cavalcanti, em virtudc de senlen~,;a jutiieiaria; l'evogadas as disposic:õcs em
conlmrio.
Ilio de .Janl'il'o, J2 de janeiro de 1927, 106° da IndepcndmJeia e 3V 0 da llepublica.
WASHINGTON LUIS

.P.

DE

SousA.

Getulio Va1'(Jas.

lH~CilETO

N. f.i .ft).1 -

DB

12

DE JA'NEIH.O DE

1927

.:1.u.lorizo.

a Hbertu1·a do C1'cdito de 400:000$, ouro,_ e
1.265:9f:i$:w;;, papel, supplementm· a varias verbas do Mi·nisterin lia Marinha

O Presiden I e da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
.Faco saber que o Congresso Nacional decretou c cu sanceiono a seguinte resolução:
.Al'Ligo unieu. Fica o Poucr Executivo autorizado a abrir,
pelo 1\J ini:>fcl'io da Fazenda, o credito de 400:000$, ouro, c
1. :.?li5 :915$:305, papel, para supplementação de varias verbas
de despcza do 1\'Jinisterio da Marinha; revogadas as disposi~:üc:;; em contrario.

llio de Janeiro, 12 de janeiro de 1927, 106° da Independcncia c 39° da Itcpublica.
\VASIIINGTON

LUis P.

DE SousA.

Getulio Vargas.
A1·naldo de Siqueira Pinto da Luz.

DECHETO N. rí.JGG

-DE

12

DE .TANEIHO DE•1!J27

'' níurizlt a aln·ir, Ju•lo Ministeriu da Ptt-:.c1ula, um credito especial de :!8: I Ul$'7-18, ]Ja1'll pagar a }) . Ofynq,•ia /~assos a
dif{ercnça de nwntq)io a que tem direito, em virtude de
sentm1~·a .i H di ci m·i a

O Pl'f•sirh•n!P da HPJmbliea dos Estados Unidos do Bra:'il:
Fnt.:o sahPr qw• o Congresso Nacional decrclon e m•
Fant·eirwo a sPguintt>. resolução:
.\ri ign unieo. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir.
pr.lr' '\finisiPrio da Fazenda, um credito -especial de vinte e
oi!
· •nLos ccnlo e dezenove mil setecentos a quarenta e oito
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réis (28:119$748), para pagar a D. Olympia Passos, filha do
fallccido engenheiro Francisco Passos, ex-director da Estrada de Ferro Central do Brasil, a differenca de montepio a quo
tem direito, reconhecido por sentença judiciaria; revogadas
as disposições em contrario.
Rio, de Janeiro, 12 de janeiro de 1927, 106° da Indcpendencia e 39• da Republica.

W ASIUNGTON l . UIS J>.

DE SOUSA.

Getulio Vargas.

DECHETO N. 5.166-

DE

12 DE JANEIRO DE 1927

:tnlo1·iza a aúl'ir, pelo Ministe1~io da Fazenda, o credito especial de 49:21.8$772, para pagar a Candido Antonio Pereira Lima,, em vü·tude de sentença ,ittdiciaria
U Prcsidenf e da Republica dos Esl a dos Unidos do Brasil:
l~'aço

saber que o Congjresso 1\':wional decretou c eu

sa rweiono a seguinte resolução:
Artigo uni co. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
ptdo Ministerio da Fazenda, o credito especial de quarenta
~~

novn contos duzentos c quarenta e oito mil setecentos e se-

I enl a e dous réis, pai·a pagar, em virtude de sentença judi-

,·.iaria, ao agente fiscal do imposto de consumo, no Estado do
Amazonas, Candido Antonio Pereira Lima, exonerado sem
Jnotivo, depois de dez annos th~ effcctivo seL·viço; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1927, 1Q6o da Independeneia

e 39° da

Republic~.

W.\SHINGTON

Ll;rs P.

DE

SousA.

Getulio Vargas.

I mcnE1'0 N. fi .167 -

DE

12

DE .TANgmo DE

192'7

.\ nloriza n ahrü· o credito espeoial de 1'0:118$560, para pa(lamenfn a D. Guilhermina Raposo da Gmna Cabral, do
meio soldo c montepio que dei:rou "'~ }Jcrcebe1', aft; 8 de
outubro de 1908

o PrPsidenfc da Hepublica dos Estndos Unidos do Brasil:
Fa~:o

saber que o Congresso Nacional decretou c cu

sanceiono a seguinte resolução:
111u

Artigo uni co. E' o Poder ExecutiYo autorizado a a'brir
credito especial de 1.0 :HS$560, para occorrer ao paga-
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mento a D. Guilhermina H.aposo da Gama Cabral, viuva do
alferes do Exercito, .Frederico da Gama Cabral, do mciiJ
soldo e montepio que deixou de perceber desde a data do fallecimento do seu marido em 14 de setembro de 1896, até á
da sua habilitacão em 8 de outubro de f903; relevada a prescri-pç. ão em que haja incorrido; revogadas as disposições
em contrario.
Hio de Janeiro, 12 de janeiro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
VVASHINGTON LUIS

P.

DB SoUSA.

Getulio Vargas.

LEI N. 5.167 A --

DE

12

DE JANEIRO DE

1927

Modifica as tabellas de Vl'ncimcntos dos officiaes e praças

do Exe1'cito c da Annada e dá out1·as providencias
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Fa('o sahm· que o CPngJ'I)SSn Nrwional decretou l' cu ~illl
ceiono:
Ar L. f. o A partir da data da promulgação da pre:-;enl.e lei,
os vencimentos dos officiaes do Exercito e da Armada e respectivas classes annexas serão os constantes da tabella A, que a
esta aeJmpanha.
Art. 2. Estes vencimentos serão divididos em duas pat·fes
- soldo e gratiftcac_;ão, sendo ctous terços para a pl'imeirn e
um terço para a segunda.
Art. 3. Os vencimentos de marechal ou de almirante serão
fixados pelo Presidente da Itepublica, em tempo de guerra.
Art. 4. Os offjciac;; d:t Armada e do Exercito, quando
l'lll v i agem, por mais de 21. horas, fóra da séde da sua J'l~si
dencia, vencerão as dia rias constantes da tabella' B.
Art. 5.0 Quando transferidos de guarnição os officiaes da
Armada e do Exercito tcrfío a ajuda de custo consignada na
tabclla C.
·
Paragrapho unico. Os mesmos officiaes, quando em com11 li '~fio !ernpornria no '!csutlpenho de qualquet· 111i~são, pne(~t\hel'fio na ida a· ajuda dr• ~~liSto da talJella C ~~ na Yolla ~"í
ll::•nte n melade.
J\rt. 6. Os venciJJwnto::; dus sub-officiacs, s:np.1'lll ns P
d:~rllais praças do Exercilu e da Armaria serão divididos n111
d' r;•:-: p;q·les - soldo (~ grati f ir ação - correspondi'Ilflo acp 1elln
:1 du:r" terças partrs " Psla a urna terça pal'h'. c;llculados
>lllli'O a lahella A.
;\rl .. 7." Os snb-ol'ficiaP:;, sal'gcntos e den1ais p1·:n:as do
K\tm~ilo e da Armada 'IJIIe contarem 10 annos de ~l'l'VÍ\,.<O
1:Tão direHo a um nccrrscimo de tO % sobre o total do soldo
e gratificação, e os que contarem 15 annos terão 15 o/o sobre
o mesmo total.
0

0

0

0
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§ 1, 0 Para a sua percepção só será computado o tempo de
serviço propriamente militar, não entrando no calculo o tempo
de serviço mandado contar pelo dobro.
. § 2." Deverá ser mandado pagar ex-of(icio desde a data
em que foi preenehido o tempo necessarw para sua per ...
cepção.
~ 3. Não deve soffrer descomo, seja qual fôr a situação
legai' em que estiver a praça.
~ 4." Dc\'C S!'l' calculado na lmsc do::; vencimentos da ta0

ltella ... "\.

A.rL. 8.o Os soldados ou marinheiros voluntarios, sabidos
das escolas, ou sorteados, que concluírem o tempo de set·,·il_:o
a que se obrigaram a servir ou pal'a o qual foram &ortcados,
que não foram licenciados em virtude de ordem superior, pas~arii.o a ser considerados, para os cffcitos cta· presente lei,
t'(lJ1lO sendo engajados, desde o dia em que preencherem o
i f'lnpo nrccs~ario para o seu licenciamento.
Al'l. 9. Para os effeitos do calculo do soldo e gl'at.ificação diarios de todos os militares, os mezes do anno serão
I'OJlsidcrados do 30 dias.
Art. 1 O. Os sub-officincs, sargentos e demais praças,
qnando t ransfrridos por convPniencia do serviç•o, nomeados
pa1·a eommiss~.o que dclerrnine }wrnmnePcia provavel por
nmis de snis JIH'ze:-;, effccluarcm matricula nas escolas mili1 at·c:-;,
nwrellar0m Plll diligcncia. ou destacamento;;; fóra da
st'dc de sua~> unidarlP~. ferão dirC'ilo a a.imla de euslo c diarias consignadas na tabclla C.
~ 1." Ser-lhes-1m tamhem pago o solno de todo o mcz,
e grali fica~:ão c vanl ag·cns vencidas at<í a vespera da partida,
I irando-sc tudo da (•si<H;ão pagadora, por meio de folha eslll'l'ial, ftnanrlo nrccssario.
§ 2." Por convenieneia do serviço, esse pagamento poderú sPr effecLuado com os dinheiros a cargo do Conselho de
Adr11 ini:3tt·:H;ão da unidade, que será ulteriôrmente indemnizado.
§ 3." Os sub-officiaes, sargentos e demais praças casados, com prf~Via licença das autoridarles militares, terão tamlll'm di ri' i f o u I ransporte para sua família e bagagem.
A ri. 11. Conf in unam em vigor todas as vantagens actuaes
concedidas 1)Qr lf'i e regulamentos cspeciacs a que toem dil'Cilo os sub-offieiaes, sargentos e demais praças.
§ 1. Os sub-officiaes, sargentos e seus' assemelhados
ICJ',ão uma só Pl apa, fixada em 3$, que receberão em dinheiro
quando desarranchados.
§ 2." As demais praça::; e sêus assemelhados terão uma
ui apa fixada trimestral ou semestralmente, que receberão em
d in hei t'o quando nesarranchados ..
Art. 12. Os sorteados do Exercito e Armada que forem
funccionarios publicos federaes, receberão sómente etapas,
devPndo os vencimentos dos seus eargos ser pagos pelas reIJUrlicões a que pertencerem.
Paragrapho unico. O pagamento das dividas que contrahircm com a Fazenda Nacional será requisitado das re0

0
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partições a que pertencerem, devendo o desconto mensal não
exceder da decima parte do ordenado.
Art. 13. O Estado fornecerá fardamento gratuitamente
ás praças de posto inferior a 3° sargento.
Paragrapho unico. As repartições competentes do Exercito e da Armada fornecerão, mediante indemnização, as
peç.as de uniforme necessal'ias aos suiJ-officiacs e t-iargenlos.
Art. 14. Os alumnos praças de prct das escolas do Exercito ou da Armada que forem declarados aspirantes a offil'ial ou guardas-marinha terão direito a uma ajuda de custo
de um conto de réi~, para os seus uniformes.
P'aragrapho unico. Igual direito terão os alumnos que
forem promovidos dircctamcntc a segundos tenentes.
Art. 15. Ficam extensivas aos sargentos as vanl ngens do
montepio militar, na fórma das disposições em vigor para os
sub-officiacs.
Art. 16. As gratificações ou vantagens qw~. por motivo
leg·al, perderem os sub-officiaes, sargrmtos c demais pracus
reverterão sempre para o Estado.
Art. 17. Vetado.
Art. 18. Vetado.
Art 19. Os vencimentos c yantagcns dos sub-officiaes,
sargentos, praças e seus assemelhados em serviço em paiz
estrangeiro devem ser pagos em ouro, ao cambio de 27 dinheiros por mil réis.
Art. 20. Os especialistas, inslructorcs, artifices, musicos, corneteiros c assemelhados f erão os postos, graduações
ou classes que lhes forem concedidos peia organização dos
quadros a que pertencerem.
Art. 21. Os vencimentos eles civis a serviço do Exercito
c da Armada serão divididos nm duas partes ordenado e
gralifieaç.ão correspondente aqucllc a duas terças partes
c esta a uma terça parte dos vencimentos constantes da tahclla B.
Ar!. 22. Aos professores de ensino elementar das escolas de aprendizes e de grume1 es e outros csf abclecimcntos da :Marinha caberão as honras c vencimentos de primeiros tenenl es da Armada.
Art. 23. As disposições desl a lei são extensivas aos officiaes, aspirantes P sargentos da Policia Militat· c do Corpo
dP Bomuciros do Di !:i frido Federal.
Ar!. ~!t. Continuam em vigor as disposições dos doere tos
ns. 4. 20G, dé 9 de dezembro de 1H20, c 4. 051, dP H de janeiro dn 1926, rclal ivas ao pe~soal da Aviae,:ão do Exercito e
da Armada.
Art. 25. Os dispositivos da prrscnf ~~ lei tcPm f'!'ficaeia
110 Ex<'t'cito on na Armada. ou em amlJ:1s ~;imnl!at!eamcnfc.
::-.cgundo o seu ohjectivo.
Al'f. 26. Continuam f'll1 vigor, emquanto não revogadas,
r.s disposições das leis c dos decretos anf.c•·iGres, no qtw cx}Jlicita on implícifamenlc não for conlrar.io ao;; princípios
da Jll'CsPnlc lei.
Leis de 1927- Voi. I

J
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Art. 27. Fica o Governo autorizado a abrir os nccessarios creditas para a exeeução da prescntP lei.
Art. 28. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, f2 de jane'iro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.
A1·naldo Siqueira Pinto da Luz.
Augusto de Vianna do Castello.

Tabella A, a que se refere o art. i o
.Marechal ou almirante ........................ .
General de divisão ou vice-almirante .......... .
General de brigada ou contra-almirante ....... .
Coronel ou capitão de mar e guerra ........... .
Tenente-coronel on capitão de fragata ....... .
Major ou capitão de corveta ................. .
Capil ãn ou capitão-tenente .................... .
I'rimeiros tenentes ............................ .
Segundos tenentes ............................ .
Aspirante ou guar·da..marinha .................. .

$

~:500$000

3:800$000
3:000$000
2:500$000
2:000$000
1:500$000
1:000$000
750$000
700$000

Tabella B, a que se refere o art. 4°
General de divisão ou vice-almirante ......... .
nencral de brigada ou contra-almirante ....... .
Coronel ou capitão de mar c guerra ........... .
Tenente-coronel ou capitão de fraga I a ......... .
Major nn capitão de corveta ................. .
Capitfío ou capitão-tenente .................... .
Primeiros tPnentes ............................ .
Segnndos tenentes ........................... .
Aspirante ou guarrla-marinha ................. .
Tabella C, a que se refere o art. 5°
Um mcz de vencimento :
Vicn-almirante ou general de divisão;
Contra-almirante ou general de brigada;
·Capitão de mar e guerra ou coronel;
Capitão de fr·agata ou tenente-coronel~
Capitão de corveta ou major;
Capitão-tenente ou capitão;
Primeiros tenentes;
Segundos tenentes;
Aspirante ou guarda-marinha.

50$000
G0$000
40$000
40$000
-10$000
35$000
30$000
30$000
30$000
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Tabella A. a que se refere o art. 6°
VENCIMENTOS

DOS SUB-QFFICIAES, SARGENTOS
DO EXERCITO E DA ARMADA

E

PRAÇAS

Vencimentos

Postos c classes

eiS

o

e

't::J

e

õ
r.n

Mestre .....•.••............
Sub-official de 1a classe ....
Sub-official de 211. classe ....
Sargento-ajudante ..........
Primeiro sargento ..........
Segundo sargento ..........
Terceiro sargento ou musico
de 1a classe ..............
Cabo de serviço de machinas
Cabos do Exercito, marinheiros, navaes ou musicos de
2a classe .................
Marinheiros de ta classe do
serviço de machinas •.....
Marinheiros de 1a classe ou
musicos de 3a classe .....
Marinheiros de 2a classe do
serviço de machinas ......
Marinheiros de 2a classe e
soldados navaes .........
Carvoeiros e aprendizes-artifices de machinas .......
Soldados engajados e grumetes ......................
Conscriptos•...............
Alumnos das Escolas Militar e Naval ..............
Alumnos do Curso Preparatorio ....................
Soldados corneteiros,clarins,
tambores ou artífices do
Exercito •.•...•..........

o
r.n

448$000 224$000 672$000 8:004$000

430$000 215$000 645$000 7:740$000
410$000 205$000 615$oeü 7:380$()(!)(!)
300$000 150$000 450$eo0 5: 400$000
240$000 120$000 360$000 4:320$000
220$000 110$000 330$000 3:900$000
200$000 100$000 300$000 3:600$(i)()()
86$000 43$000 129$000 1:548$000
72$000

36$000 108$000 1:296$000

74$000

37$000 111$000 1:332$000

58$000

29$000

87$000 1:044$(000

60$000

30$000

90$000 1:086$000

46$000

23$000

69$000

828$()(!)0

54$boo

27$000

81$000

972$000

38$000

19$eoü

57$000

7$000

21$000

252$006

50$000

50$000

600$000

14$000

14$000

168$000

69$()()(!)

828$0100

14$000

46$000

23$000

684$000

OBSERVAÇÕES DA TABELLA "A"

J ." Os enfermeiros do Hospital Central do Exercito, nomeados em virtude do decreto n. 8.647, de 31 de março de
1!H 1, gosarão das vantagens ora concedidas aos sub-9fficiaes,
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ficando os nomeados posteriormente sujeito5 á8 disposições da
nova reg-ulamentação do quadro de enfermeiros do Exercito
(R. S. S. E., n. 58, art. 220).
2.• Os amanuenses de f• e 2a classes do Exercito, nomeados na vigencia do decreto n. f3 .f34, de 1ô de agosto
de 1918. gosarão das vantagens concedidas aos sub-officiaes
de 1n c 2" classes.
3. Os musicos de f•, za e 3" classrs são. para os cffeitos
de vencimentos, considerados primeiros, scgúndos c terceiros
sargentos, respectivamente.
li.• Os marinheiros, corneteiros, tambores e artífices de
conYt:'s peeceberão os vencimentos da classl~ a quo pcrtcn8

cl~rcm.

5." Os aspirantes· a commissarios. nomeados na vigoncia
·do decreto n. 15.920, de 10 de janeiro do 1903, passarão a
percf'hcr os vencimentos mensacs de 450$, divididos em duas
1mrtcs - soldo e gratificação - sendo deus terços para a
primeira c um terço para a segunda, até a completa extincção desse quadro.

Tabella B. a que se refere o art. 20
VENCIMENTOS PARA O PESSOAL DA TAIPA NAVAL, DISTRIBUIDA
PELOS NAVIOS, CORPOS E ESTABELECIMENTOS

cn

.S._an
C::CI)ln
Categoria

Q,)-1.0

EC~S..;

'(lã)

=

c::p..·
Q,)

>
Cozinheiro de 1a classe
Cozinheiro de 2a classe
Ajudante de cozinha•...
Dispenseiro de 1a classe
Dispenseiro de 2a classe
Criado de 1a classe .....
Criado de 2a classe .....
Barbeiro •..............
Padeiro •...............
Ajudante de padeiro •...

161$719
125$875
108$750
145$000
117$816
117$816
99$683
225$000
225$000
205$000

eiS

+-'

cn

op..
o
....

a..

-

o

+-'

=

Q,)

....oQ,)

-CI)

::s

E

+-'bn

bn

=
E

::s

<

z

C~SE

o::s

E-eiS

o

't:l

200$000
180$000
120$000
170$000
150$000
150$000
130$000
26@$000
260$000
210$000

--Somma ..•..•....

o

+-'

-

38$281 50 22:968$600
54$125 65 41:217$500
11$250 65 8:775$000
25$()()(!) 50 15:üe0$000
32$184 35 13:505$280
32$184 190 73:379$520
30$317 150 54:570$600
5f;GOO 10
600$000
5$000 10
600$OOG
''
5$000
6
360$000
--- - 231:976$500

OBSERVAÇÕES

Ln Os padeiros c ajudantes s6 porlcrão ser admiLtidos
quando os navios lcnlham de sahir· <'tll viagrm on 110 pul'lo
quan.do tenham de fabricar pão a bordo.
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2.a As praças do Corpo de Marinheiros Nac·ionaes. quando
snbslituircm o cozinheiro, padeiro e ajudante de padeiro, terão
Gonw gTatificação um terço de vencimentos da funcção exercida.
3." Os cozinheiros dos encouraçados Minas (;eraes e São
[Jaulo.
Corpo de Marinheiros Nacionaes e Regimento Naval
v•rfío ·uma gratificação extraordinaria de 50$ mensaes.
-1." Os 1aifriros l'PCPbcrão por bordo sacco ~ maca.
TabeJla C, a que se refere o art. iO
A.JUDAS DE CUSTO
ESPECIFICAÇ"\0 -

A.JUDA DE CUSTO F DIARIA

SulJ-officiaes e saraento$:

Quando LransfPrido~, por convcnicncia ao serviço, de uma
para outra, fúra do mesmo Estado, nomeados para
cmnmissõPs QlH' ddPrminem pcrmanencia provavcl de mais
dP sPis mpzcs fúra da s•ídc da guarnição: um m<'z de vcnciml'ntos.
Quando a remoção determinar viagem de seis horas ou
nwnos, fôra da séue da guarnição: um quarto ele um mcz de
nmeimcnlos.
Si a viagpm for de mais do 6 até 12 horas: um terço de
mn mcz de vencimentos.
Si a viagem for de 12 horas até 2~ horas: metade de um
mr•z de vencimentos.
~narnição

Praças:

Quando viajarem em estradas de forro o·u em navios mrrr·:lll!Ps qui' não tPcm alimcntaçfío a bordo: dmria de 3$000.

LEI N. 5.168 -

DE

13

DE .TANETRO DE

1927

Crên a armn de A viação do Exercito

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil:
Faco snber que o Congresso Nacional decretou e eu
s:mcciono a seguinte lei:
Art. 1. E' creada, com os elementos existentes na Aviac5.o
Militar, a arma de Aviação do Exercito, de conformidade com
os preceitos estatuidos pela presente lei.
Art. 2. A constituição dos quadros da arma da Aviação
sorú realizaria progressivnmentP, não podendo ser organizada
qualqu('r unidade n<'m JH'ennchidos os rospectivos posto~.; do
orf'if'.ÍUf'S, :llllü~ fln pe(•vi:l!l1PJ11n. adq~Jiridn O_lllHff'I'Íal.iTnpi'I':"0

0

CliH!JVnl,

J'I':IIJZ:tda

flmrrionamento.

a

I'I'Sp(•efJV:I

Jllslallar~HO

·
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Art. 3. Inicialmente os mencionados quadros ~erão assim
constituidos: dous coroneis, dous tenentes-coronCis, dez majores, vinte capitães, trinta primeiros tenentes c trinta segundos tenentes.
. .
.
Paragrapho unico. Com esses offH~Iaes e. os ~ffechvos de
praças constantes, annualmente, da lm de f1xaçao de forças
de terra, serão desde já organizados ou convenientemente reformados:
a) a Directoria de Aviação;
b) a Escola de Aviação Militar;
c) o Deposito Central de Aviação;
d) as unidades de Aviação e os serviços annexos correspondentes, em numero e com a importancia proporcional nos
t.~lt>montos adquiridos.
Art. 4.° Como providencia complementar ao mandamcnl n
do artigo anterior. serão transferidos para a citada arma dn
aviação:
1o, os officiaes das outras armas que possuírem diploma
milif ar de aviação (piloto ou observarlor), mediantf• requerinwnto que declare desejar a dita transferencia, de accôrdo
com as disposic:ões da presente lei;
2", a juizo do Governo c si obtiverem diploma militar de
aviação dentro de um anno, a contar da data da promulgaçãn
desf a lei, sat isfazcndo préviamentc as condições de capacidadP
physica:
a) os officiaes superiores e capitães que possuírem os
cursos de estado maior pelo rcgulamenlo de 7 de abril de 19~0,
ou o denominado de revisão;
b) os officiaes combatentes que na data citada ria pro-mulgação desta lei contarem mais de um anno de serviço em
qualquer funcção technica de aviação.
3", tambem, a juizo do Governo, os capitães e primeiros
tenentes combatentes com menos de 30 annos de idade que,
dentro do mesmo prazo, obtiverem o diploma militar de naV{'gação aerea.
Paragrapho unico. O prazo estipulado nos itens 2", alínea
a, e 3", J?Oderá ser successivamente prorogado até tres annos
consecutivos, si assim o exigirem as necessidades do recrntamcnt.o parn a arma de que se trata, reconhecidas nr.lo l\1ill i si ~~rio da Guerra.
Art. 5. As vagas de segundos tenentes ficam desde j:'i
rCf;crvadas para a formação normal da referida aJ'rna, mediantn curso regular iniciado na Escola Militar n cornnlofado
na de Aviação, pela seguinte fórma:
·
I, alumnos da mencionada Escola Militar que houverem
terminado o 2" anno do curso fundamental c que, desejando
servir na arma de aviação, fizeram declaração escript.a nn:::::s1~
:::cntido, sujeitando-se a nova c especial inspccção do sawln,
hnrn como ao curso da Escola do Aviação.
II, sargentos possuidores dos diplomas de navega~:fío
ncrca ou de technica de aviação que tiverem no mínimo 25
annos de idade c pelo menos quatro annos de praça, dos quacs
dous de serviço na Aviação, uma vcz satisfeitas as demnis
condições de habilitação intcllectual exigidas pnra a matricula na Escola Militar.
Art. ü." Os candidatos á transfcrencia para a arma do
Aviação, a que sc rcfcrc o item 2" do art.. 5", scrviriin provism·inmf'nfe rwlla, continuando, por1~Ill. a pnrtoncPP ás d0
0

0
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origem, nas quaes concorrerão ás promoções, s6mente podendo ser incluídos definitivamente nos quadros daquella,
quando satisfeita a condicional da acquisição do respectivo
diploma, conformo a imposição do referido artigo.
Art. 7. Para as promoções na arma de Aviação serão
exigidos os seguintes infnrsticios minimos que ficam extensivos a todas ás armas e serviços do posto de 2° tenente ao de
coro H<' I; dn 2" a '1" tenente, dous a unos; de 1 o tenente a caviUio. dous annos dn posto c seis, no mínimo, de official subal1 «'1'110; de capitão em de ante, dous annos de posto.
Paeagrapho unico. Salvo em campanha, não serão feitas
promoçõm; quando não houver officiaes com o interstício
0

~~~gal.

Arf. H. Nilo podcrfio assumir o commando do unidade do
con1haiP, nem ser pt·omovidos por merecimento em tempo de
paz. os ol'ficiaes que não tenham satisfeito as provas aereas
ppr·iodicas.
Art. 9. O tempo de serviço activo para a reforma dQs
officincs e praças da arma de Aviação será calculado de accôrdo com as normas legaes em vigor, excepto, porém, o que
escoar-se em navegação aerea effectiva, que será sempre em
dnht·o, na fórma prescripta pelo Governo.
Art.. 10. Além das gratificações a titulo de indemnizaç.fio de vôo, a que fazem jús officiaes e praças do aviação,
as quans deverão ser fixadas em tabellas decretadas pelo Governo, por esta lei <Í confirmado o direito que lhes pertence
:í assistcncia da União, no caso de accidente e na fórma do decreto n. 4 .206, de 9 de dezembro de 1920.
Art. 11. Os sargentos, graduados e soldados da arma de
Aviaçã.o gozarão de vantagens especiaes de engajamento e reongaj:nnento na fórma que fôr prescripta pelos regulamentos
que o Govc1·no expedir para a execução da presente lei.
Art. 12. Aos officiaes aviadores c sargentos poderá ser
concedida permissão para exercerem sua actividade technica
na aviação civil e industrias correlativas, com direito no soldo
da patente ou graduac;ão e contagem de tempo para lodos os
cfff'itos.
Paragrapho unico. As vantagens desta especie de disponibilidade activa sómente se tornarão effectivas si forem satisfpifas as exigencias das provas aereas pcriodieas de qnc
tra l.a n prcsent c lei.
O Uoverno será o unico juiz da opportunidadc n convcnit'nr.ia da concessão acima, conforme as necessidades do scrvic·o :wronauf ico militar.
" Art.. '13. Como natural complemento da Aviação Militar
dever:í ser organizada desde logo a artilharia anti-af'J·ca, comprnhcndPndo as hatcrias que forem julgadas precisas, hem
corno as comvanhias de pro.icclorcs que lhe são amwxas.
Art.. 14. Fica o Govf't'no autorizado a rlespPmiPr. pelo
1\IinisfPJ'io da (:u<'rra, para a nxecnção da prescnle lf'i, c pelo
prazo de cinco :umos. n contar da data de sua promulgação,
at(~ n importancia de :w. 500 :000$, podendo fazer as operações
dn credito que fnrcrn Heccssarias, no todo ou em pnrt.n da
impor fnneia ora consignada, conforme as neccssitlad1•s f' Pxigpneias do programma decorrenln da crcação dos SPI'd1:os do
:tviaefío militar.
~\ri. 1 r>. O c :ovnr·no Pxtwdirá os regulamentos pr·pcisos
pai' a :ti IPrHJm· aos del allms da r.rf'acão da nova :u·m:t soh o
J11lnfo dP vista adrni11isfr·ativo e IPI'IÍ.nico; •'sfafnfo do fH'S.'-'oa!,
0

0
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consolidando não só as disposições em vigor a respeito, mas
t.ambem as contidas na presente lei; reforma da respectiva
hlcola; organização das unidades aereas em tempo de paz e
de guel'l'a; rrerutamcnto e reservas.
Ar!. 1 G. llevognm-sc n~ rlisposiçõe~ rm contrario.
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Artigo unico. Emquanto não f'xistircm officiars dt._~
Aviação em nurnrro sufficienfe para o desempenho de seus
serviç.os peculiares, as funcções constantes dos regulamentos
em vigor serão <'XI'reidas, no que for possiv<~l, por offir-ia<•:;
das (m!rns armas.
Hio de Janeiro, 13 de j:uwiro dP 1H27, 10G" da Tndnpnndcncia c 39" da HepuiJlica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA..

Nestor Scze[redo dos Passns.

DECRRTO

·~.

;, .1 G-!l -

DE

1:1

nE .L\NEIRo DE

1927

Autoriza a abertura, pelo Jl.finisterio da Guerra, do credito
especial de 909:398$907, para pagamento do soldo vitalicio a que, em virt1ule de lei, teem direito, os volunta1'ios da PatJ·ia., trnr"nfe /)f'dro Nolasco de A.lrantol'fl ('
outros
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Fa('o saber que o Congresso Nar.ional decretou r PU
~;anreiono a seguinte resolução:
Artigo unico- E' o Prcsidcntr da nepublica autoJ•izarlo a
ahrir, prlo l\finisterio da Gtwrra, o credito csp(•e ial dP r•'· i~
!l09 :398~907, (llOVf'Cf'llfn;:; C nOYC rnntos trescnfos f' nO\'f'nta
r oito mil novcccn! os r srf n rt'is), para pagamPJÜo do solrln
vitalício a que, em virtude de lri. !PPm dirrito os voluntarios da Patria, tenente Pedro ~olasco dr Alcanfara f' ouft·o:-;;
revogadas as disposicõe.'3 em contrario.

TI i o dr. .Janeiro, 13 de .ianeiro de 1927. 106° da Tndcprnrlf'ncia c 3Ü 0 da nrpublica.
\Y'"ASHINrl1'0N LUIS P.

DE

RnusA.

,Yf'stor Sr::.r(1'f'r/o dos Passos.
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DECHETO N. 5. '170 -

DE

73

LEGii::H~ATiV:J

13

DE JANEIRO DE

1927

Aufnriza o PollPr E.r-eculivo a abrir o credito especial de
lJUotro contos cento e setenta e seis mil cento e sessenta
e oito 1'/is (.1 :176.~ 168), pm·a paoamento de di(fe1·ença de
'/)encinwntos ao capitão de fragata, oraduado, patrão1liÔ1\ 'teformndo, Antonio de Oliveira

O P1·rsidrnl P da Hepullliea dos Estados Unidos do Brasil:
Far:o sahe1· qnP o Congrrsso Nacional decretou e eu saner io no a :-;egu in! e rPsolnçâo:
Al'ligo uniro. Fic~n o Podrr Executivo autorizado a abrir
um f~J·cdito nsrweial dn quatro eontos cento e srtenla e seis
mil cPnln P sPssc~nta f' oito rc'~is (/•:176$168) para pagamento
dr dit'HrPnça dP vr•ncinwntos ao eapil.ão de fragata graduado,
pat rfio.Jm(n·. rf'l'ormado, Antonio de Oliveira; revogadas as
dispoSÍ(:Õf'S

f'lll

COI1ÍI':ll'ÍO.

fiio rlr .Tnnriro, 1il de janPiro de 1927, 10.6o da Jndependcnria P 39" dn RPpuhlica.

W ASI-IINGTON LUIS P. DE SOUSA.
Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

DECRETO N. 5.171 -

DE

14

DE JANEIRO DE

1927

Autoriza o Oove1·no a afn·ir, pelo Ministerio da Viação e Obras
Publicas, o credito especial de duzentos c vinte c dous
contos llc:.uito mil qnatrvcentos e um 1'tFis (222:018$HU ),
J)(l'l'a pnaw· rlcspczns {citas por conta da lnspecturia Pc-deml do.s Estmdas, nos periodos de 1922 e 192.f

O PrrsidrniP cln fippublica dos Estados Unidos do Brasil·
Fn('o snlJcr que o Congresso Nacionnl dccrrtou c ru
sanrciono a srguintc rf'solu('ão:
Ari igo unico. Fiea o Governo autorizado a abrir, pelo
Ministcrio da Via('ilo c Obrns Publicas, o credito especial dü
duz<•Jll os e vint c f' dous conl os dPzoito mil quatrocentos c um
rtSis (2?2 :018$~01), i)ara pagar despczas feitas por conta da
Inspceloria FedPral das Estradas, nos exercícios de 1922 e
1921, para os serviços de construccão da linha do rio do Peixe
e du ramal de Parannpanema, sendo 680$200 para o primeiro daquelles exercícios e 221 :338$201 para o ultimo; revogadas as disposições em contrario.
Rio do Janeiro, 14 de janeiro de 1927, 106° da Independeneia e ~9" da Republica.

P. DE
V1:ctor Konder.

\VARHlNGTON LUIS

SOUSA.
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DECRE'ro N. 5.172-

DE

14

nE

JANEmo

IIE

1927

;\ u.foriza o Presidente da Republica a ab1·ir, pelo Ministe1·io
da Viação e Obras Publicas, o credito espr?cial de cento c
tresc contos qninhentos e vinte e tres mil r. seis réis
(11.1:52.'1$006), ]mra pagar aos {unccionm·ios da ;\dministraçlio dos Con·eios do Pará, constantes da rcloctio oroanizada pelo mesmo ministerio, a gratificação regional de
qw? trata a lei n. 2.7.18, de 4- de janeiro de 191.1, 1'C{crenl<'
ao rmno de 1920
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional deercf ou e eu
snncciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o PresidentP da Repuhlica autorizado
a aJ,rir, pelo Ministerio da Viação e Obras Puhliras, o m·edifo especial de cenfo e trese contos quinhentos o vintu c frPs
Jnil e seis réis (113 :!l23$006), para pagal' aos funcciouarim;
da Administração dos C1 1rreios do Pará, eonstant Ps da rclacão
org:lllizada pelo mesmo ministerio, a gral i ficnriio regional d1~
qnn lr·atn a lri n. 2.7311, de ·Í de janeiro rln HH3. rei'Pet•nft' :111
:111110 de 1 H20; n~vigoradas as disposir,ões em contrario.
111df'[H~Il-·

llio rle .Janeiro. 14 de .inneiro de 1927. 10()" da
d1•TJeia e ~!l" da llepul1lica.
WASHINGTON

Lms P.

DF: ~Ol'S.\.

Victor Konder.

DEf:RETO N.

().1'7~- DE

H DE

.lANElllO DE

10:!7

Autoriza o Poder Executivo a. despender a verba neccssaria á
installação e or'(Janização do Serviço Florestal do Brasil e
altera a tahella de vencimentos dos seus funcrionarios
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brn~il:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c cu
snnreiono a seguintf' resolução:
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a despender
a vcrha neccssaria á installa~.:ão e a organização do Serviço
Ji'loreslal dn Brasil, creada no Ministerio da Agricullnra, pelo
dPrTcfo n. 4. 421, de 28 de dezembro de 1921.
Art.. 2. o Fica alterada, para a seguinte, a tabelln a que
se rPI'ei'C o art. ô8 rla lei n. 4. 421, de 28 de dezcmhr·o dt~ 19~1:
Dircctoe geral.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assis IcnV~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bof aniro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JTJSJWCf OI' gCJ'al. . . • • . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . • •
~~·r. rei a rio... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .

18 000$000

L! 000$000
12 00.0$000
t 0 800$000
~

,. (}l(l~OOII
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Escriplural·io ..........................•......
Dael.ylographo (dous) ........................ .
Conservador do musf'u ....................... .
Portril'o-conl inun ............................ .
Servente ..................................... .
DiJ'(•elnt· do JTorlo (nos Estados) ............. .
Ajndanl t·-agJ'onnmo (!los Estados) ............ .

6:000$0.00
7:200$000
4:800$000
3:600$0.00
2:400$00fl
10:800$0.00
9:600$0.00

Paragrapho uni co. Estes funccionarios gosarãn, quanf n aos
vf'nrinwnl.ns, os mesmos favorvs que os actuaes.
A ri. :1." Hrvogam-sP as disposições em contrario.
Hio do .Tanriro, H de janeiro de 1927, 106° da Indcpendf'JH'ia <' :1!lo da HPpublica.
\V ARIIJNGTON LlTIS p.

DF. SOllRA.

Gt'miniano Lyra Cnsfro.

DECHETO N.

[i.

17.1 -

DF.

1 ·~

DE ,J ANEJRO DI~

1927

.4 nt orizn o Poder Executivo a ab1·ir, pelo 'Minü;te1'io da Aoricu.l!w·o, Industria e ComnteJ·cio, um credito especial de
mil e quinhentos contos de réis (1.500:000$), para ocf:orrer ds des]leza.s rnm n. representação do Bmsil. na Exposir,âo JIJCJ'o-Amr:rir:awr. em Sevilha
O Prcsid<'ntc da Jl('JHihlica dos Estados Unidos do Brasil:

Fn<:o saber que o Congrrsso Nacional dccref ou e cu
sanl'einno a seguinte resolução:
Ar L 1. E' o Sr. Prf'sirlcnl c da Republica autorizado a
nl11·i 1', pelo I\1 i nislerio da Agricultura, lndustria c Comnwrr•io, UJll rredilo cspreial ck mil c quinhentos contos de réi::;
( pn Jlf' I) ( 1.!300: 000$), a fim do occorrcr ás despezas de rcpresnnl :wiio do Bras i I, na Exposição Ibero-Americana, qur dn\.('1';·, ,.,.:11 iznr-sr no a·nnn de 1927, em Sevilha, Hcspanha.
A t'l. ;: . " llcvogam-~~~· as disposiGÕes em eontrario.
0

H i o do .Jnnt•iJ·o, 1.1 de .i~1nciro de 1927, 106° da Tndcpen-

d(•nr·i:l

!'

:mo da llepuhliea.

\VARIUNGTON LITIS

p.

DE SOIJRA

fil'lllilliunn T.Jf1'0 Uosf1'n.
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DECRETO N. 5.175 -

DE

H

DE .1.\.NE!HO DE

1927

Anto1'iza a abrir, pelo Ministcrio ria Ji'azcnda, o credito especial de 9:f$38$.5l~8, para paaamento â Rio de Janeiro arul
S. Paulo Teleplwne Corn.panu, de ossignaturas nas ?'esidcncias de diversos fnnccionorios

O Presidente da Rcpublica dns Estados Unidos do Brasil:
Far:n snbrr que o Congre~so Nacional dPcrclou e PU sancciono a ~nguinte resolução:
Arligo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da .Fazrnda, um cr('(fil.o especial de 9:538$588,
para pagar á Rio de Janeiro and S. Paulo Tclcphonc Compauy, as assignaturas que autorizou, nas rcsidcncias de alguns
funccionarios. atiPndcmdo á conn~niencin dos serviços pnlJliem,; spndo rrYogadas as disposiçõPs Prn contrario.
Hio de .lanl'iro, 14 de .i<nwirn dP Hl?7, 106° dn IndrJH'n39" da llPpubl ica.

df~lle ia P

'V MHTINfiTON

LUIS

P.

DE SoUSA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. 5 .176 -

DE

17

DE ,JANEIRO DE

1927

.1\utndza a abrir peln Ministerio da Justi.ça e Negocias lnte-4
rim·r.r.;, o credito especial de 1:.'JO!J$.'W1. pm•a. JW(Jamcnto ao
.ittiz federal. na secçt1o do JrJspil'ito Santo, nr. Josti 1'avnres
Rastos, de diff'er·cw~r! de accrr•seimos de vcnrimr.ntos. no
]Je1•iodo de f(j dr nu.tnln·o de JfJ2!) a .']1 de de-znnbJ•o tÜ!
1.926

O Prcsidenlc da Ilcpul.Jlica dof' Esfaàos Unidos do Brasil:
Faço sahrr que o Congresso Nncionnl decretou P en sancciono a segninfC' I'f'solução:
Artigo unico. Fica o PrcsidC'nfP rln IlPpuhlica antoriznrlo
a abrir, pelo Ministcrio da Justiça c Negocias Interiores, um
credito especial de um conto trPscntos c nove mil trcsentos c
cincoenta e quatro réis, destinado a pagar ao juiz federal, na
secção do Espírito Santo, Dr. José 'l'ava:res Bastos, differenca
a que tem direi to. no per iodo de 1G de outubro de 1925 a 31
de dezembro de 1926, pelo accrescimo de 10 o/o que lhe foi concedido sobre os seus vencimentos; revogadas as disposif:õcs em
contrario.
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1927, 106° da Indepcndcncin e 39" da Hcpuhlica.

P. DE SousA.
A uansto de Vimmo do ('nstello.

vVASHINGTON LUIS
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DECHETO N. 5.177-

DE

17

DE JANEIRO DE

1927

Pro1'oaa at(; 31 de de::.entbl'o de 1927 o prazo a que se 1'e{crc o
art ..Jo do dcCI'ctu n. 1. 975, de ;) de janeiro de 1925
O Presidente da llcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
F~l\:O saber qnc o CongJ·c~so Nncional decretou c cu s:mcc i o no a rcsrllu<:ão sPguinte:
"\1'1. 1. o A ll'i n. -1.403, de 22 de dezembro de 1921, continunrú em yigo1· sómonte no Dist.ricto Federal, ficando restabclPcirla~ 1'111 todos os dPmais logarcs do paiz as disposiç.õcs do
Codigo Civil, modificadas por essa lei.
Art.. 2." Fica prorogada al1\ 31 de dezembro de 1927, no
Disl.1·iel o FedPt'al, o prazo a qun se t•cfcrc o art. 1o do decreto
n. ·'l. 975, de !) de .imwiro de 1D25.
Paragrnplw unieo. Os effcitos das notificações, com prazos
em curso. feitas nos termos do art. 10. da lei n. 4. 403, de 22
de dezprnbro dP 1 B21, ficam suspensos até 15 de setembro de

1H27.
Ar f. 3 .· Quando houver sublocação, o excesso do imposto
0

predial sobre a renda pffecf.ivamcnte recebida pelos proprietarios, sPrá reembolsado a estes no prazo de 10 dias, contado daquelle em que llle fôr apresentado o documento de satisfação
do imposto, soh pena de despejo.
Art.. i1." Hevogam-sc as disposições em contrario.
llio d~ Janeiro, 17 de janeiro de 1927, 106° da Independcncia e 3!) da Republica.
0

WASHINGTON

Lms P.

DE

SousA.

i1 uouslu de Vianna do Castello.

DECHETO N. 5.178 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1927

Autorizo a a.brir, pelo Ministcl'io da Pazenda, o credito especiol de .'W:288'6f.l7, ]Jam }JU(famr·nto a José Mclciades Aunusfo Frdrt?, colleclvr das 1'cnd11s federaes em Santaré1n,
em virtude de sentença judicia1'ia

O PrPsidente da HPpublica dos Estados Unidos do Brasil:
F<l«.;O saber· que o Congresso Nacional decretou e eu sanec i o no a spguintc resolução:
"\rtigo uni co. Fica o Poder Executivo autorizado a ahrir,
pelo l\1 inisterio da Fazenda, o credito especial de 30:288$117,
par·a pagar ao collector de rendas federacs, em Santarém,
no Esf:1do do P:u·á, Melciades Augusto Freire, exonerado sem
motivo, que reclamou perante o Poder Judiciario c obteve

;s
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sentença favoravel, confirmada pelo Supremo Tribunal; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1927, i06° da Indei)endcucia e 39° da Rcpublica.
WASIIING'l'ON Lms

1

P.

DE SousA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. 5.17!)-

DE

19 DE JANEIRO DE 1927

Autoriza o Club de llcaatas Vasco da Gmna, a Abbadia Nullius
de Nossa Senhora de Montscn·at do Rio de Janeiro e
Centro da, Bôa Imprensa, a realizarem, emprestimos em
obrigações ao porta.d01·, nas imp01•tancias 1·ellpectivas de
!>.000 :000$, 2.100.000 {lo1·ins hollallllczcs c 000 :000~000
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço sabct· que o Congrns:-:.u Nacional decretou c cu sanl'eiuno a seguinte resolução:
Art. 1." Fica o Poder Executivo autorizado a permittir
que o Club de Ilegafas Vasco da Gama, eom S(~de no District.o
Federal, realize um emprestimo em obrigacões ao portador
(dchenturcs) até a importancia de cinco mil contos de róis,
al•onadas com llypotheca especial dos immovcis que possue ou
vier a possui1·, observadas as disposições da lei n. J 77 A, de
1!> de setembro dn 1893, em tudo quanto possa spr· applitada, noLi:uJanwntP os arts. 1", e §§ 1", 2", 6° e 7", 2" u /l",
e dando a5 eondü;õns nssPnciacs da emissão fixadas pelo c·onf;elho clclihcrat.ivo do mesmo nluh, eonst.ituicln na ftírnw dos
~eus estatutos, devidamente registr·ados.
Art. 2." Fica igualmente o Poder Executivo autorizado
a permittir que Abhadia Nullius de Nossa Senhora de Montscrrat do Itio de .Taneiro (Mosteiro de São Bento) e o C0ntro
da Bôa Imprensa contraiam por meio do títulos ao portador:
a primeira, um emp1·cstimo interno ou externo até a importancia de 2.100. 000 florins hollandezcs ou o equivalente em
moeda nacional, e a segunda, mn emprestimo até a quantia
de ôOO :000$, com exclusiva responsabilidade das mesmas e
com garantia hypothccaria dos hens que })Ossuem ou vierem
a possuir.
Art. 3. o ncvogam-sc as disposições em contrario.
Hio de .Janeiro, 19 c.h~ janeiro de 1927, 106" da Iw1epcndcncia c 39" da Ilepublica.
WASHINGTON .LUIS

P.

DE

Getulio Vargru.

SoUSA.
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DECHE'fO No 5 0180

-

DE

23 DE JANEIHO DE 1927

Aln·e ao Ministerio da Viação e Obras Publicas creditos supplementares ás verbas 2" e 6" do exercício de 1926, e dá
outras providencias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu sancciuno a seguinte resolução:
Art o 1 o., Ficam abertos os seguintes creditos supplementat·es ao exercício de 1926:
Verba 2" - Correios:
Pessoal - N. 4 - Agencias :
'Agencias, agentes, ajudantes, auxiliares e thesoureiros . . ._.. · . o o •••• o.• _o ._ ••• _••••_. _. _. ~·~·

136:000$000

Pessoal - No 6 :
Conducçã.o de malas por administração ou
ajustes ·.o 1 • • • • • • o • o ••. o o o ••. • •••• _. _. _._ •• _._._

250:000$000

Material - N. 8:
Aluguel e conservação de casas ......

300:000$000

o

•••••

Ar L 2." Pieam igua Imente aberlos creditos supplemcntares :to cxereieio de 192G:

Verba 6a ·- Estrada de Ferro Central do
Brasil:
::;uh-consignação n. 36 - Pessoal jornaleiro
das cinco divisões. o o o ••• o o o •••• o o ••••
Snh--consignação no ü - Combustível para
machinas P officinas. lubl'ificantes c matPrial pnm Iuhrificnçfío, limpeza c con~·wrv:u;fío ti<~ ntaelliJ1as e apparelhos
o

••••

:J 200:000$000
o

'lo000:000$000

Art. 3." Fica revigm·ado vara o exercicio de 1927 o saldo
que ftw Yel'ifieado no credito de 7 .G0-'2 :406$567, aberto pelo
doer(' f o n. LG. 8GO, de 27 de março de 1925, destinado á conelllsfío do trecho do ramal de Lav1·as, situado entre Carmo de
Cael~neira P a eidadc de Lavras, do de Hajubá á Soledade de
Ilajuh:í. de Jtajuhá e do trecho de Trcs Corações a Carmo de
Caclwei_ra, na Hêdc Sul Mineira, podendo o Governo abrir creditos até o maximo de 2. 000 :000~, destinados aos mesmos scrvil;o~ ~i ft'II' im;uffieielll.e o saldo verificado.
Art. 4." Hcvogam-sc as disposições em contrario.
llio de .laneiro, 23 de janeiro de 1927, 106° da Independencia e 39" da Republica.

Lurs P. DE SousA.
Victor Konder.

WASHINGTON

Getulio Vargas.

se
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'UEGRETO N. 5.180 A-DE ~3 DE JANElHO DE 1927

1Jrivativas as agencias postaes e estações tr.legraphicas
da Camara e do Senado, e autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo .LJJ-inistm·io tla Viação e Obras Publicas, divc1·sos
c1·edilos sup]Jlcmentarcs ao exercício de -1926 c dâ outras
providencias

1'o1·1w

O Pt:esidenl e da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Fa<,:o saber qnc o Congresso Nacional decretou c cu sancrionu a seguinte resolução:
Art. 1° c seus paragraphos (vetados).
Art. 2. 0 E' o Poder Executivo autorizado a abri r eredit.o~
Sll{lplemcnfarcs, pelo Ministcrio da Viação e Obras Publicas,
ao f~xt•rcicio de 1 !J~6. nas seguintes verbas:
Verba 3" -

'l'clegraplws -

Consignação Pessoal:

Sub-consignação n. 6 Linhas e cs!at;õcs,
mensageiros • . .......................•
Verba 7" - Estrada de Ferro Oc::;tc de
Minas - Pessoal:
~uL-consignacão n. 6 Pessoal jornaleiro da
1 n divisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~;ub-consigna~o n. 11 Pessoal jornaleiro da
~~" divisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~uh-consignação n. I !l Pessoal jornaleiro da
3" divisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sub-consignação n. 17 - Pesso·al jornaleiro para
o serviço ordinario ela linha. etc..........

üO:UU0$000

36:000$000
220:000$000
.120 :000$000

027:120$000

Verba 13" - Estrada de Ferro Petrolina
a Thcrezina - Consignação Pessoal:
Sub--eonsigna~ão

n. 12 -- Pessoal jornaleiro, etc.

80:000$000

Verba 1 V - Estrada de Ferro Therczopolis - Consignação Pessoal :
~ub-con-:iguação

n. lt - Diaristas, jornaleiros,
etc. . . . ............................. .
V crba 15& - Estrada dP- Ferro
- Consignação Pessoal:

Suh-eonsigna~.ão

n. 16 -

d1~

50:000$000

Goyaz

Pessoal diarista.....

HOO :000~000

Art. 3. 0 E' o Poder ;Executivo autorizado a rnvtlr o cnnfraeto enlPbrado com o Estado de Minm: Geraes, ern 13 do
novf'mlJro do corrente anno, p-ara arrendamento e Pxplnração
da Estrada de Ferro Rêdc Sul .Mineira. podendo incluir em
;,m novo contracto. com on sem modificação, as dispnsi~õú~
qnP, vetadas pelo Tribunal de Gonf as. forem. a juizo do Go-
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verno Federal - consideradas de interesse reciproco da União
e do Estado de 1\hnas neraes.
·
Art. 4." Revogam-se as disposições em contrario.

TU o de Janeiro, 23 de j;mciro de 1D:27, 106° da Independrnria e ~~!)o da HPpuhliea.
\VASHlNflTO'~ LUIS

P. Dll~
Victor Konder.

] )ECilETO N. G. 1Hl -·

DE

:2G

~OUSA.

1!):27

DE .T.\NEIHO llE

EslrtiJI'lecr to.ras df' diJ•eilns para o papel rJIW sr• drsfinor li

imprcss{ío tle J•evislas e .iornacy illuslratlos

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c cu sancciono
a seguinte resolução:
Art. 1. o O papel couché e o assetinado ou liso, para impressão,
quando destinados ás revistas ou jornaes illustrados c assignalados
com linha d'agua, ficam equiparados para ·O goso dos beneficios
fiscaes ao papel commum para impressão de jornaes, de que trata o
art. 54 da lei n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925, cujo § 4° comprehende o papel para escrever, branco, liso, assetinado ou de qualquer outra qualidade.
Paragrapho unico. Para os effeitos deste artigo, o peso maximo
do papel couc!1é será de 130 grammas, o do assetinado de 120 grammas c o do commum para jornacs a 75 grammas por metro quadrado.
Art. 2." Revogam-se as disposições em confraria.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1927, 105° da Indcpcndencia c
39° da Republica.

P. DE
Getulio Vargas.

WASHINGTON LUIS

l>ECHETO

~.!i. lHJ "\-DE

8

SoUSA.

DE FEVEHEIRO DE

fH27

.kntm·i:;a a sulJvcncionar até a qtlantia de 200:000$000 ns peJ'Uos da 1'he Em}Jh•c Colton Growiny Corpm·ation, !nulaterra

Antonio Francisco de Azeredo, Vicc-Presidenl e do Senado
}'edf'ral. fa(~o sahcr aos que o presente virem que o Congresso
Nacional decreta c promulga a seguinte resolução:
O Congrt>sso Nacional resolve:
A 1'1 • f • o Fie a o Poder Executivo autorizado a subvcncion:ll' :tf'' a quanlia d1) ~00:000$000 os peritos da The Empit·e
Ll'is Je 1fJ27- Voi. I

6
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Cot.ton Growing Corporation, Inglaterra, ou de qualquer outra
eorpora•:fio official de cultura e industria de algodão, os quaos
venham ao Brasil, de accôrdo com o Ministerio da Agricultura, para estudar e organizar plano technico-financeiro das
possibilidades economieas e iudnstriacs da cultura scienf,ifica,
mtensi va e em l<~rga oscala dos t.ypos de algodão genuinanwnl e brasileiros, do fibra longa n eurf a, podendo, para esse
fint, allrir o neeessario crrdifo.
~\l'L ~." Hevogam-se as dispositões em eontrario.
~unudu

Federal, R de fuVl'l'Piro
ANTONIO

d1~

1 B27.

FnANCISco

D~

AzEHEnn.

Vilw-Prcsidente.

DECRETO N. 5.182 -

DE

!} tm FEVImmrw fiE 1H~7

!kf'fi{icn o deaelo leuislolivo '11. !U28. de .'11 de de:.rmfn·n
de 1926, que CJ'l 1a o Jnslilufo de t•J·t'nidctwia dos Fuw·r·ionarios PulJlicos da União

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
!.PIHlo em Vista o offieio da Secretaria do Senado Federal llllnwl'o 84, de 25 de janeiro findo, endereçado ao Minist.erio da
Fazenda, communicando t(•r· havido engano na redacção do
auf.ographo do projcct.o qtw rcorg·aniza o montepio dos fllrwt' ionarios publicos civis da União:
Faro saber que na alinea JI do art. 21 do dncrnLo lttlIIHH'o 5 .128, de 31 de dezembro ultimo, onde se lê "os dt·st'.('lldPJlf.ns do 1" o 2o gl'úos, deve-se lô!': "os asr(•ruleniP;-; ti•• I" ~~
~" gráos".

Rio de Janeiro, 9 do fevereiro
tlnneia c 39° da Itepublica.

d0

1927, 10ôo da lndP(JI'Il-

\V.\SIIINUTON LUIH

P. m:

:+11'~.\.

U cf 1ll i o Vai'(} as .

DECRETO N.

!) .18:3

-

IJE

14

J)J~ FgVEHElllO lll•:

lkf'fij'if'a o dr•f'rdo lertislotivo n. !UIO
·

dr'

21

de

1!}:'._'7
de~I'J/tll?'n

de 192fi

O Presidente da Ilepublica dos 'Rsf.ados Unidos do nr·asil,
tendo em vista o officio n. 712, de 27 de dezembro dn 1 ~l?.(i,
dirigido pelo 1° Secretario da Camara dos Deputados ao 1° Sc<wctario do Senado Federal, c eom;idcrando o que este mcmhro
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do Poder Legislativo expoz em officio n. 83, de 19 do mez
finuo, ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores:
Fa~;o saber qtw o deereto legislativo n. !J.HO, de 21 de
uezembro de 1926, deve ser executado com a seguinte rectiric::u;iiu uo seu art. 3o:
,\l'l,. :~." Fica renovada a autorização constante' dà'"' lei'
11. '•. :-;:l't -. 1., dt~ ::i dl' .ittll i10 uu 1\l;!.'t, dada ao Pod•~t· J~x•~lml.ivo
pal'a, er11 qualquer f.cmpo, mandar construir na Capital do
J•;:.;f.ado do :d !l'<tllililo 11111 t;ditieio, Ul~pe!JdeJwias n armazcrH
apropl'iados para o serviço da Alfandega, podendo, para esse
fim, dü~pemler ató a quantia de 600:000$, inclusive mobiliados o machiuismos que forem necessarios, abrir os precisos
t'.t'PdiLos vara pag:mwnt.o em dinheiro ou em avoliees da diYida publica, pela f(wma que entender mais conveniente aos
irlft•r·esses da União.

llio de
dmu~ia

~Janeiro,

14 de fevereiro de 1927, 1ono da Indepcn-

e 39" da Hcpublica.

\VASHINGTON

LUIS

P.

DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.
Getulio Vargas.

I ll•;CRETO N. r5 .181 /lf'l'l ifierr.

a lei
1f1lofo.'?

o

16

DE FEVEREIRO DE

f927

!j.1!)7 1\, de 12 de .ianciro ultimo, qnc fixa as
de r:ol'idode }!lfl'rt o e:r:c1'cido de 1fl2i

11.

P1 ~~sidl't:!t' da llepublita dos Estados Unidos do Bra-

iL l(·rrdo ''lll \ i~da o tJUe
!:ul,,~;.

DE

expor. a Mesa da Camara dos Depu--

nu•nsagcm de 7 do. corrente, encaminhada ao Mir1i·:f••J'io da l,':tzt·rula enm o officio n. 29, da mesma data:
l·'ato sa!J(~J· que a lei n. 5.157 ,A, de 12 de janeiro uif inHl, qn• fixa as quotas de caridade ,para
o exercício de
1~!-..:i·
dt~ve sc·t· 1.•xcculada com a seguinte correcção:
('lll

"r..;o Estado do 1\mazonas será distribuída em quotas
igu:tt':' Jlt~la Santa Casa da l\Iilsel'icordia de Manáos, Santa
Ca,~:t Hiio <:allriel, As~· lo Suo Gabriel do Rio Negro, Instituto
;)(• Tl!!>i'ITIIIO~i(),>.; Siio SPhastião no Manáos c Instituto "Dom
!:n T11", t'lll l\lanúos".
Hio do .farwit·o, 1G de fevereiro de
dt•pt•IJdt·neia tJ :Jnn da nermblica.

1927, 106° da In-

\VASHINGTON LUis

P.

DE SoUSA

Getulio Vargas.
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DECRETO N. 5.185 -

DE .TU~HO DE

8

DE

1927

Autoriza a conceder a D. lllaria da Piedade Cesar Barradas e
a snw; filhas solteü·as e seus filho~ menores. a pensão
mensal de 500$000.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o f:ongTcs~o Nacional decretou P PU
saneciono a spgu in te rr~solução:
Art. L" Fiea () (:O\'f'J'llO :tllllll'ÍZ:tdn a ('ll(l('.(ldPI' a n. ~lai'Í:t
da PiPdade Cesar Barradas. Yiunt do J >r. 1\Iauonl da Co;-; I a
Hanatlas, ex-consul do Brasil em Yol;;oama, no .Japão, e vielimado pelo terremoto quo as~olnn osso paiz 110 unno dn
J!12:1, ~~ a suas filhas solteiras c seus filhos menores, a ponsão
Jllf'IIsal de 5.00$0'00.
Paragrapho unieo. No easo do fallneimcnto da rdm·irla.
Sf'llllot·a ou dn passat· ~1 sf'gundas ntrpeias, a pensão do quo
tmta Psle arl.igo eonlinu:ll'ií a Sf't' paga aos mPru·ionados
filhos, dueanle sua menoridade, e ús filhas. enH}twnto :-:.olff•iras, do funeciona1·io oalludido.
Arl. :?. Hevogam-so as tlisposiçi'íPs em cont.rario.
0

Hio de Janeiro, R de junho de
cia e 3!J 0 da Hcrmblica.

Hl~7,

\VASHI~Grl'ON

10üo da Independcn-

LUis P.

DE

SOUSA.

Getulio V amas.

DECnETO N. 5.1Hü-

1m

u DE

JtlNHo DE

19.::?7

A utm·iza o Poder Exrrulivo a installar estações 1'ndio-tclc(J1'a.Jlhicas rm Matto Gl'os.w, llio Grande do Sul c Siio
l'aulo, c dá outras providencias.
O Presidente da' Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou ú eu sall~·
eiono a seguinte resolução:
Arl. L" Fica o Poder Executivo autorizado a insl.allar
mna esf.ação radio-telcgraphica em Cuyabá, on ouf.ro ponto
<·onvPnicnle, em Matto Grosso, nas condições technica's que
julgar mais acertadas, pura se corresponder com as estações
radio do Hio de Janeiro, Santo Antonio do Madeira e AssumJH:ão, no Paraguay, alJri ndo, para isso, o credito atr" r1;is
:100 :000$000, df'stinado a despczas do prctl io, pessoa I, lmnsJHll'l(~ n inslallação.
Al'l. 2." Fica pcrmil tido aos conccssionarios dos servif,'Os radio-tclf~phollicos Jlara eomrnunicaeõf's inf.rr-;esf.admws
o CllliH'L'go da rtHlio-tclt•gi·aphia com o mesu1o objcc! i\·o e aos
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concnssionarios dos s.rrviç10s raflio-f.olographicos intornaciona•':-: o uso dn estações dn qualquer potencialidade, com:;ervnndo para os I'adingJ·ammas a taxação calcularla segundo as
d isposi(;ões IPgacs j:í existentes.
.
Art.. 3.° Fiea o Poder Executivo autorizado, tambcm, a
insf aliar duas csf a'çõPs radio-telegraphicas: no Rio Grande do
~ul ~~ l'!ll ponto que julgar mais conveniente, c outra na capital dP São Paulo. Todas Pllas em condições tcchnicns .que
.itdgm· mais arPT'I atlas, do modo a, dP um lado, por Cuya'há
podf't'PIIl se rommuniear com o Hio de Janeiro, Santo Antonio
do ~dadPira n Nllll Assnrnpção, no Paraguay; e de ouf.ro lado,
pt•lo li io <lt·andf' do ~111, podi'JH]o se eomnmnicar com as osla•:üt•s das Jll'pllld il'as do ~111. Ahi'Íl':Í, vara' isso, o cr•~dHo dn
oilo•·••nlos conlos ~In l'l~is, dPslinadns :'is dPSJH•zas do JH'ndio,
p••s.;,,:tl. lt·anspot•fe P inslallar,ão.
A d.. !1." HPvogam-se as disposiç•õos em contrario.
Hio dl' .lalli'Íl'O, n flp junho de 1927, 10ô
dl'lll'ia n ::!l" da III'JHlhlil':t.
"rARTTTNG'T'ON LUTR

0

da lnflrpPn-

P. nE SousA.

Victor Konder.

D:ECfiETO N.

[i

.1R7 -

DE

9

DE .HTNIJO DE

1927

Auluri:a o nm•f'rno n Jl1'0i'O(ffl1', nft! :u rir> r/e:;embro de 1.9.'U, o
Jll'fi'ZO do eonfl·nrto pm·a o sf'rvir·o de nnvegnçt1o do haixo

S. F'ronrisrn
O Pt'f'!=!idPnle da TIPpnhlira do:; Estados TTnidos dn Dt·nsil:
Far:o sahf'J' que o f:0ngrf's.~o Nacional df'CI'f'fon f' f'll sanec in no a sPguinte rPsolur:ãn:
A digo nn ieo. Pif·a o GovPrnn autorizado a pt·m·ngaJ', :ltl~
:11 dn dnz••rnll!'o do 1!1:H, o prazo do confracto pam o sm'Yiro
dn navl'gaeiln a vapor do baixo.~. Frnnrisco, a qlll' sP rf'f•·i··~~
o dt:c~·pfo n. H .20:3. dP '• de junho do 1920; revogadas as di:-:;pnstt:ol's f'ffi ronlrario.
~lin dn .Tmwii'O, !1 dn junho de 1!)27. 10ôo da Tndf'JWnfff'JII'Ia f' :mo da Hepnhlica.

"r

ARTITNG'T'oN

Lms P. nF. SousA.

Victor Konder.
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DECRETO N. 5.188-

DF:

15

])E .JTTNHO DF. ·1!)~'7

A ntoriza o, abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 85:742$197, para pagarnenl'o a Pom.peu Ferr,•h·a r/11.
Silva, c1n virttulc de sentença judicia1'ia.
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Hrasi!:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou P ntr saru~
c i o no a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a ahrir, peln
Minisf.erio da Fazendn, o credito especial de Sr> :7~2$1!)7. pal'a
pagamento a Pompeu Ferreira da Silva, dr. porcenl.agens do
e:11·go de escrivão da Collectoria FPdel'al d!' Limrwiro, J:orn
.J:mlim c Gloria de Ooytá, no Estado dn Pern:unlnwo, 1'11:
vi l'ltHie de srmt cn1:a ,iwlicial'ia; rnYog"ada;; :1~~ d ispo~~it·!t~•·-; 1'111
l'ltid.r·ar·io.
H in tln .Janeiro. f f> dn .innlto
t·i:l " :lO" dn ltcpllllliea.

dr~

\V ARHIN(~TON

f !127, ·I 0[i" 11:1 fnd,.;t"Udt•!JLlllS

1'.

DF.

~tlll~.\.

Getulio Vm·oas.

DRGRETO N. 5.180 -

DE

17

DE JUNHO DE

1027

•dJertw·a de creditos pm·a liquidação de com1JJ'O-;Hissos da Rcpm·fiçrío Geral dos 1'cTeoraphos

O Presidente da Rcpublica dos ·Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c 1'11
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Fica o Governo autorizado a abrir, pelo Mini~;
t()do da Viação c Obras Publicas, o credito especial de r•'·is
H :381$986, para pagamento ú ThP Leopoldina fiailway COJnJW.ny, Limited, rlc transportes feitos em 1 0~0 n 1D-'2 L pat·:, a
H0parti(;ão Gorai dos Tclegra11hos.
Art. 2. o Fica o Governo igualmente autorizado a ahrir,
pelo mesmo ministf'rio, o credito Pspccia l dc 7:20:000$, Jln ~'a
ocrm1·~·or a despczns feitas pela nepnrtição Gci'al dos Tnlc,:!r':lphns at(í 311 do dezembro de 19:'G, de aceôrrlo com a st~g-ui nl t'
d i'-~t'l'iminação:
"Pessoal":
Rnh-r,onsignaçi'io

n. G (nnxiliarf's o dial'isfas)

G1 o :Onfl$0110

"Material":
Ruh-consignação n. 2 (acrtnisir,fio o reparo rln
machinas, apparcl'hos, fcrram0nf as, aer.cssorios, moveis e utensilios) ............. .

30:000$000
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SnJH~onsignação
n. 2G
:t!\Ondir~ionamcnl o do

( t.ransporte, seguro,
mafPrial c outras rfnspezas relativas) ....................... .
~;nh-consigmHifio n. 27·
(transporte de pes-

·60 : OÜ'0$000

soal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i20 :000$000
A d.. :J. o Jtnyog-arn-f'~J as disposições em contrario.

Hio
dt'lWia I'

d1~ .laneiro, 17 dP
:l!l" da Hcpnhlica.

"r

jnnlto de 1927,
ASTTING'I'ON í[,lJIS

10(i" da Indepcn-

p.

DF. fiOTJSA.

Victor Konder.

l)F,f:Rfi":'J'() N. ri .190 -

DE

20 DE .HTNTIO DF. 1927

11ntm·iza a abrir, JWlo llfinisterio da .Justiça e Neaocim; Jntcri.orcs, o f:rerlito especial de 1 :.'lU$19:1, para paaamcnt.o dos
m:ndmcntos a que fcrn direito o guarda sanitario da Din~cloria d,• Defesa Sanifaria Marítima c Fluvüll Salus-

liano da Costa Pe1'CÍ1'a, c dá outras providencias
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanc~~illllO a resolução segnint.e:
Ar!.. 1. o Pica o Presidente da Republica autorizado a ahrir,
JWlo Ministerio da Justiça c Negocias Interiores, o oredito esJ>ocial de 1 :374$193, para o pagamento dos vencimentos a que
tem direito o guarda sanitario da Directoria de Defesa Sanif.ar·ia Marítima e Fluvial Salustiano da Costa Pereira, corre~pondentes ao pnriodo rle 1 de janeiro a 5 de outubro de 1925.
Art.. 2. o Ficam ereados na Secretaria da Camara dos
Dl'pufadns mais cinco Jogares de serventes, com o vencimento
aJtnu:1I de 4:GôO$ü()O. O provimento desses logarcs far-sc-ha
s~·,nH•!d e a 1 dn ahril de J927. fieando o Governo autorizado a
:dn·ir· o crerlil o nl'cessario para o respectivo pagamento de venl'imnnlos.
i\ rt. 3." Hevogam-se as disposições em contrario.
f'

ia

Hio de .Janeiro. 20 rln jnnho de 1927, 106° da Independcn:l!l" da Hnpulll ica.

t•

\:VMmrNGTON

i1uuu.rdo dr.

LUJR P. rm RmrRA.

Vianna rio Cnstf'lln.
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])EC RETO N. 5 .190 A -

DE

23;

[)IE .JUNHO DE Hl~;

,tutoriza a ab1•ir, pelo Ministerio da. .Justiça e Nenorios Interiores, os creditos espcciacs de ·1.7.17 :710$088, para liquidação de despezas que e.rcederam as resJJecti1'fiS
verbas orçamentarias do e.rercicio de 192·f; de 22 :!W:J$600,
809 :.U,f$213 e 29 :77!)$3!)0, J.uu·a occorrcr ao pauarncnfo
de diversas rlesJJeza.r; do me.r:mo ministerio, cm'1'f~.r;JH111dentes aos annos de 192·1 a. 192!), f' rhí outros Jn•ovirlcm·im:
O Presidente da Tiepublica dm; Estados Unidos do Brasil:

Faço saJber que o Congrf'sso Nacional drcrrton P 1'11
sancciono a seguinte resolução:
Art.. 1.° Fica o Poder Executivo anf.orizado a ahrir nm
1~rmJito Pspccial de 1 .737:701$088, pu.ra liiJUidação das scgtJinles despczas do Ministnrio da .Jnsf.i(;a c Negoeins InfPrior·PR, qnr PxccdPram as verbas orçamenlarias do cxcrcil~io
de 1024:
Ilcpartição de .'Policia .................... .
Colon ia Correccional de Dous Rios ........ .
Policia 'Militar .......................... .
Casa de Detenção ........................ .
Casa de CQTrecção ....................... .
Instituto Nacional de Snrrlos Mudos ....... .

58:687$813
1:999$/ôO
1.184:767$34;-í
265:018$800
221:254$120

!1:973$2;)0

ArL 2. 6 E' igualmente autorizado o Governo a ahrir.
pPlo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, um crrrlifo
PspPcial de 22 :503$ô00, afim rir pagar aos pPnitrnr.iarios da
Casa do CorrPcção oR salarios a fllW trem direito. por Sf'rdc:os l'f'a lizarlos nos CX('l'Cicios financeiros dP 1nz-J, Hl?2 (' 1!12:L
Art. 3." Fica autorizado o Poder Exrcnfivo a ahril· 11m
crPdifo especial do 80H :341lfi213, para pagamPnto elas drsprza~
fpj fas rm 1 H2·~. soh a rrsponsahilidadr ela Imprensa Nariona I,
com "pnhlicaçõf's c imprPssõrs", do Congresso l\'ar.ional.
Art. 1. 0 :R' o Govrrno autorizario a ahrir, pelo Minisff'rio
ria .Justiça r Negocios Inferiores. nm crcriitn especial dP rt·is
2!l :77Gl!l350. para Iiqnirlação riP dPspPzas pffpcf.nadnR Pm I !l2rí.
})Or conta das verbas 21n f' 27\ rio orçamento rio Inf<>rior·.
Art. 5. 0 Vetado.
Paragrapho uni co. Vetario.
A l'f. ô." ncwogam-Ro as disposiçõos em contrario.
Hio de Janeiro, em 23 de ,jnnho dr 1927, 1Oô" da Ind<>JW!lfipncia c 39" ria HPpnhlica.
\VASIIINr.TON

LTTlR

P.

DR

~OfTR.\.

Auousto dP- Vianna do Cn.r:frllo.
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DECHETO N. !í .1 01 -

DF:

21 DE .JUNHO DE 10~7

A1tlorizn o Jlodcr ExccufÍ1'0 n. rlcS'rxmrlcr outras quantia.11 alt; m
das wr>ncionadas no art. 2o da lei orçamcntm·ia vi(lf'lllc

O Pr~~id~ntr da ficpublica dos EstadoR Unidos do Bm~il:
F a(: o sal H• r qu~ o Congres~o Nacional drerrl nu f' ru
~anrt~iono a srguinl.~ r~solncão:
Art.. 1." Fira o PodPr ExPcul ivo autorizado a dr~pcndPr,
no corTPnte an no, al1~111 da~ imporlancias mencionadas no
nrt. 2" da IPi ort_:nnwnl.arin vigPnte, ns ~f'gn intf'~ quantias,
abrindo os nref'ssarios Cl'f'IW.o~: Verba 13", I'!J:000$000; verba Ui", 11:0.GO$:HHi; YNha 2W, 2üG:~l.Q0$00R; v~rha :.?1". r''is
33 :!HiO$: v~rha 22", 18R :207~901; verba 2-1\ 1HO$; yrr·hn :1•2a,

:w :li00$000.

Art. 2. n fipyogam-se as disposiçõf's em contrario.
n in df' .Tanriro, 2 't dr junho de 1927, ·t Oô 0 da lndf'pf'ndcn:wo da HPrmbliea.

('Ía ,.

\VASHTNGTON LUTA

P.

DE SOUAA.

A u(Justn de Vianna dn Cnstello.

DECJlE1'0 N. !í· .1 O.? -

DE ~ DE .JULHO DE 1927

Rn•n(Ja n drc1·rt o l P(Ji.r;lnfi I'O n. ~. !i.93, de I O de nutubro de 1922,
que rr·qula a silum·tio rios ju.i:es fedrrnP.fl qu.r> nrrr>ifn1'em
r·m'rtog rlertinos frrlrrnrs nu r>sfmhtnN:

o

Prf'~Ídf'nl~

da nf'puhlica do-; ERtados TTnidos no Rra~il:
qnr o Cnngrpsso Nacional df'CJ'rLon f' f'll
~nncciono n rc!'nlw;ãn Sf'gn in f c:
Ad,. 1.° Fic,a J'f'Yogndn o rlt>rreto lrgislaf.iyn n. 'I. r-)!)3, rir
10 dP out.nln'o f}(l 102.'?, que rr.gula a ~it.nat_:fío dos .iuizrs ff'dera,.-., qur aecPilarPm os cargos de GoYPrnauor nn Presidrnffl
dn F,-·1 adn nn flp Prrsidcnf f' on Vic~-PrcsirlenU~ da HrpuJ,] ica nu
qu:wsqnrr oulrns r,argos Pstranhos :í judicatura.
Art. 2. o HPvogam-se as disposiçõps Pm conf.rario.

Faco

ria

~ahf'r

nio de .Tanriro, -1 de jnlho flp 19'27. 1 Oôo da lndoprnden:1!1° da llPflllhlira.
·

f'

\V ASIIINGTON

LUIS

P.

DE SOUSA.

Au(Justo de Vianna do Castello.
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DECRETO N.

5.~93- DE

8

DE JULHO DE

1927

Autoriza o Governo a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obra..~
l'ublicas, o credito especial de oitenta e cinco contos quinhentos e tres mil quinhentos e vinte e dous réis
(85:.'j03$522), para pagamento de contas de tra:n.sporte e
outras despezas relativas á construcção do prolongamento
do ramal de Paranapanema e da linha do Rio do Peize,
no anno de I 922

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Governo autorizado a nbrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de
S5 :503$522 (oitenta e cinco contos quinhentos e tres mil quinhentos e vinte e dous réis), para pagamento de contas de
t.ransportes e outras despezas relativas á construcção do prolongamento do ramal de Paranapanema e da linha do Rio do
Peixe, no anno de 1922, podendo para isso fazer as necessarias operações de credito; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, S; de julho 1927, 106" da Independencia e 39" da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.
Victor Konder.

DECRETO N. 5. 194 -

DE

H

DE JULHO DE

1927

Autoriza a abertura do credito especial de I :543$333, para pagamento ao Dr. Luiz Estevão de Oliveira, juiz federal na
secção do Pará, de gratificação addicional no período de
18 de setembro de 1922 a 31 de dezembro de 1923

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução :
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, um
credito especial de f :543$333, para pagamento ao Dr. Luiz
Estevão de Oliveira, juiz federal na secção do Pará; importancia de gratificação addicional que deixou de perceber, no período de 18 de setembro de 1922 a 31 de dezembro de 1923;
revogadas as disposições en;t contrario.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1927, 106" da Independencia e 39• da Republica.
WASHINGTON LUIS

P,

DE SoUSA.

Augusto de Vianna do Castello.
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DECRETO N. 5.195 -

DE

13 DE JULHO DE 1927

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o credito especial de ·dis
13:469$287, ouro, para paaamento a "The Rio de Janeiro
City lmprovements Company Limited, dos juros do capital empregado nos bairrõs de Copacabana, Leme e lpanema, no segundo semestre de 1923

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil .
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu sancciono a resolução seguinte:
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministcrio da Justiça, o credito especial de 13:469$287, ouro,
afim de se pagarem a The Rio de Janeiro City Improvements
Company Limited os juros correspondentes ao segnndo •·~
mestre de 1923, sobre o capital despendido com o serviço de
esgotos nos bairros de Copacabana, Leme e Ipanema.
Art. 2." Revo<;um-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1927, 106• da Independencia c 39• da Republica.
VVASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Augusto de Vianna do CasteUo.

DECRETO N. 5.196-

DE

13 DE JULHO DE f927

Determina as attribuições que competem aos consultores das
delegacias fiscaes, e dá outras providenc~as .

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução :
Art. 1.• Aos consultores das delegacias fiscaes, além das
attribuições enumeradas no art. H do decreto n. Hí. 218, de
29 de dezembro de 1921, compete:
§ 1.• Acompanhar os processos de aforamento e transferencia de terrenos nacionaes, comprebendidos os de marinha, presidindo-lhes ás medições e avaliacões, com as vantagens que tinham os extinctos procuradores fiscaes, seja
qual fôr a zona em que esses terrenos se encontrem.
§ 2.• Proceder na consultoria, que funcciona sob sua direcção e com o auxilio de um funccionario designado pelo
delegado fiscal, á inscripcão da divida activa, fiscalizando o
preparo e organização das respectivas certidões, que rubricarão para fundamentarem o executivo fiscal.
§ 3.• Fornecer ao procurador da Republica, quando por
este requisitados, os esclarecimentos necessarios á defes!l
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dos interes5es da Fazenda, não RÓ nos executivos fiscat's, como
em todos os feitos em que a mesma Fazenda fôr interessada.
§ 4. Exercer todas as attribuições constantes dos artigos 27 e 28 do decreto n. 5.390, de 10 de dezembro de t 901,
e que não contrariem os dispositivos do citado decreto numero 15.218.
Art. 2. A percentagem de 24 %, deduzida da cobrança
da divida activa e supprimida a do solicitador, cargo que nas
delegacias fiscaes não existe e cuja necessidade nã.o se faz
smüir, será dividida nos Estados, de uccôrdo com a tahella
seguinte:
Ao juiz, 4 %;
Ao escrivão, 4 % ;
Aos officiaes de justiça, repartidamenf.e, 4 %;
Ao procurador da Republica, ü %;
Ao consultor, 6 %.
Art. 3. Revogam-se as disposições em confrm·io.
Rio de Janeiro, 13 de julho dn 192.7, 10ô da Jndf.']Wndencia e 39° da Republica.
0

0

0

0

W ASHJNGTON Lms P. DE RousA.
Getulio Vargas.
Augusto d~ Vianna do Casfcllo.

DECRETO N. r; .197

-DE

13

DE .JULHO DE 19~7

Autnriza a abrir, peln 11/inisterio da Fazenda, o credito especial dr> 7:6.'18.$116, 11m·a 1Jfl(famentn a. ])]) . Lr>ocadia l)i1·cs
FP1'reirn de Almeidn. e Dcolinda de Sousa. c Almrida

O Prrsidrnf0 da Repnhlica dos :Rsf.arlos TTnidos do nr·asil:
Faço snbnr qtw o Congres~o Nncionnl dt'<'r·efnu " f'll
snncciono a seguintn rt'solnção:
Artigo unico. Fica o Podrr Executivo autorizado a nlll'ir>,
prlo Ministet·io da Fazcndn, o credito t'Spf'cial dP sPfn contos
sniscentos c trinf a c oito mil quaf.roccnt.os c dezrHPis r•'>is
(? :G38$H6), pnra pagar, em YirtudP do -.:pnfença judi!'iaria, a
dJff•~r·Pnça das pensõrs a DD. l.t'ocadia Pirf's Ferreira de Alrnnida c noolinda de Sousa e Almeida, viuva c filha ~lo rot·onf'l
.João .Jostí rlf' Sousa f' Almeida; rPvogatlas as disposieõt~s t•rn
<'.onft'ario.
·
Rio de .Janeiro, 13 de julho rln 1927, 106 da Jndrr)('ntl•·nria P :19° da flf'publica.
6

P. DE
Getulio Vargas.

WASHINGTON LUIS

SOUAA.
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DECRETO N. 5.198- DE 13 DE JULHO DE 1927

'Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 10:022.f3H, 11ara pagar ao desernbaroador Dr. João
Rodrigues do Lauo, em virtude de sentença judiciaria
O Presidente da firpulllica dos Estados Unidos do Brasil:
Fa(:o :-;ahrr que o Congres::o Nacional decretou e eu
sanedonu a seguinte rc~solução:
A !'f. 1." Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
1\J inisLPt'io da Fazenda.. o ercdito r~pE.cial de 10:022$311 (dez
contos vinte e dons mil trcscntos c quatorze réis), para pagar
ao desemlmt'f';ador, em disponibilidade, lJr. João Hodrig'lH~s do
Lago. I'Jll virt lldc de ~rntcnça jurliciaria.
~\ L'l. ~.o IleYogam-se as disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 13 de julho de 1927, 10ü 0 da Independencia e ~H>o da Hevu!Jlica.

\VMHUNGTON

LUIS

P.

DE SoUSA.

Getulio Vargas.

DECftE'l'O N. G.199 -

DE

1'3

DE JUf,IIO DE

1927

ilnloriza o Poder Executivo a abrir o credito especial de réis
.1:00/.i$800, pm·a pagamento a Luiz Mazza, fornecedor, de
rw;ues, ao 2° arupo de artilharia pesada, em junho de 192~

O Prnsidentc da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacio,nal decretou e eu
a seguinte resolução:
Arf.igo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo l\li.nisterio da Gw•rra, o credito cgpecial de 4:006$800 ·
(quatro contos c seis mil e oitocentos réis), para pagamento
a 1.ui:~: Mazza, fornecedor, que foi, de rações ao segundo grupo
(le al'l illtaria pesada, em junho de 1924; revogadas as disposic;Cíes t'lll contrario.
saiHX~iono

Hio do .Janeiro. 13 de julho de 1927, 106° da Independcncia c :_mo da Hcpubliea.
\VASHINGTON

LUIS

P.

DE SOUSA.

Nr.stor Sezefredo dos Passos.
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DECRETO N. !) . 200 --

Hl~

1!) ng

.TU LHo J)j•:

J !12 i

. \ ulnriza o l'ode1· E':rccutivo o abrir, 1JClo lUinislrTio da l'"ütr.:iío c Oln·os l'nlJlicas, o crr.rlilo es]Jcciul, de Ml :fiOI$8!i(;
(seiscentos u (]U.arr.nta e um contos seiscentos r um mil
oitocentos e ci11cocntn c sr>is r6s), paro. ]H1!Jan.•r.uto das
despezos (/(' l'r:ssoal e rnaleriol, dnro.nl(' o anno de 1H21t.
r·o1n o. t:onsfnu:çiio rlfl Estrado. dr Fe7'ro l'cfl·oli11fr 11. Thrl't'':.ÍIUl

O Prnsidc\llle da Jlppuhlica dns 1 1~sl.adu~• Unidos do 1:1 ;tc;il:
Faço snhor· que o CongrPS:'Hl N:winnnl d•·c·t'dott ,. <'!1
.-;;uwc~iono a Sl•guinl.t) rP.'~nluriio:
.\rtigo un ic>o. E' o Pod,.t· KxTr'ttl.i vo anl.nl'izado a :tIni I',
polo .1\linisl.crio da ·viação e Obras Pnhlic~as, o credito r•speeial
de 641 :601$R!)6 (:.;eiscr\nlo~.; n qna:·etti.n n nm cont.os s•~Isceu
tos e um mil oiloenn!os f' r'. i III'Or'rlta r• seis J'éiR), JHll'a pagamento da8 drspr'za~; de pesso:ll f' malf'J'Ütl. dnrantP n ~111110 de~
1\)~!~, com a cnnsl!'nc·f:fío da .J~sl.r:ula rll' FPI'l'O PPII·Id i na :t Tht\I'PZinn; revo.~!:Hlas :1.s d i;;posir:fíl's f'ffi r·ontrario.

Rio de .Tanfdt·o, Hí rlr\ .inlhn rle
dencia c 39" da Rcpnhlica.

tn~7.

I OG" da (nriPpen-

'VASHINflTON LUIS P. Dl~
V ictm· Kond~r.

DECRETO N. n.2o1 -

RoURA.

nE 1fí nv. .nTr..Ho nE HY?7

. \ u.foriza a a7Jrir, pelo Ministerio da Viação r Obras Publica.~.
o nredifn especial de 20: ·'l46$950, para pagamento n Benedicto Antonio Pereira, em. 1Ji1·tude dr srnfr.n~·rr..iurliciaria
O Presidente d~ Hepublica dos Estados Unirlos do Hrnsil:
Faço saber que o Congresso Nacional dreJ·f'fon e rm
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica aufori~'.~Vio
a ahrir, pelo Ministerio da Viação c OhraR Pnhl icas, n c'l'Od it.o especial de vinte contos quatroerntos c ctum·cnt.a r' sPis
mil novecentos e cincocnta rMs (20: ld6*95Q), podenrln fazer
ns necessarias operações até essa quantia, para pagarn0nt. 0 a
Benedicto Antonio Pereira, em virtude de senton~a judic·iaria; revogadas a:=> dispo:=>iç.õeR om contrario.
Rio de Janeiro, f5 de julho de 1927, ·t06" rla Jndcpcndencia e 39° da Republica.

W ASHtNOTON

LUIS

P.

DE SoUSA.

Victnr Knndf'7'.
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DECilE'l'O N. 5. 202 ----

DE

17

DE JULHO DF:

1.927

.\ ufo1·'iza o. abri1·, w:lo Minisle1·io da Fazenda. o credito especial de 8.'M:98f.$3!W, para 1Jagamento ao pessoal da lm-_
prr.nsa Nncional e "Diario O(ficial". a qnc se rr.j"m·c n lcl
n . •1. 9!l0, rlc 2 rir. .irwciro de 1920

O Prf'~:idenl.1• da ll1•puhlica dos Estados Unidos do Brasil:
Fa..:.o ~;aber· qtw o CongTesso Nacional decretou ~ f'll

a scgninln I'(~solm;ão:
Artigo nnko. O Governo abrirá o crBdito cspceial de réis
[')!Hi :!IH1$~lGO. pnlo Ministm·io da Far.enda. para pagamento ria
gTal.ifi~:u:fw instituída pelo dect·eto n. :LH!Hl. de 2 dn janeiro
de 1920, ao pessoal da Imprensa Nacional e Diario O{fici.al,.
rnlal iva ao pcrindo do 1 dP janeiro de 1921 a 31 de maio de
Hl-!2; rnvo!=!adas as disposic;õcs em contrario.
~;:uwciono

lUo de .Janeiro. 17 dn julho de 1927, 106" da Inrtependen:~!)" da Hcpublica.

eia o

WASHINGTON LUIS

P.

DF: SOUSA.

Getulio V arga.'l •

poro D. Mnrin .Tos,: da Costa Gabizo, filha do {al.l.er·irlo nlrniranfc 7Jm·iín dn ~n(luna, a pensr1o de montepio que
JWrcehio sun j'iuarla i1'mií. D. Victoria L. da Costa /3ma
e Silvo.

n·1'1'1'fe

O Pl'l"·idcntf' rta Tlnpuhlica dos Estados Unirto4S do Brasil:
Faço ~:alwr qun o Cong-rrsso Nacional decretou e en
":llwt·iono a soglJÍllte rr•solueão:
.\ 1-lig'n uni co. Rovrrto para D. Maria .José da Costa Gahizo. !'ilha rio falloeido almirante barão da Laguna, a quota dn
pcmsfín ·dn mont.opio. no valor de 125$000, que pereebia sua
f'allf'eida irmã, D. Vicloria Lnonor da Costa Lima o Rilva;
r·c•yogadas :1s disposif:Õf's f'm contrario.
f' :t

~~

Hio do .Janeiro, 18 rlo julho de 1927, 10'6° da Indnpemlon;;go da Hnpuhlir'a.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vargas.
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DECRETO N. 5. 20·i -

DE

19

DE JULHO DE

192 7

Autoriza a abrir, pelo "Aiinisterio da Fazenda, o credito especial de 35:307$350, para pagar a diversos fornecedores da
Casa da Moeda, no exercício de 1922

O Prc:'idente da Hepubliea dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu
sancciono a seguinte resolu~.:ão:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo a ui orizado a aht·ir.
pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 35 :~Hl7$3r-,o,
para pagar aos fornecedores da Casa da Moeda, no exeL·cicio dt~
192:?, 'l'hc Ault & \Viborg Brasil Company, Fontes Garcia &
eomp., Villas Bôas & Comp. c J. G. Pereira & Comp., o qt tn
lhes compete, de acccôrdo com as contas processadas pelo Tltc·souro; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janerio, 19 de julho de 1927, 106° da Independcnc i a e 3Uo da Hcpublica.
WA~HINGToN

Lms P.

DE

SousA.

Getulio Varuas.

DECRETO N. 5.205

-DE

:?0

DE JULHO DE

1U:!7

Linforiza o Poder Executivo a ob1'i1', pelo Ministcrio da Fa-

zenda, o credito especial de 3:9:17$.'>10, JUll'rt pa(Jar dif'{ercnça de vencimentos a Ji'clippr Afunfciro de 1Jm·1·os, r:ht'{c de secção da. ,l.{f'mulcaa llc Santos.
O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Bmsil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu saueeioiJO a seguinte res-olução:
Artigo unico. Fica autorizado o Poder Execuliv.o a ahrir,
pelo Ministcrio da Fazenda, um credito especial de LL·es contos novecentos e trinta c sete mil quinhentos o dPz r«~is
('3 :037$510), para pagar a Fclippc M-onteiro de Barros, chefe de sccçãu da Alfandega de Santos, a diffcrcnça de vcneim~ntos, relativa ao JHWiodo
de 1ü de setembro de 1919
a 31 de maio de 19.'!0; revogadas as disposições em contmrio.

Hio de Janeiro, 20 de julho de'
cia e 39" da Hcpublica.

1n~7.

106" da Indt>penden-

WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Va1'aas.
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DECRETO N. 5. 20G -

DE

28

DE JULHO DE

f 927

Autoriza o Governo a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o m·edito especial de 27:000$, para pagamento a D. Francisca
Procopia Müller Picheth do preço de sua casa adquirida
pela União
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço sahor que o CongTesso Nac.ional decretou e eu
saneciunu a seguinte resolução:
,\rtigo uni co. Fica o GovC'rno autorizado a abrir. pelo Minislt•rio da Guerra, o credito especial de 27 :000$000 (Yinte c
sete eont.os de r1Sis), para pagamento a D. Francit;ca Proeopia
l\li.iliC'r Pichefh do preço da casa de sua propricdacJ,~. á rua
Consnl hriro Barradas n. 79. f'm Cnrityba, adquirida pela União,
por intl'rmcdio do Minisll'riu da Cluerra; revog·adas as disp.osi,;ões em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 1927, 106° da Independcncia c 39° da Hepublica.
\V ASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Seze{redo dos Passos.

DECRETO N. 5. 207 -

DE

29

DE ,JULHO DE

1927

Creu quatro loom·cs de a(Jenles embarcados no quadro dos fu.nc-.
cirmarios da Adminislnu;iio dos Correios de Coru mbú

O Presidente da Hcpuhlica dos Estado...~ Unidos do Brasil:
Faço sahcr que o Congresso Nacional decretou c cu
sancciono a seguinte re~olução:
Artigo uni co. Ficam crcados, no quadro dos funccionarios da Administração dos Correios de Corumbá, quatro lagares de agentes embarcados para .servirem: dous na linha
de Corumbá a Cuyabá; um, na de Corumbá a Caceres, e um
na de Corumbá a Porto Esperança, no Estado de Matto Grosso,
com os vencimentos de 3 :000$, .por anno, ·cada um; revogadas
as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 do julho de f927, fOGo da Indopcndcncia c 39° da Hepublica.

P. DE
Victm· Konder.

WASHINGTON LUIS

Leis ele 1927- Voi. I

So.USA.

1

AtlTO!

no

POt>il\ LiOtSLA'ftVO

DECRETO N . 5 . 208 - DE :l Dtc AGOSTO DB i 927
1lulm·iza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiçll
e Negocias Interiores, creditt?s especiaes para occor:er ao
pagamento de despezas (ettas por conta de dtversas
ve1·bas do m·çamento. da despeza vigente, no exercicio
de 1925.
O Presidente da llcpublica. dos Estados Unidos do Brasil
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu sancciono a seguinte resolução:
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
1\linisterio da Justi-.;a e Negocios Interiores, creditos. especiaes para occorrer ao pa·gamento de despezas feitas por
conf a das seguintes verbas do orçamento da despeza vigente,
no exercício de 1925:
A' vel'l1a 15a, consignação n. 9 .........•....
A' mesma, consignação n. 26 ............... .
A' H•rba 26a, consigna·ç·ão n. 5 .........•...•
A' mesma, consignação n. 9 ...........•....

A' mesma, eonsignação n. H ............... .
A' verba 34• .............................. .

27:785$825
2:309.907
68:835.696
8:350.000
6:37if()OO
5:060$000

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
llio de Janeiro, i de agosto de 1927, 106° da Independcncia e 39° da Republica.

P. DB SoUSA.
Augusto de Vianna do Castello.

WASHINGTON LUIS

DECHETO N . 5 . 20H -

llE

1

DE AGOSTO DE

1927

Autoriza o Pode1· E.ucutivo a abri1·, pelo Ministe1·io da Justiça e Negocios Iuteriol'es, u c1·edito especial t/c
63:557$573, }1ara pagamento dos vencimentos aos stllJiuspectores sanital'ios do Depm·tamento Nacional de
Saude Publica, nomeados em virtude de sentença judicia't'ia, com e.rceJJção do.'i lhos. Plavio Pinheiro da Silva
Porto, Gustavo de Sá Lessa e Abelardo Jlarinho de Albu
qtterqtte
O Presidente da llcpuul ica dos Estados Unidos d(} Brasil:
Fuço saber que o Cong1·c~~o Narional derretou e eu saneewno a resolução seguinte:
. . Art: J. o Fica_ o Poder E~cculivo autorizado a abrir, pel11
l\lnuslPriO da Justiça e Ncgocws Interio·re,s, o credito especial
<.lo üa :557$573 (sessenta e fres contos quinhentos õ cinc<>enta
e sete m}l quinhentos e s~tenta e tres réi.s), para pagamento
elos vencm1entos aos sub-mspeclores sanitarios do Departa-
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h1ento Nacional de Saude Publica, que foram nomeados e.m
virtude de sentenCia judiciaria, oonstant~ do precatorio diri-.
gido pelo Juizo Federal da 2• Vara, com excepção dos Drs. Flavio Pinheiro da Silva Porto, Gustavo de Sá Lessa e Abelardo
l\lal'inho de Albuquerque.
·
Art. 2." Ilevogam-se as disposições em contrari-o.
Rio de Janeiro, 1 de agosto de 1927, i06° da Independencia
e ~.IU da Hepublica.
0

\V ASHINUTON LUIS P. l.>E SoUSA,

Augusto de Vianna do Castello.

DECRE1'0 N.

f)

.2i0

-DE

3 DE AGOSTO DE 1927

A. u.toriza a abrir, pelo Ministerio da Fazen!la, o credito espe-

cial de 180:000$, destinado ao pagamento
adquil'ido para a Casa da Moeda

de ntateriat

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil::

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sane...
cio no a seguinte resolução:
·
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Fazenda, o credito especial de i80 :000$, destinado ao !;)agamento de material adquirido para a Casa da
Moeda, de conformiddc com o § i o do art. 240 do Regulamento Geral de Contabilidade, e para que seja solvido o cun: ·
promisso resultante da requisição havida.
Art. 2." Revogam-se as disposições em, contrario.
Rio de Janeiro, 3 de agosto de J 927, 106" da Indepen...
dcncia e 39° da Republica.
W ASUINGTON

LUIS

P.

DE SoUSA.

Getulio Vargas.

bECilE'fO N. 5 . 21 i -

DE

4

DSI! AGoSTo DE

1927

Considera de festa nacional o dia 5 de agosto, centenario dg
nascimento do Marechal Deodoro
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.~
Faço saber que o Congresso ~acionai decretou e eu sanp-!
ciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' consideraqo de festa nacional o dia 5 de
agosto de t 927 e destinado á commemoração do centenari~ ~Q
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nascimento do Marechal Manoel Deodoro da Fonseca; rcyo ...
gadas as disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 4 de agosto de 1927, 106° da Independencia c 39° da Republica.
'VASHINGToN LUIS

P.

DE SousA .

.luuusto de Vianna do Castcllu.

DECHETO

~.

5. 2U -

DE .] DE .\<.iOSTO DE

1!)27

Aulu!'i;;a a. a.brir, 1Jelo Minislcrio d(t Pa:euda, o credito especial tle 69:129$:180, 1Jara pauarnento tt D. Maria Sm·uille
Proença Gomes c a seu. {illw menor Oswaldo Proença Gomes, em virtude de sentença judicial'ia
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Fa~;o

saber quo o Congresso Nacional decretou c eu
a se~uintc resolução:
.Art.ig·o unico. F'ica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo 1\linist.erio da Fazenda, um credito especial de sessenta e
11ove contos C!Ünto e vinte nove mil tresentos e oitenta réis
(<i9:129$3RO)~ para pagamento do que deve a União a D. Maria Hurvillc Proença Gomes c a seu filho menor Oswaldo
Proença Gomes, succeswres de Antonio Manoel Proença Gomes,
~x-}wime:iro escripturario da Caixa de Amortização, em virtude
de sentença judiciaria; revogadas as disposições em contrario.
,~:;anceiono

f'':1

1'

Ilio de Janeiro. 4 de agosto de 1927, 106., da Indepcmlcn:H)o da fiepublica.

P. DE SousA.
Getulio Vargas.

'VASHINGTON LUis

])1jGltET0 N. 5. '21·3 4

DE

í

DE .\GOSTO DE

1927

DclCI'ntina que a cauçcio do novo conlraeto de loteria, a que se
rc{et·e o art. :u, § 12, leltra "c", da lei n. 2 .324, de 30 de
dezembro de 19.10, seja entregue, em quatro quotcu iouaes,
tís prelazias npostolica.ç tlo Rio Negro e do Rio Jladei1·a, ti
C1·uz Vct·mellta Brasileira c ao Bispado de Pctrolina
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Fa(.'o salH-'l' qtw o Congre~so Nacional decretou e eu

sanceiorw a seguinte resolu(.'ão:
~\rf. 1. o A cauc:ão do novo conlracto de loteria a que
se refere o art. 31, § 12, lettra e, da lei n. 2.324, de 3~ de de ..

ACTO~

no

tol
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2embro de 1910, scr:i ent.rrgul', em quatro quota~ igual':;, ás
prrlazias npost.ol ica:'i do llio Negro c do Rio 1\ladeira, para srr
emrn·pgarla ('IH lwneficio das obras fie snnPamenlo, Pnsino JH'imario P agril'ola e as.sislencia publica, manl.idos prlas· Hwsmas
prelazins; ú Cruz Vernwlha Brasill'it'fl, pnra IPrminac.:ão flf' sua
s{>de, e ao Bispado de PpfJ·olinn, pnra nuxiliar ns oJwas do sna.
calltNlral.
Art. :2. o Jlryogam-sf' as disposicõrs f'Jll rontraJ'ÍO.
Hio ne .Tan('iro, 4 df' ngosfo df' Hl:?7, I 00" da Jnd(')Wllflrn ..
ria

P

:19° lia Rr·pnblira.
\V.\RJIJ~r;To~ T.nH

P.

DF. SoU :"IA.

f:f'lulin l'orons.

DECRETO N. G. '21 1 -

DF.

5

DE AGOSTO DE I~~:!·;

Altrm o art. 46.1 do 'l'f>(flllmnento dos Correios, app1'n1'(J(/o pelo

rJe J6 de '111t11'()0 de J92/, na pm•fp mn;
qut• sP. PSfabPlt>r·e o 1n·a.:o de 11'es mmo.~ para tt 1'1/lidarl~
do.~ cmlcw·sos df' 2" enll'ancia
·

dPC1'eto n. /4.722,

O Presid('ntP da HPpuhlira rios EstarJn:;; Unidos do Hmsil:
Faco sahPr CfllP o f:ongrcsso :Xarinn:1l drrrrton o cn
~:1Ill'riono a ~Pguintr rPsolucão:
Art. 1." Fira ali.Prado o at'L 'tG3 do rogulanwnto do~
Co~·r•·ios, na parle rm que se estahrlPce o prazo de trPs annos
para a vai idadP dos concursos de 2" entraucia, pas~ando ellc~
a f.PJ' validade al(í. rsgntar-sc o numCI'O de candidatos ap:: .. ·
vados.
Al'l. '2. o nevogam-sc as disposições em contrario.

Hio de .Janeiro, 5 de ago:_;;lo de 1U:?i,

106" da

Indt'pcn-

rh'nria c 3U" da Hepuhlica.
'V.\SHINGTON

LUis P. DE

Sou~.u.

ri,•tor 1\.ondcr.

DF.CnE'l'O N. s.21;,- DR :>DE AaoR'fo nE 1927

.4 utoriza o Prrsideufl' da Rcpubl.ica a abri1·, ]Jelo Mini.sleí·io dtr
Via~·ao e Obras Publicas, o credito especial de setecentos ~
'ointe e f1'es mil e duzentos e noventa c tlous 1·éis (723$292),
para paoamcnto de dia1'ias a que fez jús. no amw de 19.1!i,
o 1J1'alicante de I" classe da Administração dos Correios de
AI i;1os Ocraes, .Jayme .Juvencio de Nm·onha

O Prrsidentc da HPpuhlica rlos Estados Unidos do Brasil:
Faco saJwr que o CongTrsso Nacional dPcrcton P ru
sanceiono a segninl.r rc~nluçüo:
Artigo nnico. Fira o PrpsifJfmiP fln nrpuhlica autorizado
a alwir·. fH'lo !\lini-:U•rin da Yincão r Oht•as Puhliru~. o rrPrlito
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especial de Mtecentos e vinte e tres mil duzentos e noventa
e dous réis {723$292), para pagamento de diarias a que fez
jús, no anno de 1915, o praticante de f• classe da Administração
dos Corre!os de Minas Geraes, Jayme .Tuvencio de Noronha;
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de
cia e 39° da Repuhlica.

agn~to de 19:?7, 106°

W AS:HINGTON

LUIS

p,

da ltHlependfmPE SOUSA,

Victor Konder,

DECRETO N. 5.216 -

DE

5

DE AGOSTO DE

1927

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio
da Viação e Obras Publicas, o credito especial de dezesete
t'ontos novecentos e 1W1Jenta e qu.afro mil oitocenfos P l/tulrenta e cinco réis U7:994$845), para pagamento a Aprigio
Duarte & Comp. e Luiz Pires & Comp., de di((erenças retida.ç nas medições de trabalhos executados na construcção
da Estrada de Ferro Pef1'olina a Therezina, no amw de
1921

O Prrsidenfc da Repnblica dos Estados Unidos do Bra~il:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c en
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
abrir, pelo Ministcrio da Viação e Obras Publicas, o credito
especial de dezesete contos. novecentos e noventa e quatro mil
oitocentos e quarenta e cinco réis (17 :994$845'). destinado ao
pagamento de differenças retidas nas medições de trabalhos
excc.utados na construcção da Estrada de Ferro Petrolina a
Therezina, no anno de 1921. sendo 9:212$087, para os taref{'iros Luiz Pires & Comp. e 8:782$758. para os tarefeitos Aprigio Duarte & Comp.; rcvoganas as dispo!;icões em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de agosto dr, 1927, 106° da
cia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

Inncpend~n

DE SOUSA,

Victor Konder,

ACTOS PO PODER Llí!GtSLA'l'tVO

DEfJRETO

~.

:-;.?, 17 -

ng

8

nF: AOOATO DE

1927

A utnriza o Presidente dn ReJm.blica a abrir, pelo Ministcrio
da Justiça c N eaocío.~ Juteriore s, o credito esJJccial dr réis
2:281$93-1. para pagamento, em ,1926 c 19'27. da pensão concedida a DD. 1'ullia Jfaria Espinola e Maria Augusta de Lo1'C1W, nuk c (1/)(J da.~ prfl('fl.~ do Corpo df' /lomiJf'i'l'fiS do nistricto Fede1·al. Orlando Espinola de Mendonça c Hf>itor
A_ugusto de Carvalho
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber qun o Congresso Nacional decretou e eu
~anl'ciono a soguintP rpsolução:
Artigo uniro. Fica o P.resident e da Republica autorizado a
ah1·ir. pelo Minislerio da .Justiça e Negocios Interiores, o s~re
dito especial de 2 :281$93-~, para pagamento relativo ao período que var de 20 de dezembro de 1926 a 31 de dezembro de
1B?7, da pensão concedida a DD. Tullia Maria Espinola 3 ]\hria .\ugusto de Lm·pna. mãe (~ avô das praças do Corpo dn Bomboii'ns do DisLricto Federal, Orlando Espinola de Mendonça e
H oifor Augusto de Caevallw. mortos em serviço; revogadas as
di~pnsi~.:ões em contrario.

r·ia

Jlio de .Janeiro, 8 dr ag,osfo de 1921. 106° da I :·dPJH'nfl. ,,
:Hlo da Republira.

f'

\VASIJJNGTO:"l

Lurs P. nF. SousA.

,\u(lnsto dP- Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.218-

DE

8

DE AGOSTO DE

1927

Autorfza a abrir, 'J?Cln Min~stcrio rlg. Justiça e Neaocios Inte~
r1ores, o credtfo cspec1al de 3a:355$807, para pagamento
de dif{erença de vencimentos aos m,u.~icos da Policia lf'lilitar e Corpo dr> Bombei1·os do Distrirto Fede1·al, promovidos em virtude do decreto n. 5. 07.'1. de 11 de novembro
de 1926
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber qur o CongTr:-:so Nacional dC'<wrtou e eu
sancciono a seguintr resoluç-ãÕ:
Ar·tigo nniro. Fira n PrP~idPnf P da Rrpuhl iea autor·izado a
abl'iJ·, pPin l\fini:~fi'J'io da .lusfi('a f' ~pgorios lnfl'riorn~. o Cl'Cdi1o Pspocial d1' :15 :35G$R07, pam paganwnfo do difofi'Pnça uo
H'IH'irnrnf o" nos mnsicns rwornoyirJos om Yirf ndr' do drcreto
n. 5.073. ele 1-t dl' nn-remhr'n de 1~26, parngrapho uni co do ar-
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ligo -1 oJ sendo 24:439$044, para os da Policia M'ílit(lr. e réis
10:916$763, para os do Corpo de Bombeiros; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 8 do agosto de 192i, 106° da Indcpendancia e 39° da Republicn.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.
Auausto de Vianna do Castello.

DECRETO N .5.219

-DE

8

DE

AGOSTO

DE

1927

Considera de tttilidade publica a Associa.ção das Senhoras Bl·asileiras, com séde nesta Capital
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber QlH' o Congresso Nacional decretou P cu
sancciono a seguinte rüsolução:
Artigo uni co. E' considerada de utilidade publica a A~so
r.inção das Senhoras Brasileiras, com s{•de na Capital Federal:
rcnJgadas as disposições em contrario.
llio de Janeiro, 8 de agosto de 1927, 106° da

cia

e 39° da Republica.

Ind~~lH'Hdcn

WASHINGTON LUIS P.

DE SoUSA.
Augusto de Vianna do CasteUo.

DECRETO N. 5. 220 -

DE

8

DE

AGOSTO

DE

1927

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 3:242$258, para ef(ectuar os
pagamento da pensão concedida ao guarda. civil de la
classe, Adelino Domingos. de Figuei1·edo
O Presidente da Republica dos Estados Unidos 'lo Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
~,:uwciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. Fica o Presidente da Rcpublica autorizado
a abrir, pelo Minist.erio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 3 :242$258, para cffectuar os pagamentos da
pensão concedida ao guarda civil de 1a classe da Policia do
Districto Federal, Adelino Domingos de Figueiredo, desde a
data da concessão; revogadas as disposiçõe~ em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1927, 106° da Indeprndrncia e 39o da Republica.

'VASHINGTON LUIS P. DE SoU S.\.
Auausto de Vianna do Castello.
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DECRETO N. 5. 221 -

DE

12

DE AGORTO DE

1927

Determina que no crime definido no dec1•eto n. I .162, de 12 de
dezembro de 1890, a pena será de prisão cellnlm· e n crime
ina{ia.nçat,el, c dâ o!ltms Jwuvidencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brnsil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e rn
snncciono a rPsolução seguinte:
Art. 1. o São innfiançaveis os crimes previstos no decreto
n. 1.1162, de 12 de dezembro de 1890, e as penas rP...spectivas
passam a Sf'r de ~eis mezes a um anno rtc prisão eellular para
o caso do § 1o r dr um a dous annos para o caso do § 2°.
Art. 2. o O art. 12 da lei n. 4. 269, de 17 rte Janeiro de
1921, fica substituído pelo seguinte: "O Governo poderá ordenar o fechamento, por tempo determinado. de aggremiações,
syndicatos, centros ou .sociedades que incidam na pratica de
crinws previstos nesf a lei ou de actos contrarias á ordem, moralidade e srgurança publicas, e, quer operem no estrangeiro
ou no paiz, vedar-lhes a propaganda, impedindo a distribuição de escriptos ou suspendendo os orgãos de publicidade que
a isfo se proponham, 3Clll prejn izo do respectivo processo criminal".
§ 1. o Ao Poder .Tudiciario compete decretar-lhes a dissolução em acção propria, dP fúrma summaria, promovicta pelo
l\Iinislerio Publico.
§ 2. o O acto do Governo será fundam enfarto e expedido
pPlo ~linistro da Justiça e NPgocios Tnteriores.
Art. 3'. o O disposto no art. 409 do Codigo Penal é tambem applicavel á 11ena de prisão correccional de que traf a n
dc1~reto n. 6.994, de 19 rte junho de 1908.
Art. 4. o Revogam-se as dispo~ições em contrario.
Rio de Janeiro. 12 de agosto de 1927, 106° da Independencia c 39° da RPpublica.
'VASHINGTON

Lurs P.

DE

SousA .

•Auausto de l'imma do Castello.

DECHETO N. r,. 22..:? -

DF:

12

DE ACOSTO DE

1927

'Autoriza o Govet·nn Fcde1·al a abrir, pelo Ministerio da Viação
e Obras PubUca.s, o credito especial de mil quinhentas e setenta. e oito libras esterlinas (f 1.578-0-0)
pm·a pagamento á {innn Norton Mega.w <f· Company
'

O Presirientc da Rcpublica do;; Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c Nl
~ancci~no a soguinl e resolução:
. .Arti~o uni~?. _Fica o Governo. autorizado a abrir, pelo
1\f~mst~rw na ' wcao e Obr~~ P~d)hcas, o credito especial ne
nlll qmnhenlns (' sPfenfa l' olfn hhras PstPrlinns (f: 1.57R-0-0),

too
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pura pagar á firma Norton Mngnw & Compnny o mnff'rint
Stone, pertencente á referida firma, encommendado pela Estrada de Ferro Central do Brasil e que, recolhida á intendencia
da referida estrada. foi com· ella destruido pelo incendio que
orr.orren alli em nhril ne 1921; revogndns as diRposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 12 de agosto de t927, 106° da Independcnciu e 39° da Republica.
WASHINGTON

J....ms P.

SousA.

DE

Victor Konder.

DEC:RR'l'O N. rl. 2'.?2-A -

tm 14 111~ AflORTn nE 1O? I

A u tnriza n abrir, pelo Minis te rio da. Fo.ze11da, o crrrliln cs''··e·ial de trrsentns mil 1•1Hs (300$000). parn ·rt•slitll il• a
Maria da T. . uz uma {im1~~n 1H'rslndn 1111 Rrt'f'ht•dm·in do
Jistl'irtn Frdrrn1

O Presidente da Republicu dos Estados Unidos rlo Bt·asil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir.
pelo Ministerio da Fazr.nda. o credito especial de fresent.m: mil
l'éis (300$000), para reslitu ;r a D. Maria nu Luz nmn fianç.a
preRt.nda na Recehndoria rln Distriet.o Federal; revogadas ns rlisposições em oontrario.

Rio de Janeiro, 1!1 nr agosto rle 1~27. 10tün da Tnrlrpcndrncia r. 39° da nrpnhlir.a ..

W ASHlNflTON Lms P.

DE

SomH.

G r tuJi n V n rrt n..'!.

DECRETO N.

!) . 222-B- DE

14

DE AGOSTO DE

1927

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda. o credito espe~
cial de 34:602$252, pm·a pagamento a D. Hortencia do
Amaral da Fonseca e seus filhos menores, Pm virtude d~
sentença judicio.ria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congre~so Nacional decretou e cu
sancciono a seguinte resolucão:
Art. 1. o Fica autorizado o Presid·ent.e da Republica a
abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis
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S4 :602$252, para pagamento a D. Hortencia do Amaral da
Fonseca P seus filhos menorrs, em virtude de sentença judiciaria.
Arf. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS P. PE SousA.
Getulio Vargas .

DECRETO N. 5. 223 -

DE

f5

DE AGOSTO DB

1927

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interim·es, o credito especial de #5:39!$566, para pagamento,
até :u de dezembro de 1926, de accrescimo de vencimentos
11 desemlmruadores da C6rle de Appcllaçt1o.
O PresidentA ria Republica dos EstadDs Unidos do Brasil:

Faco saber qnc o Congre~~o Nacional decretou e en .t:mwciono a seguinte resolu\ão:
Artigo nnico. Fica •o Presidente da Republ ica autoriza ..
do a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiore:>~,
o crPdito especial de 15:392$566, para attender ao pagarn··r1to dP arcreseimo dP vencimentos. concedido aos desembar.
gadorr~ da nôrtP de Appellaçãn, Pedro fip, Alcantara Nabuco
de Ahrcu, Alfredo de AlmPida Russell, Alfredo Machado Guimarãrs e Virgilio de Sá Pereira, desde a data em que fizeram jús a taes augmPntos até ,31 de de1embro de 1926; revo ..
gnrlas as rlispüstçõe.::; em eontrario.
Rio dP. .Janeiro. 15 d~ ngoRf.o de 1927. 106° da Indepui
dencia c 39° da Hepuhlica.

W AAHTNGTON LUIA P. Dll: ROUBA.
Augusto de Vianna do Caslcllo.

DECRETO N. 5.224 --·

DE

f5

DE AGOSTO DE

1927

Anforizn o Poder Ea:ecutivo a abrir, pelo Minüterio da Justiça e Nf'oocios Jnteriorf's, o credito especial de rli'
1O:766$6.12. pn.ra o ccorrer ao pagamf'nto do.~ ?Jencimentos
devidos aos desembargadore.~ Domingos Americo de Carvalho e L11mirio Celso de Trindade, do Tribunnl de Appellação do Arre. no período de #O de novembro a 31 de
dezembro de #926.
O Presidente da Republica dos Estados Unid-os do Brasil:
Faço saber que o CongrcRso Nncional decrnton (' Pu sanr..
ciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito
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e3pecial de 10:766$642, para ~ccorrer ao pagamento dos ven,. iment.os devidos aos bachareis Domingos Americo rte Car-•
Yalho e Lymirio CpJgo de Trindade, flegembargadorpg do 'rri ...
hunal de AppPllação do 'ferritorio do Acre, dPsdc 10 d~ no ..
Yemhr1l de 1926 até 31 de dezembro do mesmo anno, visto
h~rmn slrlo declarados em disponibilidade, Pm virtude rle sen ..
tPnr,a judiciar·iu, por flf'crrto rlaquPlla data; rPvogadas a:;; di~
fH•siciJPs em contrario.
H in de .TanPiro, 15 rle agosto rle Hl?7, 106" d.l TndPpPndrncia e :39" da Rrpublica.
\VAAHflW~TON LUIS

P.

DE SOUSA.

A uau.'lf() dr l'imma dn Cnstrllo.

ftF:CJlF.1'0 N.

!) • ??ri

-

DF.

Hí

DE :\GOATO DF.

1927

A llinl'i:;a. n abrir, pelo Ministerio da J1.1stiça e Negocio.IJ Jn ..
trrim·c.~. os rrrditos esprciae.ll fif> '7:1 :499$99S r 9:000$000,
pa.Nr r,agam rn lo de ,.,,nci mcn to.ll a as piran f e s rlrr Policin
~llil i tm·.

O Presidente da flepublica dos Estarto~ Unidos "do Hrasil:
Faço saber qne o Congrpsso Nacional drcrctou e Pn sanreiono a seg·uintc resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
ahrir, pelo 1\linistcrio da Justiça e Negocios Interiores, os
cr~ditos especiacs de 73:499$994 e 9:000$000, para paganwnto, o primeiro, dos vencimentos dos novos aspirantes da
Poli c ia Militar, ~reados pelo decreto legislativo n: 5.152, de
1n df' ,janriro do corrrntp, anno, P o segundo da ajuda dB
rust.o rlf' 1 :000$ que compete a cada um dos mesmo~ aspirnnl.f·s. de aecôrdo com o art. f.~. combinado com o art. 2:1
-~ falwlla annexa rio df'crrto n. 5.167-A, de 12 de janeiro do
r·orTcnte anno.
Hio de .Janeiro, 15 de agosto rle 1927, 106° da IndPpendcncia e 39" da Hepublica.
W.\SHINClTO~

Augu.~to

Lms P. DE

Sm.JAA.

de Vianna dn CnslPlln.

ACTOS DO PõbER LEOISLATI\10

DECRETO N. 5. 225 A -

DE

16 DE AGOSTO DE 1927

A ttloriza a abrir, pelo Ministcrio da Fazenda, o credito espe-

cial de 9:050$291, para pagamento do que é devido ao Dr.
Augusto Haddoc/i Lobo c outros, em virtude de sentença
judiciaria
O Presidenl c da Rcpubl ica dos Estados Unidos do Brasil:
Fa(.'o saber que o Congresso Nacional decretou e cu saneciono a seguinte rPsolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo l\linisterio da .Fazenda, u credito especial de nove contos
c c i ncoenta mil duzentos c noventa e um réis (9 :050$291),
para uecorrer ao pagamento do que é devido aos doutores Augusto Haddock Lobo, Oscar Sampaio Vianna, Lauro Paulino de
Oliveira, Manoel Theophilo Gaspar de Oliveira, Ubaldo da
eo:-:ta Drurnond n Alfredo de Oliveira Vianna, em virtude uc
sentença juuiciaria; revogadas as di~·posições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1927, 106° da Indcpcndcncia e 39° da Republica.

Lurs P. DE SousA.
Getulio Vargas.

\VASHINOTON

D.ECHETO N. 5. 216 -

DE

17 DE AGOSTO DE 1927

Autol'i::a ·o P1•esidenle da RrpulJlira o. abri1·, 1)elo lllinis/f'do~

dos Jlclaçües E.rtP-ritn·es. o credito e.11pccial de dollfli'
18.122.74, on réis, 33:HH$461, ouro, pm·a payamento á
Secretaria Sanitaria Internacional Americana, de \Vashinyton.

O Presidente da flepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Fat.;o saber que o Congresso Nacional decretou c cu saucciono a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
11elo Ministerio do Exterior, o credito especial de dollar:;
Hs.122. 74, ou réis 33:164$461, ouro, para pagamento das contrilmiçõPs atrazada~ desde 23 de julho de 1913 at(~ 1926, inclusive, flcYidas á Recrct,nria Sanitar·ia Intm·nacional Americana eom s•~dc na cidade de \Vashington; revogadas as disposiçõe•j em contrario.
1\io cJe .J anciro, 17 de agosto de f 927, 106° de Indepcndcncia c 39° da Rcpublica.
,V.\SHINuToN Luts P.

D~

Som;,\.

Vela viu Mangabei1'a.

tto

AC'toé bo POD~R LitOtBLATIVO

DECRETO N.

f) • 227

-

DE

17

DE AGOSTO DE

1927

Autoriza a abrir, pelo .llinisterio da Fazenda, o credito especial de 27:184$040, para paoar a D. Helena Cordovil Pacheco, em virtude de se11tença judiciaria

O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretüu c eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial de vinte e sete
contos cento e oitenta e quatro mil e quarenta réis
(27 :184$040). para pagar a D. Helena Cordovil Pacheco, curadora de seu marido, José Alves Pacheco, a indemnização que
lhe deve o Thesouru Nacional, em virtude de sentença judiciaria; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1927, 106° da Indcpenuencia e 39° da llcpublica.
W ASHlN01'0N LUIS P. DB
Getulio Vargas.

DECR:mTO N. ;) . 228 ---

DE

17

DE AGOSTO DE

SoUSA.

1927

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 4:-168$875, para pagar a Alfredo Hypolito Est1·uc,
t?m vi1'tude de sentença judiciaria

O Presidente da RepuLlioa dos Estados Unidos do Brasil:
F a co saber que o Congresso Nacionai decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 4 :168t875,
para pa~ar a Alfredo Hypolito Est.ruc, em virtude de sentença
.indiciaria; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.

P. DE
Getulio Varga8.

WASHINGTON LUIS

SoUSA.

AOTOB DO

111

~Ob~~ L~GtSLA~lVO

DECRETO N. 5. 229 -

DE

f7

DE AGOSTO DE 1927

Revigora a aut·orização constante do decreto n. 4. 708, de 6 de
julho de 1923, sobre o credito ·especial de 4:329$666, pm·a
pagar dif{erença de vencimentos a Silvio Mendes Limoeiro
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Fica revigorada a autorização constante do decreto n. 4. 708, de 6 de julho de 1923, sobre o credito especial
de 4 :13,29$666, para pagar a differença de vencimentos que deixou de receber Silvio Mendes Limoeiro, quando serviu, durante o período de 15 de janeiro de 1918 a 10 de dezembro de
HH9, como fiel interino do thesoureiro da Casa da Moeda.
Art. 2. o H.evogam-.se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vargas .

DECRETO N. 5.230 -

og

17

oE AGOSTO DE

19-27

A utm·iza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 16:938$659, para pagar di(ferença de vencimentos
a Ca·rlos Gonçalves de Assurnpção e Manoel Malaquias da
Silva
O Prnsident~ da l1epuhlica dos Estados Unidos do Brasil:
Fa(;o saber que o Congresso Nacional decretou e eu
salteciono a seguinte n•solução:
Ar·f.igo unico. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir,
;pelo Ministerio da F'azendn. o credito de dezeseis contos noveccnlos f1' t.rinta e oito mil seiscentos e cincoenta ·e nove réis
(H> :9:3R$659), para pagar a Carlos Gonçalves de Assumpção,
mestee de gymnastica e a Manoel Malaquias da Silva, mestre
de musica, ambos da Escola de Aprendizes Marinheiros, do Estado de Santa Catharina, a differcnça de vencimentos que deixaram de receber. lrndo provado em juizo o seu direito e obtido
sentença favoravel; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 17 cio agosto de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHJNGTON

Lms P. DE SousA.

Getulio Varoaa.

AtfOé DO

POD~í\ L~GIStATI\'0

DECRETO N. 5. 231 -

DE

17

DE AGOSTo DE

1927

,1 ttl01·iza a ab1·ü·, pelo ~llinisterio da Fazenda, o credito especial de 12:057$588, paro paaar dif(erença de montepio ao
Dr. Carlos Maria de Novoes e sua mulhe-r, D. Ruth Moura
de Xovaes, em -pirtudc de sentença jwlicim·ia
O Presidente da fiepublica dos Estados Unido;;: do BrGsil:
Fa<;o saber que o Congresso Nacional decretou e eu
6anccionu a seg·uinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministcrio da Fazenda, um credito especial de dow contos
o eincoenta c sele mil quinhentos c oitenta c oito réis
( l:? :057$588), para pagar ao Dr. Carlos Maria de Novae8 c sua
mulhPr, D. Ruth Moura de Novaes, hrrlleira do Dr ..Tosü Olcgario de Almeida Moura, auditor de Guerra, já fallccido, a dif1 orcn«:a de montepio a que tem direito, reconhecido por scntenr;a judiciaria; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de ag"Osto de 1927, lOGo da Independencia c 39° da Republica.
\VASHINGTON

LUis P.

DE

SousA.

Getulio Vargas.

DECHETO N. 5. 232 -

DE

17

DE AGOSTO DE 19~7

A u.tol'iza a ab1·i1·, pelo Minislerio da Fazenda, o credito especial de tf8:634$689, para pagamento a .Tosé de MaaaUuies
Fontoura, majQr re(01'Illodo tlo E.!'Cl'Cito, em virtltde de
sentença judiciaria
O Presidente dn. Rcpublica dos :Estados Unidos do Brasil:
Fa<,:o saber que o Congrc.sso Nacional decretou e eu
:-,ancciono a seguinto resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo aulorizarlo a ahl'ir,
pelo .Ministerio da l"azenda, o credito especial de 48 :63-i$680,
para pagamento, em virtude de sentença judiciaria, ao major
reformado do Exercito José de .Magalhães Fontoura; revogadas
as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 10.27, 106° da Indcpcndcncia c 39° da Republica.
\VASIIING'l'ON

LUis P. DE Sous.\.

Getulio Varyus.

ll3

ACTOS DO I>ODEil LÉGlSLATlVú

DECRETO N. 5. ?:J:l -- llE 17 DE AGOSTO DE 1927

A nto1'iza a abrit-, pelo Jfinisterio da Fazenda, o credito especial de !):762$108, pnm }maanumto ao collector federal Za("htii'Ífls \"ir'ÍI'n da Jloffa, da !fl'olificnção n q1w tem diJ•eitfí,
1'111

de

I'ÍJ'(IUf,·

Sf'/1(1'1/('11

jUI(ÍClOI'Írl

o

PJ'f':'idPill" da llrpnhlira dos Estados Unido~ dn Brasil:
F:u:o sahPJ' qui' o CongT•·~;so ~acionai de<Tctuu e eu
s:lll<"eiono a :-;pguinle n'solw;ão:
,\r·tigu uni eu. Fira :wf urizado o Poricr Executivo a ahrir,
pelo 1\linisfprio da FazPwln, o et·Prlito esp<•eial de ~ :702~108,
p:n·a pag·a I' ao «'oJlpc·tnr fPd«•J'al d-o Clll·mo e Numidour·o, no Esf.ado dn ltio d.t• .larwil'o, ZtH·.IJarias Vieira da l\1olla, dnmiltido
Sl'lll 11101 ivo. a g1·al.ifil~;u;:w a qtw tem din•ilo, em virtude fie
Sf'ni.Pn~:a jndieiaria. qw• pas:::ou Pm jnJg·ado; revogadas as dispo.si~:0Ps ('Til eonlra1·io.
llio dn .JaJwit·o. 17 dn agoslo de 1D27, 10li" da Indcpcndc•nei<J e 39" da HPpuhlica.
"rASHINiiTON

Lms P. ng SouS.\.

Getulio Vllrgas.

J)E(;flE'f'()

~.

;,,:_>·:\

··-IH:

17 )F. .\noR'J'()

DE

(~)'2j

.\ nfurizrr rr ohrir. pelo Jliuisff'rio da Fazenda, o c1·cdito r!sper·iol de iO:t:;:i$801. 11111'0 ]J!IrffrUU>ntn (( n. rofwula Avila
J!orlfll'ssi. 1'111 ,.;,·rude de sl'llfcnra judif'iaria
O Pr(•sidt•nl«• da H«'pliiJliea dos Ji~slndos Unidos do Bt·asií.:
l•'a\:o f;HIH•t· IJllf' o CongTP.sso Nacional dc•erel.ou n eu

satH'('iollo ~ sp~·uinfo

l'l'solncfio:
:\ rt.. 1." Vi ca au f orizado o PrPsirlent.c da Republica a
aheie, .pelo .Milli~·t<•rio da .l<':tZf'tHla. o credito espPcial de réis
7(1-:Hlrí$801, para paganwnlo a D. Yolanda Avila Mag·ges~:i em
'i ri 11111' dn SI'IÜI'nça jurlicinria.
'
Al'L. 2." Jtpyogam ....sp u~; disposi~;.ões em eoulrario.
Hio de .Tanoit'O, 17 dP ag·osl.o de 1927, 106° da Indepen-

df•neia u :HJ 0 da

Hf~publica.

WAtlHINGTON

Lurs P.

DE

Getulio Varuas.
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ACTOS 'DO PODER LEGISLATIVO

vL.t..RETO N. 5. 235 -

DE

17

DE AGOSTO DE

1927

Autoriza a abrir, pelo Ministedo da Fazenda, o credito especial de 77:318$100, para paaamento ao Dr. Ricardo de Almeida
llcao, em virtude de .•wntença judicia1'ia
O Presidente da R('puhlica dos Estados Unidos do Brasil:
F'aço saber que o Congresso Nacional decretou c cu
sancciono a seguinte resolução :
Artigo unico. Fica o Poder Execuf iYo autorizado a abrir,
pelo Ministcrio da Fazenda, um oredito especial da importancia de 77 :318$100, para occorrer ao pagamento devido ao
Dr. Ricardo de Almeida Rego, em virtude fie sentença judicial'ia, passada em julgado; revogadas as disposições em conl.rario.
llio de Janeiro, 17 do agosto de 1927, 106° da Imlcpcnuencia c 39° da Hcpublica.
\VASIIINGTON

LUis P.

SousA.

DE

Getulio Va1'yas.

DECRETO N. 5 ..236 -

DE

17

DI~ AGOSTO DE

1927

i\.ttloriza a ab1'ir, 1Jclo Minisle1'io da Fazenda, o credito cspcrial de 220:..'1.12$ f 40~ para payamento ao enocnhcü·o Ma;riuw
Linhm·es, em, vil·tude de sentença .iudiciaria
O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Cong·re.sso Nacional decretou c cu
sancciono a seg·uintc resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Rcpublica autorizado
a abrir, •Pelo 1\linisterio da Fazenda, o credito especial de réis
220 :3-i2$140, para pagamento ao engenheiro Maximo Linha1'~~. em virtude de scntcnrn .indiciaria; rcyog·adas as diSJ)()Sic:õc~ em contrario.

Rio de Janeiro, f 7 de agosto de 1927, 1ÜÜ 0
ucncia o 30° da Rcpublica.
\VASIIINGTON

Lms P.

DE

Getulio Vmy;as.

ua

Indepcn-

Sous.\.

115

AUtOS DO t>ODÉÍ\ t.l!:GISLATI\U

DECRETO N. 5. 237 -

DE

18

DE AGOSTO DE

1927

Autoriza a abrir, pelo llfinisterio da Marinha, o c1•editl~ esp~.
cial de onze contos setecentos e sessenta rntl ·rets
( 11 :760$000), para paaamento de funccionarios civis,
alldidos

O Presidente da Ilcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. E' o llodcr Executivo autorizado a abrir,
velo l\Iinistcrio da Marinha, o credito especial de onze contos
setcc.cntos c sessenta mil réis ( 11 :760~000), destinarlo ao pagamento dos vencimentos que competem, na qualidade de funccionarios addidos. a dous contra-mestres do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e a um fiel civil; revogadas as disposiçi)c.s em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de agosto do iü-.:?7, 106° da Indcpcndencia c 39° da H.epublica.
\V.\SIII:-.GTON

LUis P. DE Sou S.\.

A. 1·naldo Sic}ucira Pinto da Ltt:..

DECRETO N. 5. ~38 -

DE

18

DE AGOSTO DE

1927

.\ulol'iza a ab1'ir, pelo Ministcrio da Marinha, o c1·cdito espe-

cial de setenta e cinco contos quatrocentos e oitenta mil
para paaamcnto de terrenos dcsap1'0pl'iados para a Enfermaria Auxiliar de Copacabana

1'(:is (75: -i80$000),

O Presidente da Hcpuhlica dos Estados Unido~ do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional dccrcla e eu
sancciono a seg·uintc resolução:
:\rtig·o unic.o. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
}leio Mini~tcrio da Marinha.. o credito especial de setenta c
cinco contos quatrocentos c oitenta mil réis (75: 480$000), destinado ao pagamento de terrenos contíguos aos da Enfermaria
Auxilinr dP Copacabana, desapropriados por necessidade da
insf.alla~.ã.o do mesmo estabclt'cimcnto; revogoclàs as disposições em contrario.
11io de Janeiro, 18 do agosto do Hl27, 106° da Indcpendencia c 39° da llctmlJlicn.
\V,\SillNGTON

Lms P.

DE

Sous.\.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

U6
DECRETO N. 5.2'39 -

DE

19

DE AGOSTO DE

i927

Abre, ao Ministerio da Fazenda. o credito especial de I :240$,
ow·o, para pagar a DD. Maria Augusta Alves de Carvalho
e Beatriz Augusta Alves de Carvalho, capital e .inros de
titnlos do emzJ1'cstimo uacio1lal de 1868

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Fa~;.o saber· que o Congt·e~so Nacional decretou c cu
snneciono a seguinte resolução:
Ar I . 1 . o Fica aberto ao Poder Executivo o credito especial de 1 :240$, ouro, para que, pelo Minislerio da Fazenda, seja
pago a DD. Maria Augusta AlvoE" Carvalho e Beatriz Augusta
Alvo~ de Carvalho o capital c juros de títulos do emprestimo nacional de 1868, de que são possuidoras as referidas senhoras.
A ri. :? . o llcvog·am-se as disposições em contrario.
Hio de .Janeiro. 19 dt> agosto d(• 1!127. 100° da lnde.pendPtwia c :39" da llepublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE

Somu.

Getulio Varuas.

DECRETO N. 5. ?40 --

DE

19

DE AGOHTO DE

1927

Substitue o art. 211, § to. rio Codioo l'ciwl
O Presidente da Hcpuhlica do~ Estados Unido;;: do Brnsil:
Faço sabor 0111' o Congn~sso ~ae ional decretou n (~li
saueciono a scgu in Ir rPsolução:
Artigo uni co. O ar L 2H, § 1°, do Codigo Penal fica suhstituido pelo seguinte: Snrão considerados em falia de
oxueção no cum}n·irncnto do dever.
§ 1." O que alJ<nHinnar o exerci cio do cargo fóra dos casos
om 'que a lei exprrssanwntc o pcnnitf.P ou f'Onsorvat·-sp fôra
delle mais de no rlim; <fppois de terminada a licen<;a nu com
Jilh~~rro mu m1" est.iver _
Pnna - Mnlta flP 200$ a 1 :0•00$, P, Pm ertso de rnillcid,~n
cia_ nct·da do cargo; reyogadas as disposições l'lll conlrm·io.
llh lj11. .Tanciro, 19 dr ag-o~ln de 1!127, 10G" da Twlcpcudcncia e 39° da Rcpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA,

Auausto de Vianna do Castello.

U7

AOTOS DO PODER LEGISLATIVO

DEQRETO N. 5. 241 -

DE

22

DE AGOSTO DE

1927

C1·êa o ensino profissionoJ, obrigatorio nas escolas primarüU

subvencionadas ou mantidas pela União, bem como no Col-

legio Pedro 11 e estabelecimentos a este equiparados e dá
ou.tra.11 p1'ovidencias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanrciono a resolução seguinte:
Art. 1. o O ensino profissional no Brasil será ministrado
de nrcôrdo com as disposic:ões desta lei.
Art.. 2." Em todas as escolas primarias subvencionadas ou
mant idns pela União, farão parte obrigatoriamente dos progrnmmas: dr,s(~nho, trabalhos manuaes c rudimentos de nrt.es
f' ofl'icin~ ou indnsfr·ias agrarias, ronforllle as ronvonicnc.ins
" <1:' w•cp:;;sidadrs dn popula~:iio PS~olar.
Arf . ~l." No CollPgio Pndro li e Pm quacsqtH'I' (~stahPlcci
nwntos de instnrreão sPCliTHiaria, mantidos pela União, como
f amlH~m nos (•qu ipa nuios, sm·ãn insf all~dns aulas de artes é
officio:-;, sendo livf'(' ao :tlmnno o Pscolhl'r aquPIII' Pin que se
queira ~~specia!izar·. não st.' dando, pnr1~111, o rr•rfifirado da
conclusão do Clii'SO Sl~lll Ps~a Pspecializnr:fío.
Pal'agmplto unico. Os qun prefenrlrr••m o ePdifirado de
hnhilifn<;ão profissional. sPm havPrPm cu1·sado psfaheleeimento
de instruer,ão sPcundaria nffieinl, serão admil.fidns a prestnr
o l'f'sprrf.iYo exanw para c:::sp t'irn em qualqw·r· PslaltPlPrimento
nfficial ou equiparado.
Art. 1. ,. O ePrf i ficado dP hahil itação profissional assegur-ará, rm igualdade rll' rondit.:õrs, o direito rln nomeação an que
o possuir, Pnfre ns candidatos n fnncçõcs puhliens QllHf'SQllf'l' da
ITniiio.
Art. 5." O Governo entrará em accôrdo com os governos
dos Esf a dos pa1·a a fundaçfín dc escolas profissionaes nos f erl'iforios ril'sfPs, JHHlnndo a llnião eoncorrer com nwtade das
dt•:'Jlf'Zils IH'Ct•s:~n r· ias aos custeios e apparelhamento rlost.ns.
:\r·f. (i." fif'rn pr•'.iuizo do disposto no artigo anterior, o
nowH'TW elevará an numero que julgar conveniente os Api'enrlizadofo. Agrícolas, Escolas de Aprendizes Artífices e dP Artes
n Officios já nxhd1~nfPs f~ fundará á-; demais csfnlwlecirncntos
fPclmicos que entenda nccf'ssal'ios.
;\rt. 7." Vicn o <1ovm·no autorizado a abrir o credito de
cinco mil contos do l'l'i~. para a execução dPsta loi c a cxpPdir
n~ r·t·~pPcUvos t'Pgulnmnnfo~.

Ad,. R." HPYng<trr•-:;r' ns disposil;õPs Pm cont.rario.
H io de .Janeiro, 22 dP agosto de 1927, 1<06" da Tndependenei:• c 39° rla Hrpnhlirn.

W ASHTNGT01N LUIS P.

DE SoUSA.

Augusto de Vianna do Cm;fello.
r:eminiano L11ra Castro
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DECRETO N. 5. 242 -

DE

22

DE AGOSTO DE

i 927

Autm·iza o Poder Executivo a concorrer com a quantia de
800:000$, para a commemoração do ccntenario da fttnda~·cío dos cursos jurülicos, no B1·asil, e dá outras providencias

O Presidente da Rrpublica do.s Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o CongrN;so Nacional decretou c eu
snncciono a seguinte re:=:olução:
A~t. 1. o Fica o Poder Executivo autorizado a concorrer
com a quantia de trcsentos contos de réis (300 :000$000), para
a comm··moracão do centcnario da fundação dos cursos jurídicos, no Brasil.
Art. 2. o A quantia, a que se refere o artigo anterior, serú
distribuída entre as Faculdades de Direito de São Paulo, do
H.ecife e outros institutos de emino jurídico, a juizo do PodN' ·
li.:xPeutivo.
Al't. ·3. o Hcvogam-so as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro. 22 de agosto de 1927, 1-06° da Imlcprndrllcia c 39° (la Republlca.
'VASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

A uausto de \''ianna do (Jastello.

DECRETO

~.

5 ..2·13 -

DE

22

DE AGOSTO DE

1927

A u.fo1'iza a aln·ir, JJclo Jliniste1·io ela Justiça e Negocios Inte1'im·es, o credito cspecinl de 2:160$, para pagamento dn
pensão concedida a D. Dulce Braz Caravana, viu va do
uuarlla-civil Antonio da Silra Caravana

O Presidente da Rcpublica do.s Estados Unidos do Ba·aRil:
]<'aço saber que o Congresso Nacional decretou e f'U
s:meciono a seguinte re::olução:
Artigo uni co. Fica o Presidente da Republic·n autorizado
a abrir, pelo Mini::-lcrio da Justiça e Negocios Interiores, o
credito especial de 2:160$, para pagamento da pensão devida
a D. Dulce Braz Caravana, viuva do guarda civil de 2• classe,
Antonio da Silva Caravana, nos termos dos arts. 1o, paragrapho unico, da lei n. 3. 605, de 11 de dezembro de 1918. 114 e
117, do regulamento approvado pelo dPcreto n. 13.878, de
f!t de novembro de 1919; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janniro, 22 de agosto de 1927, 106° da Indcpendcncia c 39° da H.epnblica.
'VASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA,

Auausto de Vianna do Castelln.
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DECHETO N. 5.2-í:i -

DE

21

DE AGOSTO DE

1927

Attlm·iza a abril·, pelo Jlinisterio da Fazenda, um credito especial, até 21:000$, para 1Jaaar o aluguel, correspondente ao
mmo de 192.~. do predio em que fttnccionou a Alfandeoa
de l'ictm·ia. Estado do Espü·ito Santo
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Cong-resso Nacional decretou o cu
sanrciono a seguinte resolução:
Artigo nnico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Minisfrrio da Fazenda, um credito especial, até 24 ;000$,
para pagar o aluguel, correspondente ao anno de 1923, do
predio em quo funccionou a Alfandega de Victoria, Estado do
Espírito Santo; revogadas as disposições em contrario.
Ilio de .Janeiro, 24 de agosto de 1927, 10G 0 da Indcpcndrnrin c 39° da Hepublica.
\VASHI:l\'GTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getv,lio Varaas.

DECHETO N. 5. 2-15 -

DE

24 DE AGOSTO DE 1927

.1utm·iza a abri1·. pelo Ministc1·io da Fazenda, o credito csperial de 6:972$380, para paaar a grati{icaçlio addicional a
que tem direito o ex-1n·o{essor de desenho Carlos Custodio
de Azevedo, da Escola de AJJrendizes A1·ti{ices do Pm·á

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:·
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artig-o \mico. Fiea o Poder Executivo autorizado a
ahrir, pelo Ministcrio da Fazenda, um credito especial do seis
conf os noveccnto.s c setenta e rlous mil quinhentos e oitenta
réis (6 :972$580), para pagar a Carlos Custodio de Azevedo, exproJf'ssor d~ desenho da Escola de Aprendizes Artifices do Estado do Parú. a gratificae,:fio arldicional a que tem direito; reyogudas as {dsposi(:Õrs em contrario.
Ilio do Janeiro, 24 de agosto de 1027, 10.G 0 da Indcpcndcncin c 39° da Hcpublica.
\VASIIINGTON LUis P. DE

Getulio l'argas.

SousA.
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DECRETO N. 5.246-

DE

26

DE AGOSTO DE

1927

Autoriza o PodPr Executivo a abrir o credito especial de
B89 :622$110, para paoamento da~<>: despezas de custeio
das E.<.:tmdas de Ferro Qtun·ahirn a 1taqu11 e ltaquy a Siio
/Jor:ia, correspondentes aos P;rerdcios de 1925 e 1!)'!li
O Pr·esidente da Republica dos Estados Unidos do Rrnsil:
Faço saber que o Congrrsso Nacional drcr('ton ·" rn
8anreiono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica aberto ao Poder Executivo. o ercrliln
espeeial dP novecentos c oitPnta f' nove conl os sersrcntos n
vinte i' dom; mil cento c dez réis (989 :622$110), para pagamento das dcspezas dn ensfl'io das Estradas de Ffll'l'O Quaraltirn a ltaquy n Jtaqny a S. Borja, eo.rre.SJ?O!;lflfmte:s aos PXP.r't'ieii•s ~~~~ 1H25 e 1926; 1·evogadas as dH~pos!ÇOf~S Pm r.onlrai'Jo.
Hio d..e Janeiro, 26 dr agosto de Hl27, 10.()
dPIIria P :J9o da fiPpnhlica.
WASHINGTON LTJIS

P.

0

da lndPJWn-

DE SoFS.\.

Vict01· Kondrr.

DIRCRE1'0 N. 5. 247 -

DE

2ô

J)F,

A(-;OATO DE

1!)27

Autoriza o Presidente rla Republica a. abrir, pdo Minisfr>tin
da Viação e Obras Publicas, u.m ctedito especial aM o im-prwtancia de !l~O :944$221, para pagamento á The Leopoldina llailway Company, Limited, das oarantias de juros
devidfls fÍ Estrada de Perro Bm·tilJ de Araruamn. no.<>:
annos de 1921 e f922, c d Esh·ada de Fm·ro rar/uwi1·o tln
Jfa]H"mirim, nos annos de 1!l?O a 1922
O Pr·p~idrn!P dn llrpnlllir.a dos E~l.ado~ Unirlog do nra~il:
Faço saber que o Congresso Nnl'ion~l dr-crPfo11 fl PII
sanc1·inno a seguinte resolução:
Artigo- unico. Fica o Presidente tia RPpuhlica a~tforizarlo
a aJ11·i1·, pplo l\linisfpr·io da Viac~iio e Ohras Pnlllicas, um r.rPdifo Pstwcial, fazt•wlo para isso as OJH'l'::t~Õ('S nccrssarias, at.~ :'i.
impodancin dP 430:944$221 (quatroePntos fl trinta contos novcePnfns P fJUarPnfa P q11al.ro mil duzcnfns fl vinte e um l'fqs).
para pnvar a 1'hP LPopnldina Railway Cnmpany, Limif.Pd,
quanf.ias dr 63 :945$237, correspondrntP :í garantia dP jnr·os
devida á Estrada de Ferro Barão ele Araruama, nos annns dP
1921 e 1922; c de 3ti6:998$984, Lambem de garantias de j'uros,

as
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durante os annos de 1920, 1921 e 1922, devidos á Estrada de
Ferro Cachoeiro do ltapemirim; revogadas as disposições em
contral'iq.
llio de .Janeiro, 26 do agoRto do 1927, 10,() 0 da Tnrleprndrncia I' 3go da ncpnblica.
\VA~JTJNGTON

LUis P.

DE

SousA.

Victor Konder.

ni~CHETO

x. ;, . ~.'fH -- nr: :?G nE MlnRTn

m~

1n?7

PulJliro a r~solu.çtio do f:on(J7'es.~o Nacional que proroga a actunl
st•s:úin lcoislii!ÍI!O 11/1; :l de wmcmln'o do cmTente anno
O Pl'esidPnl n da llPpulllir:l dos Estados Unidos do Brasil:
sahPr qne n CongrP~so Nacional, em conformirlade
do disposto no § 1", do nl't.. 17 dt~t Constif.nicão FcdeJ•al, rf~
snlvn ]H'OI'ognr a :trlnal srssiio lPgislafiva alé ::J rlo novnmhi'O
do enJ't'I'Jll n annn; l'f'\'ogad:ts as disposiçõrs mn contrario.
F'n~~o

Hio dn .Jnnt~iro, 2(i flp ngnsln tlP 1927, 10ô" dn TndnpPndt'ncia P 3n" ria Hnpuhlicr~.
\VMniJNnToN
:\ 1/.(JIIsfo

fi,~

LurR P.
Vi arma

nE RouRA.

do

Castello.

Auto1'i-:.a a ahrir, prlo llfini.f;frrio da Jw;tir;n e Nc(locio,, lnteriorf's, 11 <;rrdilo r'S]Jrriol de 1::! :R20$0H, pnra pa(lamrulo dos af'rresdmos de veru~inwntos que com]JP-fern ans
.iniozrs {edr>J'lii'S .loiin

Baptista da Costa Corvallw Pillw,

PnHTO Morf'ins Fontes (' n('ravio K elTif.

O PrPsidPnlf' tb nPpulllien dos Estados Unidos rJn Bt'aRil:
Fnro sahf'J' <llH' n f:nngrP~sn Nnci.onnl rlrcret.on c Pll

sr~nr·r·iono

:1 ~r·guiniP J'r>.c:;nlllt~fin:
:\!'figo 1111 icn. Fi!'a n Pl'f'"· id~ntn da llPpuhl icr~ nutor·izado
a :th.rir. ]ll'ln. l\Tini·dPrio tl:t .f11~l.kn c Negocios Intrriores, o
rretl 1f 11 I'SJH'!' 1a I d" I~ : H'20$0 í 1, pr~rn pngnmento dos accresci-
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mos de vencimentos_ que competem aos juizes fedcraes João
Baptista da Costa Carvalho Filho, Paulo Martins Fontes c
Octav-io Kclly; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1927, 106" da Independcncia c 39° da ltepublica.
LUis P.

'VAs:i-nNGTON

Au(lusto

DECRETO N. 5. 250 -

de

DE

Vimma

31

SousA.

DE

do

Castcllo.

DE AGO~TO DE

1027

A u loriza a ab1·ir. pelo !llinisterio da Fazenda, o credito especial de 4:012$833, pm•a pagamento a L. Cavalcanti de Allmquerque, em virtude de scntrnu:a judiciaria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:·
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c eu sanccionn n seguinte resolução:
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Fazenda, o credito especial c1.c 4:012$833, para
pngamcnto a L. Cavalcanti de Albuquerque, em virtude do
sentença judiciaria.
Al't. 2. R~·vognm-se as disposições em contrario.
0

Rio de Janeiro. 31 de agosto de 1027, 106° da Intlcpcndcncia c 39° da Rcpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE

Somu.

Getulio Varqas.

DECRETO N. 5.231-

DE

31

DE .\GORTO DE

lfl27

Autm·iza a abrir, pelo Ministe1'io da Pazenda, um C?'edito especial de 330:000$, pm·a pagamento de se1'viçns feitos na
Ca.':a da illoetla, durante o e.Tc1·cicio de 1 9:?5
O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brasil:
Paço saber que o Cong-resso Nacional decretou c eu
snncciono a seguinte resolução:
Artigo nniro. Fica o IPocfor ExccufiYo antoriza(lo n ahrir,
p0lo l\'finistrrio da Fnzrnda. nm credito cc;prcinl d0 frc'3f'nlo;,
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e trinta contos de réis (330 :000$), para pagamento de serviços (material e pessoal) feitos na Oasa da Moeda, durante o
exercício de 19:!5; revogadas as disposit;ões em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de ago::;to do 1!)27, 106° da Indppcndrnria c ~19o da Republica.
\VMHIINGTON

LUis P. DE Som:;A.

Getulio Varans.

DECRETO N. 5. 252 -

DE

2

DE SETEMBRO DE

1927

Autodza o Governo a abrir, pero Ministerio da Viação e Ob1·as
Publicas, o credito especial de "Exercícios findos" na
importancia de 90:789$865. destinado ao pagamento >fle
garantia de juros devida no anno de 192~, á Estrada de
Peí'ro de Santo Eduardo ao Cachoeiro do Itapemerim e
ao prolongamento d(t Estmda de Fer1·o Barão de Ara1'uama
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faco saber ·que o Congresso Nacional decretou e eu sanrciono a seguinte resoluc,:ão:
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a abrir, pelo MinistPrio da Viação c Obras Publicas, o credito especial de
"Exercícios findos", na imporf ancia de 90 :78!1$865, destinado
ao pagamento de garantia de juros do anno de 1924, sendo
7!l :023$707, df~vidos á Estrada de Ferro de Santo Eduardo ao
Cochoeiro de Itapcmcrim e 11 :766$158, ao prolongamento da
Estrada rlP Ferro Bar.ão de Araruamu; revogadas as disposirõcs em contrario.
H i o ctc .Tanriro, 2 de setembro de 1927, 106° da IndeprndPneia C 39° da firpublica.
\V ASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRJ!}TO N. 5. 25.2-A -

DE !) DE SETEMBRO DE

1927

Manda adoptm· reo,·as para a circulação internacional do.~ att.
tomoveis, conforme o convenio de H de outubro de 1909,
'realizado em Par·is
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
~ancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Todo automovel, para ser admittido na circulação inf<.'rnaciona! de vias publicas, deverá ser reconhecido apto

).

1:
:J
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para ser posto em circulação, depois de examinado pela autoridade competente ou por uma associação autorizada para
isso, ou pertencer a um typo de carro admittido do mesmo
1110d0

O exame do carro deverá versar especialmente sobre os
Sl'guintes pontos:
a) os apparelhos deverão ser de funccionamento seguro
c 0star dispostos de modo que se possa evitar, dentro do possível, todo perigo de incendio ou de explosão; o ruído que
possam produzir não deverá assustar animaos de sella e de
I iro; não deverão constituir nenhuma outra causa do perigo
para a circulação, nem incommodor os transeuntes com a fullnu:a ou vapor que possam desprender;
b) os automovei.s deverão estar providos dos apparclhos
seguint0s: um systema de direcção robusto, que permitta effectuar facil e seguramente as manobra~; rlous systemas de freios
imlepcnch•ntes um do outro, o sufi'ieienlmncntc cfficazes; pelo
mt.•nos um desses dous systemas dcn~rá ser de acção rapida o
acluar dircctamentc sobre as rodas ou sobre suas corôas. sempr·e quo estas estejam solidas com aquellas; um mecanismo
capaz de impedir todo movimento do carro para traz, mesmo
nas dc.scidas mais ingremrs, caso IJHI dos syst.cmas de fre:os
nfío satisfaça esta condição.
Todo automovcl cujo peso, vasio, exceda do 350 kilogramllJH~;, dl~,·~~rá estar provido de mecauismo de marcha-atrás.
As peças do manoht·as deverão e~tar grupadas de tal modo
qtH' o eonduct.or pussa manejai-as ct't'icazmrntc, sem deixar do
vigiar o carro.
Todo automovcl deverá estar provido de uma placa em
qtw figm·ern: o nome da casa constructora do arcabouço me..;.
t.allieo (ehassis), c o numero de fabricação deste, a potrncin,
nm l':lVallo vapor, do motor ou o miTnero c diametro dos cylind r os n o peso do carro vasio.
Art. 2. o O conduetor de um aulomovcl deve ter a:' qualidades J!l'cessaria.s para gal'anfir a segurança publica.
No qur diz r1·~·Iwiln ú eirrula~;ão internacional. ningnem
púdf' conduzir um aulmnovel sem autorização conc1~dida JHH'
:tlltlll'idado ~~OliiJWtcnlo ott por uma associaeão habilitada pnt·
l'sl a. dPpnis de havPr demonstrado a ~un eompetencia.
Essa autoriza<:ão 11ão poderá ser eonccdirla a JH'S:-'(I:lS mcIHII'('.s do 18 armos.
Art.. 3. o Com o fim de eertificar para a eirculaciio in f crnaeional que foram cumpridos os requisitos previstos nos artigl)s 1° c 2°, serão expedidos certificados inlernacionac.~, conforme o convrnio internacional.
Esses certificados terão valor por um anno, contado a
parl.ir da data da sua t•xpl'dição. As indicaçõe~; mannscl'iptas
qtH' eontenham dPvrrfío St't' escriptas em caracf.t~rcs lntino~ ou
eu rsivos inglPzcs.
Os certificados internacionaes de circular e conduzir, expedidos pelas autoridades dos Estados adherente.s no convenio
on por urna asPociaçfí.o reconhecirla internacionalmente, autorizados por esta com a contra assignatura da autoridade. darão
li\'l'c accesso á circulação nos demais Estados o serão reeonlwcidns sem novo exame.
O reconhecimento dos certificados internacionaes em cireu I;H~fí.n c de conduzir pôde ser recusado:
1o, si fôr evidente que não foram sat.isfe itas a.s condições
Pxigidas pelos arts. 1 o c 2o;
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2°,. si o proprietnrio ou conductor não forem da nacionalidade de um do8 Estados adhen~ntes ao convento.
Ar. 4. Nenlturn automuvel será admittido na circulação
intE>rmte ional sem que 1cnha na pari e posterior e collocada de
maneira n V(~r-sc fucilnwnt.c, a)(·m da placa de matricula nacional t'Ol'I'l'..'liHWdenle, uuf.ra que pcrmitta reconhecer a sua
naeion:tl id:tdc.
Ji~slas ulaeas, nu Bra~il, ~erão de fôrma oval, de 30 centillll'fr·t,~: dr~ ~ ('llltlpr·inH·nlo por IH dn allura, serão pintadas de
braoeo o mP SPU rentl'o devPrrí.o levar pintadas em negro as
lctfrm· B n c as dinwnsõps destas letLras deverão ser: altura,
10 l'<'Itl inwt.ros. no minimo; grossura do traço, 15 millimetros.
0

,-......
(BR)
~

A X2.384
As lettras dislinctivas dos paizcs que acceitaram a convenção são a.s seguintes: Allcmanha, D; Austria, A; Belgica, B;
Bra~·u, Bll; Bulgaria, BU; Hespanha, E; França, F; Grã-Bretanha. GB; Greeia, GE; Hungria, H; Italia, I; Monaco, MC;
Paizes Baixos, MNL; Portugal, P; Russia, R; Suecia, S;
Suissa, CH.
Art. 5. o Todo aufomovnl deverá estar munido de uma
buzina de som grave, como apparelho de aviso. Fóra das
agglonwrações vocterão ser empregados outros apparelhos de
aviso, eonfomw permitlam as leis e regulamentos de cada
paiz.
Desde o sol posto, todo automovel deverá levar duas lanV~rnas na frente e na parte posterior um pharol que illumine
vi.sivPlmenl n os s ignaes das placns.
As lant('r·nns ou phat·óes qllf' se levem na parte dianteira
do cmTo illumin:uiio o cnminho a uma distancia sufficiente.
ma" (;. ler·minantenwnto prohihido o emprego de fóco deslumurantn dc•ntro das agglomerações urbanas.
Art. G." Disposiçõ('s especinPs para a circulação de motocydos serão publiradas do aecôrdo com o Convcnio Internacional.
1\rt. 7. o Para eruzar ou passar adeante de outros vehiculos o.s conductoros de automoveis deverão conformar-se com
as n~grHs adoptadas nos nnizes em que se acham.
A t•t. 8. o Os Estados da convenção se compromettem a
velar, dentro dos limites da sua autoridade, para que nas estradas não se colloqucm para assignalar os pontos perigosos
signacs difforentes dos seguintes:

As placas indicadoras deverão ficar collocadas perpendicularnwnte :í estrada, a uns 250 metros do ponto de perigo que
assignalom~ sempre que a configuração do terreno permitta.
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Quando a distancia entre o signal e o obstaculo diffira
muito de 250 metros, serão adaptadas medidas especiaes. Além
desses signaes deverão collocar-se outros, para indicar as
estações de Alfandega.
Art. 9. o Todo conductor de automovel que circule por paiz
estrangeiro é obrigado a respeitar as leis c regulamentos em
vigor no dito paiz, que regulem a c.irculação nas vias publicas.
Os postos alfandegarios poderão fornecer a quem os solicitar exemplares dessas leis e regulamentos.
lHo de Janeiro, 9 de setembro de 1927, 106° da Indcpen..
dcncia e 39° da Hepublica.
\VASHI~GTON

LUis P.

DE

SousA.

Victor Konder.

DECnETO N. 5. 253 -

DE

12

nE SETEl\mno nE

1H:!7

1tuto1'iza a aln·i1', pelo Ministe1·io da Fazenda, o credito especial
de 70:895$790, p,a1'a. pa(Ja.rnento á firma Bocha Couto
tf· Comp., p01' fo1'necirnento de material de collstww á
.Alfamlega do llio de Janci1·o

O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos 1lo Brasil:
Fa{~o saber que o Congresso Nacional decretou e cu
sanceiono a seguinte resolução:
.\rUgo uni co. Fica o Pod<'r ExcculiYo autorizado a abrir,
pelo Ministcrin da Fa:umda, o credito especial de sdcnfa eonlos, oitocent.os c noventa e cineo mil setecentos c nnvcnta réis
·(70 :f\0.5$790), para pa~a1· á firma Bocha Couto & Comp ., o
fnnwcimento de material de con~umo, fcitn á Gnarda-Moria
da Alfandega do Hio de Janeiro em Hl25, revogadas a:-; disvosiçõcs em contrario.
IUo de Janeiro, 12 de setembro de I 027, 1OG" dn Indt•Jwntlencia c 3Do da Hcpublica.
\V.\SHI~GTON

L um P.

m~

Suus.\.

Getulio Var-gas.

DECRE'fO N. 5.2flf,-

DE

12

DE SETEMBRO DE

1927

Crw1'i(le os erros e omissões com que foi publicada a lei numero 5 .156, de 12 de janei1'o do corrcnf e anno, que fi;cou
a despesa pa1'a o c:rercicio de 1927

O Presidente da Rcpnblica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c cu sancciono a seguinte lei:
Art. 1. 0 A lei orçamcntaria vigente scrâ obseryada com as
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seguintes rectificações de erros e omissões existentes na publicação official :
§ 1. Nas verbas do l\tinisterio da Justi~:a c Negocios Interiores:
1", na de n. 12, para a sub-consignação n. 5 - Em vez
de 62:220$, cousig'lludas para u augmenlo do vessoa I, leia-se:
68:91.0$000;
2", na verba n. 13, no total do material da Secretaria da
Curte de Appclln<,:ão, em vez de 71:861$118, leia-se 72 :16.Ui11S;
3", na verba n. 15, em vez de reduzida de 8:400$, leia-se:
augmentada de ü92: 3·í0$000.
Em vez de sub-eonsignaçfw n. 20, supprima-se, leia-se:
consigna~;ão n. 29, supprima-sc.
Na eonsigna~.:ão n. 27, dclig·cncias policiacs de caracter reservado, em vez de 800:000$, leia-se 1 . 200:000$000.
No total da dcspf'sa variavcl, em vez de 3 :2.0ü$7·~0$500,
leia-se: 3.212:308$500;
IJ", 11a verba n. 1G Polir-ia Militar- Total da despcsr~.
fixa, em vez do 9.7!U:21<i$491, leia-se 9.803:276$857;
5°, na verba n. 18, em vez de madeiras acccssorios, ele.,
leia-se: machinas, aect'ssorios, ferramentas. etc. ;
no, na verba n. 20, total da despesa, fixa, leia-se: cru
Yez de 1.517:167$916, 1.533:667$916. Total da despesa variuvcl, em ve;.o; de 1O.1 07: 802$2~10, 1O. 357:502$298;
7°, na verba 11. 21, total da despesa variavel, em vez de
12.163:476$, leia-sn: 12.2·13:630$000;
Em vez de "mieroscopista", etc., leia-se: oito microscopistas, gratificnções, .?00$, 19:200$000;
8°, a verba n. :.?2, em ve7. rle "subvenção á Faculdade de
Direito dt~ Bahia", leia-Sf': ''Sulwcnç.ão á Faculdadt~ de Medicina da Bahia".
A snh-consignac:ão n. 2 - Acqnisic:Jo de ohra::: de arte,
etc .. será transportada para a rubrica - Escola de Bellas Artes, ,a que pcrtc•ncP.
No Instituto Nacional dn l\'Insica, snh-consigna~·ão 11. 2t3,
em vc7. de 40 vrofcsso1 os, lnia-se: 42 proft~ssm·cs;
No Instituto Nacional de Surdos-Mudos, suh-eonsignaçfto
n. 38, Plll vez d(~ mn IH'ofcssor do desenho c modelagem, leiase: dous prof•~ssm-rs de dnsc.nho e modelagem.
No total da somma fixa, Plll YP7. de 1.362 :025~39ü, leia-se:
1.40ü:80G$39G.
No total da dc.:;pcsa vari:wrl, em vez de 10.052:813$45C,
leia-se: 10.103 :2H$3G4.
9°. na verha n. 21 - Total da despesa vnriavPl, em vez de
850 :520~, leia-se: 851 :000$000;
1 O, na V C!' h a n, 28, nccrescrntcm-se ás tabellas do prssoal
dos Institutos de Bcllo-Hoi·iwnte c Maranhão, filiaes ao "Oswaldo Cruz", c corrija-se o quadro do Hospital das Doenças
Tropicaes, de accôrdo com a emenda approvada.
Supprimam-sc no matel'inl rlo Instituto, filial rlo de Bello
Horizonte as parcellas rln 2(i: 160$, 35 :000$ c 150:000$000.
No total da despesa variavel, em vez de 1.026:358$, leia
se: 1.028:358$000;
11", na vc.rha 11. :12, corrija-se os tofacs das subvençõl'~
do Distl'icto J;'cdcral, Maranhão, llio Grande do Norte, Bahi~
(capital), São Paulo, Minas Geraes, respectivamente. para ré i~
2. 30fl: 5[)0$, 195 :600$, d 23:250$, 350:300$, , 185 : 120$ e
771i:125$000.
0
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§ 2. 0 Nas verbas do l\linisterio da Agricultura:
1 o, na de n. 3 - Serviço de Povoamento - leia-se: para
as despesas de caracter fixo, 1 . 572:078$, e para as de na turnza variavel, 17. 416:017$000.
A importancia da ~uh-consignação n. ~l l\l<!LPrial I.da-se, 9UO :000$000. A suh-eonsignac:io 11. ü, l•~in-st• eorn ü
augl!lent.o de 6:000$, dt'stinndo :is desp('zas do P:d•·oll<llo d•J
Monção, augmentado o total re&ultante da fnsiio dpssa •·um
outras consigna~ões para 1 . ()2.] : G00$000;
2", a verba n. 5, leia-se, augmentado de 1. 070:000$, em
vez de 1.170:000$000;
Depois das palavras 'diga-sP 15 c .]50$000", acct·t•seenlesr·: sub-eonsignac:ãu ~H o mn vel. das valavras "nugruenlada de
·íO :000$000", leia-se: "augmcntc-sc de 40 :000$000";
Na sub-eonsignacão 19 em vez de ·'eleve-se de ~to:ooot.
leia-se: "eleve-se c 310 :000$000";
:3", na verba n. ()-Escola de Aprn!Hiizes ~\rtifi•·,~s - ~uh
eonsignação '• - Matnrial - lt~ia-st~: I. :!00 :000$, 1'111 \'t'l. dtJ
H00:000$000;
1", na verba W, em vez de 1W sessão do Instituto Jnli'L'll<Ieional de Estatistiea, leia-se: 17• :;;essão, ete.;
f>". na verba 11n no Matm·inl - incluam-se as p:tla-\T:JS: faça-se a fusão das sub-consignat.:ões 1, 2, 3 n 1, um
urna tmiea c das de ns. 5, 6, 7, 8 c 9 em outra;
G", na Vt~rha 2:í, lnia-se; o augmento dP 379:500$, Plll vnz
d1• :189:500$ c o total val'iavcl de 2. 773:000$, em v•~z dn J't'is
:!.. 7U8 :000$000;
7", na verha 33",na somma rla ~~onsigna(,'ão 2, sub-eonsi~·na
~,.;ões 1 a !), leia-se: .'16 :000$738, ouro, em vez de 1 G:000$7:JH,
ouro. Na som ma da ronsignaç.ã.o 4•, suh-consigTJação, 1 ?:i a
UH, leia-se: 607:000$ P não GOH :000$000;
8°, na verba n. 31, leia-se o lo tal de 1. 000 :000$, t'lll ,·e:~
dt' 100:000$000;
9", na fixação gemi da despeza, leia-se: 549 :~Jia0ffli7:m,
Olli'O, n 74.081:02:!$, papl'l, 1'111 H'l. de ri1H::lHl~7:l~. oll!'fl, •'
1·'1. 082 :022$, papel.
~ 3. Nas verbas do Minist.eJ'io da ( hH't'l'a:
Na suh-eonsignaçiio n. 5 da vtwba -- .Jusli~n l\lilila:· inelua,-se a impol'tnncia de ·133 :200$, ]Hll'a o fim dn Sl'l'I'Jn pagos todos os vcnr.imentos dos auditnr·ps de guP!'J'a da Capital
l•'PdPrnl n antigos dP São Paulo n llio Orandn do ~111.
§4. 0 Nas verbas do 1\tinistcrio da Mal'inha:
1o, na de n. 15 - Ensino naval - lo in-se na pal'l,(~ fixa,
1 . R!"l'7 : 5~ 7$, em vez de 1 . 887 : 5'•7$000;
2°, na verha 1Gn Officiacs lcin-se nn parte fixa,
1 . 028 : .1 00$, em vez de 1 . 028 :200$000;
3", na verba n. 2n• - Conservação e l'epat·os da Psrp.wdt·a,
inclua-se a dota~ão Material 3. 000:000$000.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em eontrario.
0

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1927, 106° da Indcpcndencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE ROUS.\.

Getulio Varo as.
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DECHETO N. 5. :?55 -

DE

1.í

1U~7

DE SETEl\lDf\0 UE

.1uloriza a abl'ir, pelo Jlinislel'io da Fazenda, o credito especial
de 135:001 $·HH, }Ja1'lt JW(Jamcnto a Pau.lino Tinoco,
vil'furlu de .'Wntença ju(licirrria

O·

Pl'c~iuente

cu~

da HepuLlica dos Estados Uniuos do Bt·asil :·

Fa(,.'o saLer tJUC o Cong~cs:::;(J- Nacional decretou e eu
:-salll'l'iono a seguinte resolução():
.\rtigo unieo. Fica o Poder Executi\•1 autorizado a abl'il',
pelo l\lilllsl<•t·io da Fazenda, o credito espedal de ceuto e trinta
u dneo eoutus, mil quatrocentos o quarenta e oito réis
(IJG:OOI~/dH), para pagalllento a Paulino TillfWo du !file lhe
deYe a Fazr~nda Nal'ional f'Jll virtude de senlew;a judieiat·ia;
revugarlas as di;;posiçõcs f'lll contrario.

Hiu do J an<' im, J .1 dn seknliJl'u ti e I!.J27, 1Oüo da IndPpendencia e ::mo da llepuiJlica.
\YMHIING'l'ON

Lcts P.

DE Sous.L

Getulio Vargas.

J)_EGllETO N.

f).

25ü -

DE

H

DE SETEl\IIJHo DE

1!):27

.\ uto·riza a abril' o credito especial até 625 :536$0H3, pa1·a sc't'
liquidada a indemuização decretadtr JW1' sentcnr,:a e-m {avo1~
de Zoroastro Pires c outro, e dá out1·as providencias

O J>resiucnte da Hcpublica dos Est~dos Unidos do Brasil:·
Faço saber que o Congressn Nacional deerelou e t;ll
s:mcciono a seguinte rpsolnçã·o:
,\ri. J .° Fica autorizado o Pod(lr Eexccutivo a aLrir o
ercdilo especial atf' seiscentos c vinte e cinco contos, quinhentos e trinta e seis mil e noventa c tres réis (625 :536$093),
p.ara, dentro dclle, ser liquidada a indcmnização deceet.ada por
sentença judicial passada em julgado· em favor de .Zoroastro
Pires e Gustavo Mcinich.
·
~\rt. 2. O Governo providenciará afim de ser promovida
~cção regressiva contra {)S funccionarios ferro-viarios da Estl'ada de Feno CenLral do Brasil, que deram causa á inrlcmni ..
za•;ão supracitada.
Art. 3. Hevogam-se as disposições em contrario.
0

0

Hio de Janeiro, 14 d_e setembro de 1927, 106" da Indcpendcncia c 3!)" da Hepublica.
\YASHING'fON

Lurs P.

DE

SousA.

Getulio Vargas.
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DECRETO N. 5. 257 -

DE

16 DE SETEMBRO DE 1927

Autoriza u Governo a abrir, pelo 1llin·isteriQ da Marinha, o
credito especial de 15:546$, destinado ao pagamento de
serviços hospitalares prestados pela Soc·iedade Po·rtugueza
Beneficente do A.mazonas, em 1908 e 1909.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faco saber qw· o Congresso Nacional decreta e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1." Fica o Governo autorizado a abrir o credito
especial da importancia de quinze contos quinhentos e quarenta e seis mil réis (15:546$000), destinado ao pagamento
dos serviços hospitalares prestados pela Sociedade Portugueza
Beneficente do Amazona~. em 1908 e 1909, a officiaes e praças
da Armada.
Art. 2. Revogam-sP as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de sefPmhro de 1B~7. 106° da Indepcndencia e 39° da Rcpublica.
0

\VASHING'rON

LUIS

P.

DE

SOUSA.

A1·naldo Siqueira Pinto da Luz.

A.tttm·iza o America Football Clul), ,•om. séde no Dist'l·icto Pederal. a realizar um en~pre.stimo em obrigações ao portador ("debcntures") até á impm·tancia de tres mil contos
de réis
O Presi<.lenlt~ da Ilepublica dos Estados Unidos do Bra:-ilj
.Faço saber que o CongreRso Nacional dect·etou e eu
saneei o no a seguinf e resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a permittir que o :\me1·ica Football Club, com séde no Districf.o Federal, realize um en'ij)restimo em obrigações ao portador (debentures), até ú importancia de trcs mil contos de réis, abonadas com hypolheca espcc1al dos immove1s que possue ou
vier a possuir, ohRervadas as disposições da lei n. 177 -A. de
15 de setembro de 1893. em tudo quanto possa ser applicada.
notadamente nos arts. 1°., §§ 1°, 2o, 6° e 7° e 2° e 4°, sendo as
condiçõPR I'SRPnciars da Pmis·sãn fixadas pelo conselho deliiJJcratiYo do mesmo eluh. eonstituido na fórma dos seus psfututos, devidamente registrados; regovadas as disposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 21 do setembro de 1927, 106° da Indepenpencia e 39° da Republica.
WASHINGTON

LUis P. og SousA.

Getulio Vargas.

bt
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DECRETO N.

!) . 259

-

DE

22

DE SETEMBRO DE

i 927

A ttturiza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra,
o credito especial de 10:950$, para pagamento que compete aos sar(Jento8 do ttttad1'o de instruclores Affonso Solano de Ol.ivciro. c uulrus
O Presidenl•~ da Hepublica dos FJStados Unidos do Brasil:·
Faço snhPr qne o Congresso Nar,ional decretou e eu
sutJeciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
velo Ministrrio da Guel'ra, o credito especial de 10:950$000
(dez contos noveeentos e cincoenta mil réis). rlestinado ao pag~unento de diarias de ~l$000, qnc competem a cada nm dos
sargentos do quarlrn rir instructores Affonso Solano de OliYPira, Carlos Vieil'a de Carvalho, Melchiades Rodrigues Montes,
Fl'ancisco Barroso de ~ouza e Kronge Poubel, relativas ao
IH'riodo dP I tiA jatwiro dn 1922 'l. 31 de dezembro de 1923; re,·ogadas as dispotii«;ões em contrario.

Hiu ue JanPiro, 22 de selernht•o de 1927, 106° da Indepentleucia e 39° da Republ ica.
VVASHINGTON

Luis P.

DE

SousA.

Nestor Seze{redo dos Passos.

DECRETO N. G. '~!iO --

DI~

22

DE SETEMBllo l>E

i927

A.utoriza a ab1'ir, pelo Ministeriu da Guerra, o credito esfJecial
de 506 :ü·í4$301, )Wt·u 1muamento do soldo vitalicio a vo~
luntarios da l'all·itt

1·

U''ardns nacionaes

O Presidente da Hevubliea dos Estados Unidos do itrasil:

Faco saber que o Congresso Nacional

dr<~retou

e

Rr.neciono a seguinte resolnção:

eu

Artigo unico. Fiea o Prnsidentn da Republica autorizado
a abrir, pelo !\f in isfflrin da Gu8rra. o rredito rRpecial de réis
f>Oô :544$301 (quinhenfo:' <~ seis contos, seiscentos c quarenta
t' quatro mil fl'c.srnt.os r· um I'(;is). para pagamento do soldo

vilalicio a

qUI' tcf'm dir!'ifo os volunlarios dn
nacionae~. no:-; tcrrnos da !Pgi~la~,;fio Pm vigol';
!'liF il~5es Pm l'ont r'ario.

Patria c guardas

L'cvogadas as dis-

lli u dn .J ano i r o, i2 de ::;demLt·o de 1927. 106" úa I ndependeneia e 3Uo da Revubl ica.

W ASHlNGTUN

LUIS P. DE SoUSA.
NP-stor Seze{redo dos Passos •
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DECfiETO N. 5.201

-DE

:2:2

DE SETEMBHO DE

1927

.:luluriza o Pode1· Executivo a ab1·ir, pelo Ministerio da J.lla1'inlw~ o credito especüú de 2f:769$756, destinado a payautcnlu a docentes da Escola Naval
O Pr~sidcnl e lia Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Fa~;o sahc1· que o Cong1·es~o ~acionai Llcercla e t~u
~aJH'l'iono a sL•guinle I'e~olu~.:ãu:
.\digo unieo. Fi!'a o Pt·esidcnlc da HcpulJlica autorizado

a abrir, velo l\hn isterio da Marinha, o en•dito especial de Yinl H
e quatro contos setecC'nlos L' sessenta c nove mil setecentos u
eincoenta c ~eis réis (21 :709$756), destinado ao pagamento
Lic gralificaeão <' nddieionncs c de cxC'ecicio de .funer.:ões dn
rhl'i'l's de dPparfamcnto~: do ensino, a diversos docentes da
Escola Naval; revogada::; as di~posir.:é·~.s em contrario.
Ili o de .Janeiro, 'L!, de sclerllbt·o de 1!J27, 10G0 da lndepenLlcnl'ia e 39" da Hepublica.
\VMHilNGToN

LuU:; P.

DE :::iuuH.\.

JJ'IWldo Siqueira ]Jinlo da Lu;.

A uloriza. a abril· 1Jdo Mini.o;lerio drt. Fazenda, o c1·etlito csp !cial de 167 :0'!7$6R5, pm·a p,agar ao D1·. Alfredo Novis, e!/1,
vf.l·tudc de sentença judiciaria

O Pr<'sideule da Hcpublica do~ E:;;tados Cnidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c cu ~an
eeinno a scguint r l'f'Solução:
1\digo uni co. Fkn o Poder Exf'rttlivo a ui orizado a ahrit'.
pelo 1\linistcrio da Fazmtdn, o c redil o Pspccial de I G7 :017$()8;>,
para pagar, em virtude de sentença judiciaria, an Dt·. Alfred•)
Novis, ancndatario da Estrada de Fcrr:J de Batueité, no Est~do do Ceará, diversas eontas de transporte
de materinc:::.
dn;tinados ao prolonganwnto da mesma estrada, de JH'Opt·if~ ·
dadP da llnião; rPvogádas as disposições em contrario.

Hin de Jmwit•o, 23 dn sdemlll'O rle I 027, 106° da Independcneia e 3Uo da Hepublica.
\VASIIJNGTON Lv1s

P.

DE

Getulio Vm·gas.

SousA.
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DE SETE::\fAHO DE

1fl27

Autoriza a abrir pelo Minisle1·i.o da Fazenda, o r1'r!dilo especial de 23 :fHO~ô78, ')W.1'a pagamrnto á firma Sduncuret
tl- Jfossr·t. em ril'lufi,~ de sr>nt('nça .ilfdirifll'ifl
O Pt·~~~;idl'nlt• da Jll'ptrhlica dos Esla11!1s lTnidm; do Hr·asil:
Far:o sa!H't' 'I''U o CongTt's:-:o ~:u•ional dt•cr·f'fou P ,.~, sanrr·ioHo a ~H·guinfl' I'I'Sttlll~·ão:
.\r· I igo un ieo. E' o Pnd«>t' Exf'ctJtiyo autol'izadn a alJJ'L',
p••lo :\linisff'J'in da FaZl'nda, o Cl'(•dito I'Special de 23 :H1.0$ü78,
afi1n dn aftr•rH)I'J' ao paga!ll('llfo dl'vido á firma RPign«>tll'0t
& !\Tassrt, 1'111 vir'flldf' rll' sl•nf••nça jwlicial'ia, passada (•.111 .illl·gado; r•·,·ogadas as disJHlSÍÇÕI' ..; 1'111 eon!ral'io.
Ilio dr .Janf'ÍI'tl, 2::1 dl' sl'!l'lllht·rl dr• I \127, J OG" da Tndl'pcndenc ia ~~ :l!l" da lll'puhlica.
\VA~HTNGTON

Lns P.

DE

Sovs.\,

Getulio Vargas.

DECRETO N. 5. 2(i 't -

DE

23

DE SETE::\1BRO DE

I 927

A.utul'iza a abrir, pelo MinisteJ'io fia. Fa:.enrla, o credito espef'ial de 76 :HOH$, J)(]l'a 'JW(lomento do {11111'i'ill ou luto de
1'n nll'i b 11 i 11 I,. do mo n I e }J i o c in i l
O PrPsidrnlf' da Ilcpnhlica

do~ Eslado~ L'nidn~

do Bt•asil:

Fa~~o

sabPr qne n Congre~so Nacional flPcJ't'lmt 0 l'll sanrciono a sPguinlf' resolução:
Ar! igo tmico. Fica autorizado o P.odcr ExPctitivo a abril.',
p('lo Ministcrio da Fazenda, o credito pspecial de setenta e
seis contos c seiscr.ntos mil réis (76 :600$000) para pag-amento
cio furwral ou luto dl' !'onf l'ibninfn dn 1nnniPpin ciYil: J'I'VOgadas as disposi~i)rs 1~111 eontrarin.
Rio de .TanPiro, 23 de sPtPmhro df' l!l27, IO(io da Inr1Ppr.ndrnnia f' ::J!lo da HPpuhlica.
\V.\~TTTNGTflN LVI R

p.

DE SOll:4.\.

r:etulio Vomrrs.
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)ECRETO N. 5. 264-A -

25

DE

DE SETEMBRO PE

1927

Estabelece as gratificações annuaes de 3:600$ para cada um,
dos seis chefes das Delegações do Tribunal de Contas, do
Districto Federal, e de 2:400$ para cadrr um dos rptntm·-:(·
mcrnhros das mesmas drlegoções

O Presidente d8- Hepuhlicn dos Estados Unidos rlo Brasil:
Faço saher que o Congr('sso Nncional d(•c·relou f' f'll s<tnf'ciono a SPguinfn resolucão:
Artigo nnicn. Ficam estaheleeidas as g-ratificaçõPs alllHJUc•:-;
de 3:600$ para cada um dos sf'is chefes das I>elagações do Tri-bunal de Contas, no Districto FPdcral. r rlP 2: 400~ para earla
um dos quatorze f!H'mht·os das mp:-;IJJ:ts dPIP,:rac~õrs: l'c•yn~nd:J~;
ns diSJ1osil.;ões em l'nntrario.
Rio rle .TanPit·o, 25 dP sf'IPnJhl·il de· IH?i. lO!;" d:t fltdc'l"'ll-·
rfrmeia (' 39o da BPpuhlir:l.
WASHINGTON LPIR

P.

DE 80URA.

Gr>tuTio Vamos.

Autoriza a nbrir, }1clo Jlinistcrio do .Justiça r :Vr>aorius Jnll'-1'iOJ·es, o c1·edito e.ç;peeial de ,'f;): t t 1$917. vm·a occ(Jrrer ao

pagamento de venrimenfos a.

dirrr·tore.~

da

re~!pr>rfipn Sr~

f'1'rtaria de Estado

O Prrsidenfr da Repn'hlica ôos Estados Unido~ do Hrasil:
Faço snber qnf' o Congrf's;;:o Nariona I drcrf'l ou " !'U snncciono a seguinte rrsolução:
Artigo uni co. Fica o Presidnntc f la Rr.puhHca au torizad·l
a ahi'ÍJ'. prlo 1\1inisferio da Justic::a P Negocio:~ Tntf'ri~H'f'S o
credito egpecial de 45:111!B977. parn ocrorrPr nn P<l!&•nPnfo
dos arcrrsrimos de Yrncimentos n quf' fizeram .in:-;. f'm Yirt.ude dn !Pi. os dircctorps rla RrrrPf a1·ia de :Estado da .Tm:f ica
r Ne,:rncios Tnl PT'iores, .Tosó Hodrignps Harhmn P Al('xamlre
Soares de Mello, o os dirf'r.fores dr secção Ang11sto Crt!'lc~· \1{)reira Guimarãns. Victor ManoPl Nunes f' Math1.1s Pereira;
rcyogadns ns rlisposicy)ps rm contrario.
Rio de .Janeiro. 26 de setcm lorn dP Hl27. tO fio ch
pendencia c ::19° rla Rcpublica..
WASJIJNGTO:'\ ~_,vrs

P.

TndP-

DE SoU3A.

Augusto de Vianna do Castc1lo.
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Aulrwiza a abrir, pelo Minisle1•·io da Justiça e ."'fegor.ius lnterim·cs, o credito especial dr 21 : 164$5H5. part:l attfnflr>?' ao
paoomento de rencimentos, no corT'cnfP mmo, a dous mPrliro.~ do Instituiu .1/rdico Legal
O Presidente da Hrpublica dog
Faço sahce que o

CongTt!s~o

Estado~

\'aeiona 1

Uniflo., do Brasil:

dl'rJ·t~t •111

P

1'11

snn-

,.,·iono a seguh1te J'esolllt;:ilo:
.\rtigo unico. O Pode1· Ex(•cut ivo abrirá. pelo ~li r!i~t.erio
da .Tustir.a e Negocias Tntl'rinres. o credito especial de réis
?J: Hi't$515, pnra atlcnrler ao pagamflnto c:le dou~ medico::; do
Tnstifnto Mectiro Lf•gal. nomeados ~m virt.ud,~ dn dt>crelo
n. !) .130. de 3 tlP- janeir·o de 1927. nos p('riodo~. t•r:.;pectivamente. de 6 de janeiro a ::\l de dflzrmbro e de 11 de .ianeiro
a 31 de dezemhro fio rnnentP annn: t·evo~ada~ 1" rli.;pl)~ir,ões
rm rontrario.

Rio de Janeiro. 26 de 'lf':'lf'mhrn rlr 1927. toün (ia Tndeprndenria e :l~o fia Repnblira.
""'ASHI:\'ClTO:\' LtliR

P.

DE Snt:S.\.

A 11!/IISfo r/P Yimmrr rln (JnçfpfTo.

DECRETO :\". !i. ?fi i ---

nE

'!7

nE ~RTEJ\TBrw nF.

19?7

A fn·c. ao Jfinisferiu da Am·if'ulturrr. hulnslria P Cornme1·rio, o
t•t·edito t'spt·f'i,tl de 12li :ti0:?$.353. para pagamento aos tra()(fl/tadores ~ oprr•ndizes dn Jm·dim Botanico P- Horto FloJ•estrrl~ do uccr,•scimo defini.tü•o mandado incorporar á
t·t~utllUC1'ftt;lÍo dos sf'1'l'l'nfuarios publ.iros pelo § 1° do m·fi(lo 15ü, d11 lf'i 11. 1 . 555. de 1O de aansto dt' 1fl''?~. cm·-

t'f'spomlenff's ons fl!/11os de !9'!:l. 1fl25

f'

t 926

O PregirlPnf t"' da Rt•puhlicn dos Est.ádo.s TJnirlm; do Bra~il:
Faço Ralwl' que n CongTt>~sn ~acinnn I derJ·pfnn r PU ~an
t'l'iono a SE'Intinfe l't~snlução:
Arf. 1 . o Fiea ahcq·! I\ 1"'11' Ministerin na Agricu11 ura.
Tnduslrin r f:nmmerrin. o r.J'Pdifo rspecial df' 1216·:602$353, para
P<~A"ametJto aos IJ·ahalltadot·t·~ n aprendizf's elo Jarrtim Rot.anico
(• Horto Florestal, do accrPscimo definitivo mandado incorporar á remunera~ão dos servrntnarios publico.s que percebiam
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vencimentos inferiores a 180$ mensaes. pelo § 1o do art. 150
da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922.
Art. 2. o Revogam-se as diStposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de srtembro de 1927, 106° da Indepcndencia e 39o à a Republica.

P. DE SOUS.>\.
Geminiano Ly1·a Castro.

WASHINGTON LUIS

DECRETO N. 5. 268 -

DE 27 DI<: RETE.l\1BHO DE

1()27

Autoriza o Poder EJ.'ecutivo a abrü·, pelo Ministerio da i\ (f ricultura, lndustrin e Comrnercio, fJ credito especial fie 1't 1 i.~
1. 600 :000~, pom. melhm· a]Jpm·elhmnento do srrrir.·o iwmi(Jmlorio
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do l:t·asil:
Faço saber que o Congresso ~aeional rlccrefou o t'H sancciono a seguinte resolução:
Artigo nnico. E' o Presidente da_ Rcpubliea autorin1do a
abrir, pelo Mini~tel'io da Agriculf.ura, Industria 8 Contnirrcio,
o credito Pspecial de 1. 600 :000~, para !_.nelhor app:u·"lhamento do serYi(.'o immigratm·in. JlOS termos da oxpositfi.n do
Sr. ministro ria J...grienlf.nra. de :!:> de maio de Ht?6: r~~'\O!.!adas
as diSI)OSiçõcs em contl'al'io.
Rio de .Janeiro. 27 rle scfrmhro de 19:?7,
prndrncia f' ~wo da Hf'publica.

tono

cl:t Inrle-

Lms ~p. DE Rou:-;:\.
Gemininno Lyra Ca;;tro.

\VMHITNGTON

DECRETO N. ri. 269 -

J)J~

:2!1

DE SETEMflRO DE 1927

A utm·iza o Governo a ab1·ir o credito especial de 87 4lSGOO, para
paoamento de vencimentos que competem rw 2o sm'(/tmfo
do 2° 1'eairncnfn de cnmrlho·ia iJUlr>penrlcntr .fmu~ JYo1n·t·aa
Dtti1•t&

O Presidente ela HPpublica dos Estado~ Unidos do Brasil:
Faço Rabcr que o Congl'cs~o Nacional dPcrrfa f' Pll
ganceiono a Sf'guinte resolução:
Arf.igo unico. Fica o Governo antorhndo a nhrir o Prrdito l'Special do 871$500 (oitocentos c BPienta e quatl'o mil c

ACTO~
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quinhentos réis), para pagamrnto de T;encimentos relativos aos
mczes de junho, julho e agosto de 1924, a qup, tem dir<'ito o
2c sargento do 2° regimrrrto dp, cavallaria independente Jo~tí
Nobrega Dutra; rcyogadas as disposições em contrario.
Hio de Janci.ro, 29 de S{'frmbro de 1927, 106° da Jndeprnclrnria P 39° da H.Ppuhlica.
\V,\SHINGTON

,yestor

DECRETO N. !i. ?70 -

DE

·3

Lms P.

Sez~{redo

DE

SousA.

dos Pm;,r;os.

DE SETEMnno nE

19:?7

J)i.t;JHÍC sobre a r.rccuçtio do al'f. 3°, elo dcCl'elo n. !í. ·131, de 3

de janeiro de 1927, relativamente. á ec,uiparaçún do 1Jessoal das of{icinas (J1'aphi.cas e de encadernaçlío da Ribliotheca Nacional ao da lm}wensa 1\'acional
O Presidente da Hrpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço ~aber QlW o Congresso Nacional drcrclou e cu
smweionn ~ rrsoluu(:fí.o .seguintP:
Art. 1. o Na rxccucão do art. 3° do dccrelo n. 5 .131, de
3 d0 janPiro de 1927. o Governo fará do seguinte modo as equiparações do pcssüal das officinas graphicas c da cncadernn:=
ção da Bibliotheca Nacional ao das func<_:õcs correspondentes
11~ Imprensa Nacional:
1°, o inspcctor t.cchnico na Bibliothcca aos ajudantes do
chPfo da Secção de Artes· da Imprensa Nacional;
2°, o compositor paginador na Bibliothcca ao paginador na
Imprensa;
3°, dous I i notypist.as na Bibliotheca ao~ 1inotypistas do
Dim·io Official, na Imprensa;
0
lt , um photo-gravador na Bib!iotheea a um gravador esTH'r·ial na lmprtmsa;
5°, um im]n·cssor· na Bihliolhecu a um impressor de ta
cln~sn na In1prcnsa;
no. um ajndaniP dr• imprcs.sor' na Bihliothera a nm imif)J'r::sm· dl' :2a classe na Jmpr·pnsa;
7'', nm mestre na Bibl iotheca a um mestre na Imprensa;
8°, um cnnt l':l-ll1Pí'l J'(' na Bihliotlwca a um cnnt ra-nwí'! rr
na Imprensa:
0
Ü , quatro officiaPs Pncadernarlores na Bihliothrca ao~
qnafro nffici:ws psprciacs da ImprPnsa;
10, dons o!'f!eiftP.: na RihlinllH•ca ao.~ offiriar:;: rlc P clas~e
na fmpr·rnsa;
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H, dous officiaes na Bibliotheca aos officiaes de 2• clas~e
na Imprensa;
12, cinco officiaes na Bibliotheca aos officiaes de 3• classe
nu Tmprensa;
1'3, dous officiaPs na Bibliolheca aos officiaes de 4• cla.'lse
11:1 Imprensa;
14, tres aprendizes na Bihliothera ao~ aprPndizP~ de 1•
(']as~e na Imprensa;
15, quatro aprenrlize~ na B illl i oi hPca ao~ aprendizes dn
:_>a (•Iasse na Imprensa;
16, um aprendiz nn Rihliofhf'ca a um aprendiz de ;l• clasc;o
11a Tmpren.-;a.
Art. 2. o HeYngam-se as disposições em contrario.
Hio d(~ .Janeiro, 3 de ouluhrn dP 1927.
(lt•neia e 39° cln RPpnblica.

tono

rla Indepen-

WASHINGTON LUIS P. DF.: SOUSA.
A U(IUSfo de Vianna do Castello.

D'RCRF.'fO N.

!) • ?70-.\

-

nE :~

nE nT'TT'nno Pi·~

1!1?7

A 11 frwizo a ab1'il', pelo Jlinütr.r·io da Fazenda o credito especial de 18:142$46.1. })(t1'o pagamento ao Dr. João de Souza
Vianna, cessionario dP D. Georgina de Albuqurrque. da
'importanda. em r{ur.' foi a Fniflo rondPmnadrl. pm· sr•HfPnçn

.i11diciaria
O Presidf'nfP da Repuhlira do::: Rstadm; Unidos do Brasil:
Faço saber quo o Congrrsso ~nrimwl rlerrnf ou P f'U
saneriono a geguinte resolução:
Art. 1. o E' o PoclPr Exf~cutivo autorizado a abrir. pelo Minisferio da Fazenda. 11 ri'Pdito l'special do 18 :B2t46'•· dPsfinado a pagar ao Dr. .João d•~ Ronza Vianna. ce:::siona r in do
I). G·eorgina de Alhuqurrqw~. a importancin ~'111 fJlll' foi a
lTnifín <'OIHfPnmnda tWJ' sf'nten~;a juoiciaria.
Paragt·apho llllico. O Poder· EXf'l'tJthn darú do fado enllhPeinwnto ao prnenJ·arloJ' gPral da Hnpuhlirn. para qun sP.ia
apUJ':Hla c prol'f'~sada a r·••.:;;pnnsahilidndr do:-; :ll'fns dP dPmissiin illPga 1.
Art. 2. RPvogam-se as dispo<;i~õrs nm confral'in.
0

Hio do .Tanniro. 3 de niJfnhJ•o dP JH2i.
'lll'in n 39° rJn HPrnhlica.
,V.\SHTNnToN

1()() 0

da lntlf'Pf'll-

Lurs P. rm RoTTRA.

Getulio Va.raas.
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DE 4 DE OUTVBRO DE 1027

Dispõe sobre a presidencia .das mesa.s eleitorae.ç e dá ontras
providencias, concernentes á constituição do Conselho Mullidpnl do Disf1'irto Federal
O Presidente da HPpuhlirn rlos Estados Unirlos do Rrasil:

Faço ~ahrr que o Congrrsso Nncionnl drerctou e ru
sancciono a rr'solução seguinte:
Art. 1. o Além daf' aufol'idndes e funccionarios a que se
referem OS arfs. fl § ft". da }pi n. 3.208, de 27 de dezemhro
de ·I flUi. <' :1" do rlecreto legislativo n. 4. 215, de 20 de dezembro de 1920, cnnconrrão para a presidcncia das mesas eleitoraes us directores c chefes de serviços federaes e mnnicipaes e
os profes.sores de institutos offiriaes de ensino superior e secundaria da União. on do Districto Federal, distribuídos pelo
juiz frdrral da 2" Vara, no inicio de cada legislatura. e á proporcão que se formarem novas mesas no seu interregno.
Art. 2. o Nas eleiçõrs para a constituição do Conselho Municipal do Distric! o Federal. o eleitor poderá votar em oito
nomf's rl i fferenf es. ou aeeumular todos os seus votos ou partr
rir11es .Pm um sô eandidato. escrevendo o nome rio mesmo tantas Yrzes quantos votos lhe quizer dar.
~ 1." No ca"o do eleitor escr·cyer um só nome. só um voto
sr•I·:í r·nntndn ao nome rsrripto.
~ '!. 8i a crdnln contiYP:' maior numero de votos do que o~
rln qup pórlP rli-:pt11· o Plf'itoJ'. -:prfio sómente apurados, na orriPm
d:1 ('ollor~H~5(t. os vntos t'lll llllllH'l'n lr>~·al f' df's]H't'zados n~ PX0

,

0

ct·dt'n!es .

.\ rt. ::l. o Occorrf'ndo vag-as. n prer.nchirnento dellas se fará
condições prP~cripfas no art. 2o c da fórma seguinte:
A f P, fluas Yngns, inrlusiYc. o voto sPrá uninominal:
Até quatro vag-as. inclnsivc, cada eleitor disporá de dous
votos;
Alé cinco vagas. irwln:::ivc. cada eleitor disporá de trr~
yofos:
AI•; .sf'fP vngns. irH'lusivf'. c:-1rla ''h·i!or di-=por:í flp quatro
\'I •Los:
na~

.\11;

nifo \·nfr:l:;.

Íllt.i!:·Í\1'.

1':1da l'lf'ifnr dhq)f)r:í df' I'ÍIH'••

vnfof':
-\f,> 10 vagns. inrlns:vP. rnda Pleitor rlisporá rie seis votos:
:\f(· 11 vag:1s. inclnsh·f'. r·nda nlPilor disporá dP srfp votos.
Ar f. 4. o Rnvogam-sn ns di.-;posicõrs em contrario.

Rin riA .TnnPiro. 4 d0 ouluhro rle 1927. 106° da TndPpend Pllr ia (' ~Çlo rlrt Jl 1'{111 hl ira.
VVASHINGTON Lurs

P.

DE SousA.

Augusto de Vianna do Castello.
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DECRETO N. 5. 2i2 -

DE

5

DE OUTUBRO DE

1B2i

A utm·iza a aln·il', pelo J.llinistedo da Fa.zenda, o credito especial de 3 :381~453, pm·a pagamento á D. Josephina de Seta
e a sru. {illw menm· José, 'L'Útvo r filho de Josr: Col.'f1lieri,
n;m vi1·tude de sentença iudicim·ia
O Presidente

ca

Republica dos Esl a dos Unidos do Brasil:.

Fato saber rtuc o Cong!'esso 2\'arinnn l drn·ctou c cu sanea seg'ninle rpsolu~ão:
~t\rtigo 1111 ieo. Fica o UovPrno a ui nrizadn :t :tb!' i,.. pelo
Ministerio da Fazell'Ja, o ct·cc~;ifo de 3:381$-153, para pagamento á D .•Josrphina de Seta c a seu filho menor Jos(, herdci'ros habilitados de sru marido f' pae, Josrí 1_~av,llic•ri. em
virtude de srntPrH.:a. judieiariv; revogadas as disposi<;õt·~ em
rnntrario.
f' i o no

Rio rle Janriro, 5 de outubro c.!c 1927, 106° da Jndepenrlencia e 39° da Rrpublica.
\VAsHINGTON Lurs

Getulio

DECRETO N. G. 2iJ -

P.

DE

Somt\.

Vargas~

nE G nE nvTunno nE HJ

Antot·iza a abrir o c~·edito nccessario para 1Jfl(Jal' a prnsfio a,;
300$ á D. Cloudina Nooueira 1Jfa1'tins c D. Celina Mnrtins
Souto, viuva e (ilha do D1·. José lsidol'o Jlartins Jnnio'rl
O Prf'sidentc da Rrpubliea dos Estados Unidas do BJ·asil :·
Faço sab('r quo o Congrps~m Nacional dPrJ.·plon f' rn
~ancciono a seguinte rf'solucão:
Artigo unirn. Rrd paga inlf'gralmrnt.e ú D. Clandina. Nogurira 1\farfin~, viuva do Dr . .To~{· Isidoro Martins .Junior, a
pensão de 300$, concPdida, pelo (lrcrrto lngislativo n. 2. 570,
de 17 de Junho f]p J 91 ~. ú reff'rirla vi uva e sua filha. D. C('lina
Martins Souto, revertendo em bene-ficio da primeira a quota
de 150l!l. que, a partir de junho de 1923, deixou a segunda de
rPcf'her, em virtude de tPr contrahido nupcias, antm·iznrlo o

1.41
Governo a abl'it· o Bece.s::;ario credito c revogadas a:3 disposit:ões
em contrario.
Hio de Jancit·o, 5 de oultilJro do 1927, 100° da Independeucia e 3U da Hepublica.
0

\V.\~Ull.\(j'l'U~ LUI!:i

p.

UB SOU!:)A.

Getulio Vm·yas.

VLCHE'IO :\.

G.~;

i -

UE ;) IJE UCTLJBHO IJE

111::7

Mando. obri1'. pelo .Minislf~l'io da J.'a,;.ew1ti, o credito especial de.
i :3: 132$ LOO, pam. JW(]lliiH~nto ao vice-almirante 1'c(ormado /);·. Jos(F Pinto da .lfotta Fu1·1u, em virt 1td11 de ~Cil
lcll{a judiciaria

O Prt•:;idenln c'.a HPpulJliea tios Estados Unidos tio Brasil:
l-'a1:o saber que o Gongrp:;:;o Nacional decretou e eu sanccit~llo a :O:"t;uinle !'esulu..:ão:
.\rt. J.o E' abPrLo, pelo ~linislerio da Fazcne,a, um crectito especial de 73: ~52~1 00, para pagalllcnto ao Yiee-almiranfe rl'formarlo l>r ..José Pinto ela Motta Porto, pelo que lhe
devp a Faz~nda Nacional, em virtude de sentença judiciaria.
:\rl. :.!." Hcvogam-sc as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de outubro C'·e 1927, 106° da Indepeudencia c 39° da Rcpublica.
\V.\SIIINGTON LUIR

Getulio

hECilETO

~.

P.

DE

Sous.\.

Va1'gas .,

rí.'2iS- DE() DE OUTUBilO DE lü27

J ulo1·iza a aberlzn·o

rio c1·edoito esper.ial de, 2. 475:247$500, 11al'a
Jwunmcnto de dcspr>zas dos lwspitoes do Exacito

O Pl'Psidcnl P da Hepnhlicn do-s Estados Unidos do Bra'-il:

F'a<:n saber flUI' o Congresso Nacional decretou c cu
s:m('eiono a scg·uinh~ rPsnlu~ão:
.\rtigo unicn. Ji~' o Poder :Executiyo autorizado a abrir,
prlo ~1inist.erio da GumTa. o credito especial de 2. 475 :~47$500
(dom: mil quatroecntos P setentu c cinco contos duzentos c
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quarenta e sete mil e quinhentos réis), para pagamento de riespezas com a alimentação e dieta dos doentes· nos estabelecimentos hospital ares do .l!~xercito, no decorrer do anno de 1924;
revogadas as uisposiçõcs em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
P. DE SOUSA.
Nestor Seze{redo dos Passos.

WASHINGTON LUIS

DECRETO N. 5. 276 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

1927

Autoriza o Pode1· Executivo a abrir o cl'edito especial de réis
2 :040$, para attender ao pagamento do amanuense da Imprensa Naval

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução :
Artigo unico .. E' o Poder :ixecutivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Marinha, um credito especial de dous contos e quarenta mil réis (2:040$000), destinado ao pagamento dos
vencimentos do amanuense da Imprensa Naval, durante o anno
dr' 1923; rnvogadas as disposições em contrario.
Rio de Jarwiro, 6 de outubro de 1927, 106° da Indepenuenc,ia e 39° da Hepuhlica.
VVASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

D~CR~J'tO ~.

:; . :.?77 -

lJE

f O DE OtJTt.JBRO DE Hl27

Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito especial dl~ réis
200:000$, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores,
para pa(Jamenfo ao Dr. Alvaro Alvim, do preço pelo qual
foi adquirido o oahinete electro'therapico

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço ~aber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
Art. f . o Fica o Governo autorizado a abrir o credito especial de duzentos contos de réis, pelo Ministerio da Justiça e
Negocios Interiores, para o fim de ser pago ao Dr. Alvaro.
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Alvim, nos termos do decreto legislativo n. 4. 965, de 15 de
outubro de 1925, o preço pelo qual foi adquirido o baginete electrol.herapico que pertencia ·ao mesmo Dr. Alvim.
:\.rt. 2." Heyugam-se as disposil.;ões em contrario.
ltio de Janeiro, 10 de outubro de 1927, 106° da Independcncia e 39" da H.cpublica.
WASHINGTON LUIS P. DE SoUSA.
Augusto de Vianna do Castello.

lJJ~GHETO :\.

ti. :2i7 _\. -

IH~ 10 UE OU'rUBR.O UE 1927

!t ntuJ·i:.a u abl'i'l·, pelo Jlinislerio da Fazenda, o c1·edilo e;;pecio.l de fi2:3J.f.$2.'JO, para pagamento de serviços prestados no seeção de cncommendas postaes da Al{andega do
Rio dP Ja.nci1·o. 1111 anno de 1,925. e dá outrn.~; providencias

O PrP!'idenfn da

Jkpnhli(~a

dos Estados Unidos do Brasil·
doerei ou (' eu sanc-

Fa~o :;aher qtlf' o t :ongJ'l'~so ~acionai
cinno a ~f'gtrinl.t· r·r•.<ulu,;;1o:

Art. 1." E' atwdn ao Pod(~l' Executivo, pelo J\iiuü;Lcno
dn Fazrnda, o l'l'rrli f o PSp('éial da importancia de 52:374$230.
pur:1 pa!J,allll'lllt• ao:- diYPJ'~o:-; ftliH'eional'ios qw~ prestaram
serviços na st't'\.'fío dP t•rH·ornmendas poslaes da AI f'andf'ga do
Hio de .J:uwiro. no :mr1o dn iH25.
Art.. 2." Fic:r. ou! J'osirn, o Podrr Executivo autorizado
a abrir o crNlil.o dt:' Wl :!l97$ROO, para occorrer ao pagamento
da grafifi('al:iin PSpPeial c!Pvida. no exercício de 192~. aos
funce :.onarin;-; da :i" St>cciio da Dil'ectoria Geral dos Corrrio~.
rlf' arr.ôrtlo ('Oill n nl'f. ·18", dn decreto n. 1G.7i?. de '23 d~
tli'ZPilJ brn f!p 1fl2~.
_\1'1. :!." l{(•yng;llll·"t' as disposiçõps rn.t contr·ariu.
llro dP .lnTwir·o. 10 flp ollf.ubro do 19?7, lOGo da Indepcn-·
dc•rwi:1 c :-J!)" da llflplll11iéa.
\V.\SH INGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Getulio V a:rgn.s .

Victor Konder.
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DE·l!RE'l'O N. G. 27H -

DE

1o

DE UUTUBl\U lJE

i U:2 7

.lutm·i:;a a abrit•, pelo Ministel'iu da Justiça c Neuocius lnte1'im·cs, u Cl'cdito especial de 1:129$300, pm·n payâmento,
em virtude de sentença judicial'ia, a D. Jvwma Pcl'petuu.

Acvcs Gunzaua
O Presidente

ua

HepulJliea dus

Eslado~~

Unidos do Bra::-:il:

Fat;o ~alwr que o Congresso l\aeiunal decretou •~ eu
sancdollu a rcsolw.:ãu seguinte:
Artigo unieo. Fica o Poder Executivo aulot·izado a abrir,
veio l\linistcrio da Justit:a c Negocios lnteriore:-:, o erndito es·p•~eial devrccado,
em virtude de sentcnt;a judiciaria, a
V. Joanna Pcrpelua Nen~.s Gonzaga, filha do fallf'cido mareeltal de campo, re,formado, Jos•~ Basilcu Neves Gonzaga; revogadas a::; disposit;ões em contrario.
llio de Janeiro, 10 de outubro de 1927, lOGo da lndependcncia c :.mo da HepulJiica.
\VA::;IIJl'\GTUN LUI::;

P.

VE ~OUS.\.

.tluyuslv de Vianna llv Castcllo.

DECHETO N. G.2iD-

DE

10

DE OUTUBRO DE 1~27

.~1utul'iza

o Pode1· E;r:ecutivo a ab1·i1', pelo JlinislcJ•io da Justiça
c Neyucios InfcJ•iores, o credito csvecial de 30:572$98.8,
pm·a pagamento de nccrcscunos ae vencimentos n dcsl'lltba.roadores da Côrle de A.ppclla~·fio

O Presidente da Hepublica dos

Estado~

Unidos do Brasil:;

Faço snhel' que o Congresso Narional dccl'Piou P cu
sancciono a resolu<:ão .seguinte:
Artigo uni co. Fica o Poder ExecutiYo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da .Justiça e Negocio.s Interiores, o credito especial de 30:572$988, para pagamento de accrco:cimos de vcnrimentos aos desembargadores da Curte de Appellação, sendo
1 ~ :221$785 ao dc~Pmbargador Jos•~ Antonio de Souza Gomes,
r·oncspondenl r' ao ]Jcriodo de 1 de fevPrciro a 31 de dczeml.n·o
eonento anno; 7 :0.67$333, ao desemha1·gador Celso Guimarães,
no período de 8 de abril de 1926 a 31 de dezembro de 1927;
5:461$935, ao desembargador Joaquim .José Saraiva Junior, no
per iodo de 30 de ago'-'to de 1926 a 30 do dezembro d•~ 1927;
1
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5:304$, ao desembargador Lu;z Augusto de Carvalho e Mello,
pela d ifferença entre os accrescimos de 20 % e 33 o/o sobre
os vencimentos no anno do 1926, e, finalmente, 517$935, aos
herdeiros do desembargador Edmundo de Almeida Rego, correspondente ao periodo de 10 de abril a 1 de maio do armo
findo; revogadas as disposições em contrario.
H.io de Janeiro, 10 de outubro de 1927, 106° da Independencia e 3!l da Hepublica.
·
0

WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Auousto de Vianna do Castello.

DECRETO N . 5. 280 -

DE

11

DE OUTUBRO DE

1927

Autoriza (') Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Aoricultttra, Jndustria e Cornmercio, o credito especial de réis
152:735$440, para pa(Jamento da differença de vencimenmentos aos auxil·iares-apuradores da Directoria Geral de
Estatistica r dnctulo(lraphos do Ministe1'io da Aoricultura
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congre~o Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
A digo uni co. Fica o Governo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de 152 :735$44ü, para occorrer ao pagamento da differença de venr,imentos a que teem direito, na fórma do decreto
n. 5. 145-D. de 7 de janeiro ultimo, os auxiliares-apuradores
da Directoria Oeral do Esta f istica. e os dactylographos de todas
a~ repartições, inclusivo a ~ecretaria do mesmo ministerio, no
período de 17 de janeiro a 31 de dezembro do corrente anno;
revogadas as disposiçõPs om contrario.
Hio de Janeiro, H de outubro de 1927, .106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Geminiano Lyra Castro .

Leia de 1927- Voi. I
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DECRETO N. 5.281-

DE

11

DE OUTUBRO DE

1927

Auto1'iza a abrir, pelo Jlinisterio da Ayricultttra. Jndustria e
Commercio, o credito especial de 98:000$, papel, para serem
saldados os compromissos contra/tidos em vi1'tude da re]J1'esentação do li1'Wlil na Exposição Internadon,(tl, 1'Calizada em Rosario de Santa Pé, na Republica .·11'(JCilti1w
O Presidente da IlcpulJlica dos Estados Unido~ do Brasil:
Fa..:o ~ahcr que o Cong"re~o Nacional lletTelou e eu
~:ancciono a seguinte resolução:
.Artigo uni co. Fica o Podl'l' Execul iYo autol'izaun a au1·ir,
)H'lo :\finisterio da .Agricultm·a, Jndustria c Cununereio, o
ITedit.o e~·peeial de 98:000$, papel, para serem saldados 11~ comvrimidos cont l'Hhidos em vir( ude da reJH'e.sent.a~;ão uo Brasil
na Exposição Inf.ernaeional ,realizada em Rosario de ~nnla Ft',
na Hf'publica Arg•~nt i na; revogadas a.s disposi•:ões e11t contrario.
Hio de .Janeiro, 11 de oululn·o de UJ27, 106" da lndt•pc·ndcnc:a e 3Uo da Hepu.lJlica.
\VASHINl.iTLIN LUIS

P.

DE ~OUS.\.

Gcminiww Lyra Castro.

DECRETO N. 5.282-

D~

13

DE CltTTUBHO DE

1927

Antoriza o Poder Executivo a alwir·, pelo Ministcrio da Jlarinlw, o credito especial tlc 600$, 1wra legalizar ]W!flliiiClllu
(eitu li dous Jlraticos
O Presidente da HepulJliea do:; Estados Unidos do Bl'asil:
Faço saber QUI' o Congn~ssu Nacional decretou e eu
sancciono a seguintP rt•.so1ução:
Artigo uni co. Fica o Poder Executivo autorizado a a.lJrir,
pelo Ministerio da Marinha, o eredifo espedal de sciseentos mil
r•Sis (600$000), para le~ali1.ar o pagamento feito a dous praticos empregado..;; no salvamento ela Barea-Pharol do Cana I de
Bragança, quo esla\'a nm perigo de nau fraga r ua costa do 1\laguary; revogadas as disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 13 de oululn·o do 19:!7, Hlüo da Imleveu<!cncia c ~:lUo da HcvulJlica.
WASHINO'l'ON LUIS

P. DE SoU S.\.

A1·naldo Siquei1'a Pinto da Ltt:.
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DECRETO

~.

fi.

:.:s:J -

IIE 13 DE ouTvBno DE 1927

Lllltori;a o Uuvanv tL oÚI'ÍI', }Jclo Jlüzisfcl'io da Guerra, o credUo especial de 13 :34::!$300, vara payamcntv de ·venc-imentos a o{ficiacs c aspirantr~s dv E.tercitv de 2• Linha,
rJllc {izaam cstauiu

O Pr·csi(lt-111 e da Hevu!Jiica dos E:;tado.s Unido~· du Brasil:
Fa<;o ~ab,•r qw• o Congres~o l\aeiunal deer·ctou e cu
~;a;h·eion, a :::l'guinle rc:-;ulu1;ão:
.\J•Iigo UIIÍI'fl. Fica o Gon•t'llO auloJ•izado a aurir, pelo 1\lini:-::ft•J•io da C:ll('('f'a, o Cl'('d:to eSJH•cial de J:J ::.H:J$300 (treze
('.ollfos lresenlo~; L' quaJ'enla ~~ fres mil e tr·l'st•nlos l'f~is), para
pagamento dos veneirrwntu' a que Un'l'Ptn dirPifo, de aec•'inJo
l'OJ\1 o di.~poslo no:-; l'(~g·tllalllf'llto appt·ovados pulos dt•ct·elns numeros 1G.J~;)- ~~ J3.~:H, dn :!J o 31 Llc dr•zpwhro de 1H:!1, os
offieial's c aspil'anll's a ol'ficial du Exercito de segunda Linha,
qun fiZI'l'am Pstagio 11ns diYPr:-:;o:; eon>os, un I'Jll revartit;ões Llo
l\linis(criu da <.iucrra; ren1gada·· as dispu:::;j,;ões em cuntral'iu.,

Jlio dn Jaw•iro, f:l do outubro de l!J-.!7, lOGo Lia lmlepunLiencia e :.J!J da HetJUIJI ica.
0

'VASHINGTo~

Luis P. nE Suus.\ .

.Ycslor Sc-:.c{redo dus l'assus.

1)_ECIU:TO X. ;; . :!IH

-

DE

1:J

DE ot:'lTJ;Iw DE

10:! i

,1utul'i:,a a afn·ir o r'J'('flifu '-'spcdal de 11 :173~3::3.3, 1Jal'a ptJya ...
mr•uto a taui'Cilio IJfi(!O, do acCI'l'scimo de .i(} o/o sobre seus
vr•nr·imrntos, de :J de sctnnbl'o d,. 19~! i a 3 f de dc:.cmln·o
de J O:!(i

O Pt·e ...;idt•nlt• da Jl('puhliea dos Eslallo.s Cnit.lu:-- do llrasil:
Faço ~allrJ' qu,. o Cnngre:-;:-u 1\'aeiunal dcercluu c eu
::;an('eiono a ~wguinll' l'f'~olrr(;'ão:

.\rfig·o unicn. Fie a o PndPr Execnl ivo autorizado a abrir,
prlo l\linistPJ'Ío da Gtwrl'a, o {'l'cdilo espPeial d<' 11 :173$333
(nnw contos renln f' ~f'lrnta e h·ps mil trrsPnlos (' lrinta e
h'("' 1·6h;), ·pa1·a orrot'J't'J' ao pag·nmento a Lam·cnio Lago, do
IH'ere:.;rill)o dl' 'rO '/c.· snhJ't' :wtts Ycncinwnto~. 110 período ~c 3
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de setembro de 1924 a 31 de dezembro de i926; revogadas as
disposioões em contrario.
H.io de Janeiro, i3 de outubro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
P. DE SoUSA.
Nestor Seze{redo dos Passos.

WASHINGTON LUIS

DECRETO N. 5. 285 -

DE

13 DE OU'fUBRO

DE

1927

·netermina que o crime previsto no art. H7, ns. i a 7, inclusive, do Oodigo ·Penal Militar, seja punivel com a pena de
prisão com trabalho de seis mezes a dous annos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faco saber que o· Congresso Nacional decretou e eu
sancciono:
Art. 1. o Vetado.
§ 1. o Vetado.
§ 2 . o Vetado .
,
Art. 2. o O crime previsto no art. 117, ns. 1 a 7, inclusive,
'do Codigo Penal Militar, será punido com a pena de prisão com
trabalho de seis mezes a dons annos.
Art. 3. o Revogam..:se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Nestor Seze{redo dos Passos.
Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

DECRETO N. 5. 286 -

DE

14

DE OUTUBRO DE

1927

Autoriza o Poder Executivo a contra'ctar a construcção das
obras de melhoramento do .porto de São Luiz do Ma1'anháo
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do ·Brasil:
Faco saber que o Congresos Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte tesoluoão:
Art. i .:o Fica o Governo Federal autorizado a oontraotar,
com queín ·melhores vantagens offerecer e pelo processo que

,.
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julgar mais conveniente, a çonstrucção das obras do melhoramento do porto de 8. Lujz dp Mara'nhão, de accôrdo. com o projecto organizado e acceilo pelo Governo da Repubhca.
§ 1. o No caso de concurrericia,' será dada preferencia para
f•xecução das obras projectadas ~ proposta ~ais vantajosa .que
fôr apresentada, em moeda nacwnal, por firma reconhecidanwnte idonca e apparelhacla para a execução rapida e prompta
de ~erviÇos desta natureza.
~ 2. o As obras deverão estar iniciadas dentro de seis mezes <lepois de contr·actadas c ter o contracto sido registrado
pelo TriLunal de Contas P concluídas dous annos após o seu
inicio.
~ :3." O custo total das obras a executar que este projecto
nutol'iza niio ulh~apassará dr 15.000 :000$000 (quinze mil conlos

d•~ l't'>is\, papel.
~ .'{." E~ f l' crPdil o SPt'<Í

abPt'to em dnus exel'eicin.s: o primeiro de 8.000:000$000 (nilo mil contos de réis) e o segundo
lÍ(' 7.000:000$000 (~('(P mil contos rle r•'i~·). papel.
"
.\l'l. '.!." Fien d Govpr·no autorizado a effecluar em qualque!· (('mpo as OJWl'a<;ÕPs de cred:to necessal'in:.; para custear
as obras a que sP rf'fri'P o a ri igo anterior.
Art. 3. o Re\'ogam-sc as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 14 dr ouhihro de 1927. 106° da lndependencia e 39° da Republica.
WASHINGTON· LUIS

P.

DE SoU'SA

Victor Konder.

DECRETO N. 5. 287 -

DE

t5

DE OUTUBRO DE

1927

Autoriza a abrir, pelo 'Ministerio da Fazenda, o credito especial
de 11 :683$176, para pagamento das pe-rcentagens a que tem
dir'eito, em virtude de sentença judiciaria, o Sr. los~ dtJ
Silva ·Caldas Sobrinho, collector federnl de Gravafrf e BeZt?rrn.ç, no Estado ,,, J>prnmnfmrn
O Pr~sidrntr da fippuhlica dos Estados Unidos do Brasil:
Faco saher qtw o Congresso Nacional dt~cr~tou c eu
~nncQiono a seguinlf' rP~~oluc;ão:
Art.. 1. o Pica o Porlcr Executivo autorizado a abrir, pelo
Minislt•rio da Fazrnda, o credito especial rle H :683$176, para
pagar, em vil'tude de sentença judiciaria, ao Sr ..José da Silva
Calda~ Sobrinho, collcctnr federal d~ Gravatá e Bezerros, no
Estado de Pernambuco. as percentagens a que tem direito
dnmnl o o per iodo O(' 19 do outubro de 1912 a 16 de março d~
HH!í, em que est.c\'f~ injustamPnte afast.ndo de SfiU cat·g.o.
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Parngrap:lw uni co. O Poder Executivo dará do faclo co·nhecimento ao procurador geral da Ilepuhlica, para qtw ~e.ia
apurada e prnct>ssada a responsabilidade do autot· da demissão
Hlegal .
.Arl. 2. o Hevogam-sc as d ispo.sições em contrario.
Hio de J::uwiro, 15 de outubro de 1927, 106G da Jndependrncia n :mo da Hrpuhlica.
" 'ASIIINGTON

LriS P.

Gt?tulin

D:EC.fiETO

~.

r;. :?RR -

DE

1r;

DF. f:.O(TR\.

rm·aas.

DF. OUTtJnno DE

19:27

tlutm·i:a o Govnno a. abl'ir, J)Clo .llinistet•io da Guerra, os crctlitos de H :553$088, 5 :9-i0$000, 1U :·917$50-ü. 3 :ü82$000 e
Hi :909$500, 1uo·a payamento de (J1'ali[icaçues a [unccimw.rios do Colh•aio Militm· fio llio de Janei1·o, Escola df' Vt•-

tainaria d,

HJ~ercito

,.

SII1H'l~1Ho

1'1·ibttnal JliUtm·

O Presidente da Hrpnblica do.s Estado.s Unidos do Brasil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou c eu
sancciono a spguintc resolucão:
Art. 1. o Para pagamrnto a servrntes do Collegio 1\lilitar
do llio de Janeiro c da Escola de Vetcrinaria do Exercito, do
accôrdo com o disposto no§ 1° do arL. 150 da lei n. 4.555, do
1O de agosto de 1922. o G-ovprno abrirá os c reei itos precisos,
nas importancias, rcsprc.Uvas, de 14:553$088 e 5:940$000, a
que fizeram jús, rle agosto a drzemhro de 1922, em 1923, em
1924 e Pm 1925, os do primPiro in.~litufo c Pm 1923 os da J~s
cola de Veterinaria.
Art. 2. o RPconhrciuos já os direitos dos funccionarios do
Collcgio l\lililar desta Capital ú grat.ific.acão provisoria de que
cogif a a lei n. :J. 990, de 2 de janeiro do corrente anno, o Governo abril'á o crPdito de 19:917$500, para pagamento a cs~e~
funccionarios, dM cinco nwzcs. a que feem clir•pifo, do armo de
1922, isto é, de i de janeiro a 31 de maio.
Paragrapho unico. ligualmcnfc o Governo mandará pagar
nn porteiro e serventes da Escola de Yeterinaria do Exercito
n quantia dP 3 :ü82$000, tia gral.ificação provisoria dfl quo h·ata
P-ste artigo, visto SP arharPm Pm igualdade de condições a out.ros serventua1 ios já por ella r.ontc'mplados.
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Al'L 3. o O Gov,•rno abrirá o credito de 1G :909$500, para
pag·amento dos funcc ionarios da Secretaria do Hu.premo Tribunal Militar, da gratificação de que trata a lei n. 3. 990, de
2 de jmwiro de 1920, que deixaram de receber, de janeiro do
1920 a 31 dn maio rl·c 1922.
Art. 4. o Rcvog·am-se a~ disposições em contrario.

Hio de Janeiro, 15 de outubro de 1927, 106° da Jndepcnflpnria P :1no da Hepnblica.
\VMH-IE'W'I'O~ LUIS

P.

DE Som~.\ .

•Yeslor Sczr{rrdn dos Passos.

DECHI~TO ~.

r;. ~8H -

DE

lG

f)E OPTURHO DE

·1927

A utm·iza a abrir, pelo Jliniste1•io da Fazenda., o credito especial
de 62 :328$942, parn pagamento a José lgnacio de Azevedo
r Silva, escrivão da Collectm•ia da. Pamh'uba do Sul, em;
.,,,.,., nde. de senlen~·a jurliciaria
O Presidente da HPpuhlica dos E:;;lados Unidos do Brasil:

Faço saher qu<' o Congresso Nacional decretou c eu
saneeiuno a seguinte rP.solnção:
Artigo unico. Fica o Presidente da Uepublica autorizado a
aln~ir, pelo l\Iinh;lerio da Fazenda, o credito especial de sei:senta
~~ dons em1to~ t.rr.~f'nf.os c vinte e oito mil UOYI'ceutos c qual'Pilla c dou~ réis (ü:! ::{:!8$94~). para pagar a .Jostí lgnacio de
Azevedo e Sih·a, PHCJ'iYão da Cullectoria de Hendas FederaeH
do município llP Parallyha do Sul, no Estado no Rio de Janeiro, r.xoncrudo sem mot.ivo, ns percent.agrms a que tem nireito. reconhecido por srnten~,;u judiciaria; revogadas a~ d:sposi~.:iic~ em contrario.
Hio de .JanPiro. 1r> ele outubro de 1927, 106° da Indepene 39° da HepulJlica.

dt~neia

\\'ASHINGTON

Lms P.

DE SousA.

Getulio Vargas.
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DECRETO N. 5. 289-A -

DE

16

DE OUTUBRO DE

1927

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 60:366$339, para pagamento á D. Malvina Gomes
de Almeida Nunes e outros, em virtude de sentença judiciaria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Fica autorizado o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministerio da Fazenda, o credito especial de 60 :366·$339. para
pagamento á D. Malvina Gomes de Almeida Nunes e outros,
em virtude de sentença judiciaria.
Paragrapho un:co. O Poder Executivo dará conhecimento
do facto ao procurador geral da Republica para apurar e processar a responsabilidade do autor da demissão illegal.
Art. 2. o Revogam-se a~ disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 16 de outubro de 1927, 106° da Indepen.dencia e 39° da Republica.
VVASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. 5. 290 -

DE

17

nE ouTtJBRO DE

1927

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o credito de 224:289$500, para pagamento de etapas
ou diarias de alimentação devidas, de 1'924 a 1926. ao pessoal das embarcações da Saude Publica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
~ancciono a seguinte re.solução:
Art. 1. o Vétado.
Art. 2. o O Governo abrirá o credito de 224:289$500, para
occorrer ao pagamento das etupas ou diarias de alimentação
devidas, nos exercícios de 1924, 1925 e 1926, inclusive. ao pessoal das embarcações da Saude Publica da Capital Federal, nas
seguintes categorias : mestres, contra-mestres, machinistas, segundos machinist.as, motoristas, foguistas, marinheiros. moços

ACTOS DO PODER

153

I~EGI8LATIVO

e um machinisla sanitario; revogadas as

dispo~ições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de outubro rle 1927, 106° da Independeneia e 39° da Republica.

VVASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA .

.4ugustg de Vianna do CasteUo.

DECRF.TO N. 5. 29 i

- DE 17 DE OUTUBRO DE 1927

A ttfo1'i-za o Pnder Executivo a abrir o credito especial de réis
11 :000$, para pogarnrntn de gratificações que competem
aos esct·ivtks cncarrcgwlos do serviço do lury no Territo ..
do do Acre, e o de 1fl :000$, supplementar á consignação
"Material", sub-consignação n. 10 do art. 2° da lei numero 5.156, de 12 de janeiro de 1927. para pagamento de
despezas, com a impressiio e publicação do~ "DocumentM
ParlamrmtarPs"

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brasil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. 1 . o Fica o Pre~idente da Republica autorizado a abrjr
o nredito especial de 11 :000$, para pagamento de gratificações que competem, em virtude do art. 117 do decreto numero 12.4.05, de 28 de fevereiro de 1917, aos escrivães encarregados do serviço do Jury no Territorio do Acre.
Art. 2. o E' igualmente, o Presidente da Republica autorizado a abrir, pelo Mini.Rterio da Justiça e Negocios Interiores. o credito de 15:000$, supplementar á consignação "Material", sub-c;onsignação n. '10, do art.. 2° da lei n. 5 .156, de 12
de janeiro de 1927, para pagamento de despezas, com a impressão e publicação dos Documentos Parlamentares.
Art. 3. o Revogam-se as dispo~ições em contrario.
Rio de .Janeiro. 17 de outuhro de f 927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
VV ASHINGTON LUIS P. DE SoUSA .

.4 u(lusto de Vianna do Castello.
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DECRETO N.

~.

2ü2 -

DE

17

DE OUTUBHO DE

1ü27

A uforiza a abrir, pelo Ministerio da Jus l-iça e Neaocios Inte1'iore.ç, o credito especial da quantia de dous contos setr. ...
centos e oitenta e sete rnil e noventa e seis réis(2:787$09ü),
para pagamento ao Dr . .Ycwton Rodrigues de Campos
O Presidente da Republica dos Estados Vnidos do Bra~il:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c cn
sancciono a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a ahrir,
pplo Mini~.ttwio da Justiça e Negocios Interiores, o credito csJWcial de dous eonto.s setecentos c -oitenta e sete mil e nn\'f~nt.a e seis r1~is (2 :787$096), para occorrer ao pagamento de
vnncimf'nfos deixados de receber, no periodo de :!2 de outubro
a ·:31 de dézrmbro de 1921, pio Dr. Newton Augusto Hortrigucs
dr Campos, como chefe do Herviço Sanitario da Marinha 1\terrantP; revogadas as disposicões em contrario.
Rio df' .Tanf'iro, 17 dr outubro dP 1ü27, 106° da Tndepf'nflrncia r 3~)0 da RPpuhlica.

\VASHI!'JGTON

LUIS

P.

DE SoUSA.

A uausto de Vianna do Cnstcllo.

DECRETO N. r>. 293 -

DE

20

DE

OtTTunno

DE

1927

A u.tori:a a abrir, pelo Ministerio da Gttc)•ra, o credito esp('cial
de 12:320$000, 1wra 1){luamcnto das rliaria,ç a. que teem di1'eito ns insh•ttctnres tia E.11cola Militar de 1 de janeh·o a
Hi de marco de 1H:?-í
O Prrsidcnto da fiepublica dos E~t.ados Unidos do Bra~il:
Faco ~abor quo o Cong·r<'sso Narinnal derreta f' eu
~nnrciono a seguinte rf'~·olução:
Artigo unico. Fica o Poder ExPcul ivo autorizado :1 abrir,
pelo 1\fini·sf.erio da Guerra. o credito especial de 12 :320$000,
para pagamento das diaria.s rf'gulamentarrs a que trem direito
os officiaes que scrvimm como instt·uctorn~ rta E~cola Militar,
no per iodo de 1 llr .imwiro a 1G dü março de 1924; revogada:; as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de outuhro d•• 19:?7, 106° da Indcpcndcncia c 39° da Rcpublica.
\V ASHINGTON

LUIS

P.

DE SOUSA.

Ncstnr Sf'zefredo .fins Passo.ç.
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DI~ !?O J)j<~ OVTUBHO DE 19~7

ft~í'i'rt

pru·rr. o c.-rcrcicio tle 19:28

O Presidenlt• da Hrpuhlica dos Estados Unidos do Bl'asil:
I<'aco ~·ahri' qtH' o Congrrsso Nacional decreta e t'll
sv.ncciono a sPgu in te lf'i:
Ar I. t. o ;\s for.;as de I Pri·a para o CXf'l'('Ü' in do Hl:!R srrfío
ronst i tu idas:
a) dos offieiars do Exrrcilo act ivo, eon~lanlrs dos diffPrenff'.s quadros das armas e srrviços, de accõrdo, quanto ao
nnmt>ro, com as Pxig·encias da oi·ganizac:ãn do nwsmo Exl't·cilo
('Jll tPmpo d«> paz " rPgulamrntns dos servicos ora em vigftr;
b) dos oft'iciaf's dos Pxtinclos corpos de intendentes (dt'creto n. 11.:~85, ri«> 1 tiP nutuhro de 19'ZO), de dentistas P de
ricadores (lrt n. :!.~)2'•, df' 5 dP janeiro de HH.:1);
r) dos oJficiacs da 1" classe' da reserva de P linha em scrvico no MinislPrio da Guerra, de accôrdo com o decreto numero 3.352, df' 2 de outubro de 1917, c mais cinco primeiros ou
segundos tcnt•me~ de quaesquer das rcsct·vas vara con11n.andar
.üs de;:taeanH•tllus de frunteims;
d) dos ot'ficiaes da ::!" elttsse tia l'l'scrva de 1" linha e dos
du .?a linha, lJem como dos aspil'anlcs a official, t•m commissão,
das nwsmas rl'servas, convocados para cstagios e periodo.s <IH
instruc(.:ão, de aecôrdo com o regulamento para o Corpo de
Officiaes da Hescrva (decretos ns. 15.179, 15.185 c 1G ..?:n.
H'sprctivamcnte, de 15. 21 e 31 de dezembro de 1921);
e) dos segundos tenentes e aspirantes a official eslagiarios,
nlumnos da Escola de Applicacão do Servit,:o de Saulle (derrPlu
n. 15.230. de 31 de dezembro de 1921);
f) dos aspirantes a official do Exercito activo;
o) de 750 alumnos da Escola Militar, inclusive os do
curso preparatorio;
h) dos alumnos da Escola de Sargentos de Infantaria, qnc
não pertençam aos corpos de tropa e formaçõe.s de servi co;
O de 'G22 sarg·cnlos dos quadros de instructores, de topographos da Carta Geral da Hepuhlica c de auxiliares de escripta
dos quarteis-generac~, repartições c Pstahclecimcntos milital'es, inclnidos ncs ..:c mmwro os amamwn.ses qut~ restam nn quatll'o oxtinct.o pela lPi n. 1.028. d1~ 10 de janeiro de 1920;
j) de 40.3B3 pracas, distribuidas prla~ unidades da tropa
e fnl'mat,:ões de serviço, de acct,rdo com os quadros dos cfl'cctivm; orçamentarios e d•~ inst.rnccão;
k) de 2. 000 praças, destinadas ao~ .~Prvicos especiaes, f'Stados-menorcs 1• contingentes de estabelecimentos militares de
ensino ou faht'i."l e c!Pstacanwnt.o.s de fronteiras.
Art. 2. o O pffecf ivo da-.: fOI'(: as dP t f'I'ra podPrfío Sf'l' Plc-

vadn:

a) de 1r>.ooo rcsPrvistas do f• P :!" rategoria.s, 1)ara as manohrag de gr·andes unidadrs, ou de :J•, para um perioclo 1..h~ in-

·
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strucção intensiva nas guarnições onde não houver grandes
manobras~ tudo de accôrdo com o regulamento do serviço militar, e cabendo ao Estado-Maior do Exercito determinar as rebiões, circumscripções ou zonas onde deve ser frita a convoeação;
b) ao effe.cUvo normal da organização de paz, em circumstancias especiaes, si a segurança da Re.publica o exigir, recorrendo-se ao voluntariado ou á convocação de res·ervistas de
1" e 2• categorias;
c) ao effectivo de guerra, em caso de riwbil ização.
Art. 3. o A praça ou ex-praça que, tendo feito concurso
para provimento de cargo federal, haja sido julgada habilitada,
terá, em igualdade de condições, preferencia na nomeação.
Continuará, porém, no serviço militar, até a terminação do
seu tempo, si estiver na actividade e não fôr engajada, ficando
em condic,:ões identicas ás das que .iá occupavam cnrgos antes
dn sorteadas.
Art. 4. o Por occasião das manobras annuaes, o Presidente
da Republica poderá convocar, por intermedio do Ministerio
àa Guerra, o pessoal necessario da 2" linha. a juizo do EstadoMaior, em todas as localidades onde seja possível applicar os
convocados nos .serviços proprios da mesma linha.
Art. 5. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
VVASHING10N LUIS

P.

DB SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 5.295

-DE

21

DP: Ol.lTUnRo DE

1927

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministe~·io da Viação
e Obras Publica.v, o credito especial de 1. 852:852$000
(mil oitoçentos e cincoenta e dous contos oitocentos e cin':"'
coenta e dous mil réis), para restabelecer as sub-consignaçõer do pessoal jornaleiro da verba 1• - Esf1'ada dt? F'crro
Oeste d~ Minas

O Presidente da Re"puhlica dos EstadoR Unidos do BraRil:
Faço saber que o Congresso Narional deerf'lou f' f'U
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1 . o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Viaçílo e Obras Publica~. o credito f'S{H•cial de
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f.852 :852$000, (mil oitocentos c cincocnta e dous contos oitoc·entos e cincoenta e dous mil réis), para restabelecer as subconsignações do pessoal jornaleiro da verba 7• - ~tl·ada de
Ferro Oeste de Minas, do orcamento do Ministerio da Viação
e Obras Publicas, para o corrente exercicio, desfalcadas para
attender ás despezas decorrentes da reforma approvada Jlelo
decreto n. 17 . 524, de 9 de novembro de 1926 e ás da incorporação do novo trecho de Ibiá a Araxá.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 21 de outubro de 1927, 106° da Independencia e 39o da Republica.
VVASHINGTON LUIS

P.

DB SoUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5. 296 -

DE

24

DE OUTUBRO DE

1927

Auto1'iza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministe1'io da Justiça
e Negocias Interiores, um credito especial de 175 :289$136.
para pagamento das dia.1·ias de alimentação devidas aos
mestres, machini<;tas e motoristas da Inspectoria da Policia.Mo,ritimo, no periodo de 1 de janeiro de 1919 a 31 de
dezembro de 1927.

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o CongreRso Nacional decretou c eu
saneeiono a seguinte resolução:
Artigo unieo. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Justiça Negoaios Interiores, um credito especial da importancia. de 17!'> :2A9$136, para occorrer ao pagamento das diarias de alimentação devidas aos mestres, machinistas e motoristas da Inspectoria da Policia Marítima da Capital Federal, no período de 1 de .ianeiro de 1919 a 31 de dezembro de i 927; revogadas as disposic5es em contrario.
ltio de Janeiro, 24 de outuhro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON

Lms P.

DE

SousA.

A uousto de Vianna do CtuteUo.
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DECRETO N. 5. 297 -

DE

2G

DE OUTUBRO DE

1027

Autoriza o Poder Executivo a alJrir, 1Jelo .~.llinisterio da Agricultura, lwluslria c Com.mcrcio, ttm crctUlo 'Jspccial de
.2:962$500, pora Jwucwwnlu de vencimrnfos u llomttlo
Monteiro Gonçalves, c.c-pro{essor da Escola .1yricola de
S. Bento d11s Laucs
O

Presidente

ua

uos

llcpu!Jliea

B~lauos

Unidos

do

Hrasil:
Fa\:o saltei' quf' o Congrc~:;o l\'adonal dccrelou e cu
saneciono a seguinte resolução:
Art. Lo Fica o Poder Executivo autorizado a alJrir, pelo
1\linh·dPJ'io da Agrienltnra, lwlnslria e Conllltereio, o credito
especial do 2 :U62$500, afim de srre111 pagos ao ellgi•nhciro
agrottolltO Homulo Monl ('Íl'o ( :nrw.a 1\.·l's os vt•neirliPllf os a que
tem dircilo como rn·ofe:'sor que foi na Escola Agrícola rlc São
Bento das I .ag-Ps, no Estado da Bahia.
Art. 2." lleYugam-sc as disposi~õcs em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1 U:!7, 10ü" tia lmll•pcntlcncia c 3U" da Hepublica.
\V.\Slll~üToN

DECRETO N. ;, . '208 -

rm :!7

P. m~ f:iomi.\.
Lura t..:astru.

LUtH

Ucmiuianu

DE

ouTcnno

DE

1027

Autoriza. o Poder Ktccutivo a abril'. ]Jelo Ministrl'io tla Jfarinlw, o credito especial de 8: 5ü~$14·L
vice-almirante, (/radwulo. rc(ormmlo.

JWI'a J)(l(/tWICilfo

eH(JCIIh,~il'o

oo

machi-

nisla., Uustavo .Jacintlw Mal'litls t..:odlw

O Presidente da Jlcpubliea dos Estados Unidos do Bl'asil:
Faço ~·aher que o Congrc!-'so :!'!acionai dec1·eta e cu
saneciono a scguinf c rc;:oJução:
.\rtigo unico. Fica o PrcshlPnl r da Hrpubliea autm·izatlo
a ahl'ir, pelo Ministcrio da Marinha, o credito especial de oito
eontos quinhentos- c sessenta c dous mil cento c quarPnla e
quat.t·o rMs (R :562$1H), para pagamento ao vire-almirante
~t·aduado png·cnltl'iro machinistn t•cformado Gu!'fayo .Tacinllw
l\Jartins Coelho. dn di ffPn1tll.:a dn vencinwntos a que I Pm dirrito. pP!o pe1·iodu de '27 do t'everPiro de 1918 a 31 de tlczcmlH·o de 19'.!.0; revogadas a.s disposi<,:ÕPs em contrario.
Hio de .Jatwiro, '27 de oululll·o de 1H'.?7, 106° da lndl'pcn~
t!encia c 39o da Hepublica.
\VASHI:"'IiTON

Lt1 IH P.

DE

Snus,\.

A1•11aldo Siq11eim Pinto da Lu:.
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DECRETO ~. 5. :?U8 .\ -

DE

:.'8

DE OUTUBRO DE

1U27

Jl 1ouh' ab1'i1', pelo Jlinislaio da Fa:.cnda, o credito especial
de 8:t.H0$1:Jl, paro. }JII!f!IIIU'Illo a ,:l~tilt! ~;a~vüo, do lJilC lhe
(! tf,•viffo,

Cln VÍI'llfriC

de SCH{Cil~'(l.

jUdlCllll'llt

o

Prrsid1•nle da HcpulJlica do~ E~tados Unidos do llrasil:
qtw o Congrcs~o 1'\acional decretou e eu
sanct'ionu a :·wgtiiníe r1•solt11.:ão:
· .\rt. 1." O J>odPt' Exf't'til iYn abl'idt o credito rspeeial, pelo
:\linish·rio da Faz1~t11fa, dt• H:li'IOf~I::Jt. para pagamento a Altila
GalYão, quantia e::;:-;a qnc lhe ~~ deYida, em conscqucneia de
~ent.1mt;a judiei a l'Ía.
Pa t·agrapho unieo. O PodPt' Ext'eut iYo darú do fado l'<!Jiheeinwnto ao proetn·ado~· gi'J'al da J\ppuhliea, p:H·a qw• Sl'.Jll
apnl'ada P IH'OI't•ssada a t•c:-;ponsabilidade du autor da di'JIIÍ.·'sfio illt•.gal .
. \rt. :!." He\ot,aiii-sC as dispo~ir;ões l'lll l'onfr:uiu.
Hiu de .lmwiro, :!H de oululH'u de HJ:.n, iOü'' tia lndevenuencia c 3üo da Hl'publica.
Fa~.:o ~alwr

\V.\8IIINoToN LUis P.

UE

Suus.\.

Getulio v·a,.yas.

DECnETO :'\. 5. 290 --

DE .?;1 tJE ot-n:mw DE

1U.?7

A !lfflri:.o " r;urr/'1111 (I oln·ÍI', pelo Jlinistcrio da Viar;l7o e Obras
Publica~, o r~rctlifu especial tlc :12:6:16$6:17 (trinta c dotts
contos seiscrulos e u·inta. c .~ei.~ '111 il scisceHtos c trinta e
~ele 1't;is) Jmra. cotnplt•fw· o JW(JlWWnio d.e arati{icaçõcs
lot·acs tb'lJidas a {ullcciolllli'Íus da Adminislt·arâo dos CurJ'cio~ do JlaJ'Wlhüo

O Presirlenlc da H<~puhlica dos Esladus Unidos do Brasil:
F:u;o sahl't' que u Cungr·esso Nacional decretou c eu saueciono a ~Pguinte resolução:
~\l'l. 1.° Fica o GoY<'I'llO autorizado a abrir o ercdilo c.'iJH'I'i:tl dn f.rinla e duus contos Sl'iseentos c tl'inta c Sl'is mil
s•~is<'l'nfo~ ~~ fr·iJll:t n ~wfl'

1·r'•is (:~~ :t.i3()$637), )l:tl'a l'Oillpldar o
pagalllf'Jtf.o dn gralifil':t\:iks locaes devidas a funccionat·ius tia
Adtuinisf ra~.:ão dos COJTPio.s do Maranhão.
Ar{. 2." HeYogam-se as lli:-;posicões em contrario.
Hio de .Tatlt'ÍJ'O, ~n til' outulJro de 19?7, 106° da Indcpendl•nc ia c 3!.1" da lll'puLlica.

Lms P. DE SoGs.\.
Victo1' Konder.

\VASIIL:-l'GTON
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DECRETO N. 5.300 -

DE

29

DE OUTUBRO DE

1927

Publica a resolução do Congresso Nacional que proroga, novamente, a actual sessão legislativa até 31 de dezemb1·o do
corrente anno
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congreso Nacional, em conformidade do
disposto no § f o do art. f 7 da Con~tituição Federal, resolve
prorogar, novamente, a actual sessão legislativa até 31 de· dezembro do corrente anno; revogadas as disposições em ~Jon
trario.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de f927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
P. DE SoUSA.
Augusto de Vianna do Castello.

WASHINGTON LUIS

DECRETO N. 5. 301 -

DE

31 DE OUTUBRO DE 1927

A utm·iza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministe1'io da Jus-

tiça e Ncgocios Interiores, o c1·edito especial de 5 :353$333,
para pagamento a José Joa.quim Gont;alves~ de vencimentos
que lhe competem, como cmnmissario de policia de segunda classe, reintegrado em virtude drJ sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congres·so Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de cinco contos tresentos e cincoenta e tres mil tresentos e trinta c tres réis (5 :353-$333), para pagar ao cidadão
José Joaquim Gonçalves, os vP.ncimentos que lhe competem, no
periodo de 1 de setembro de 1925 a 22 de junho de 1926, como
commissario de policia de 2• classe, reintegrado, em virtude de
sentença judiciaria, nas funeções do seu cargo, tendo reassumido o exerci cio em 23 de JUnho de 1926; revogadas as disposições em eontrario.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1927, 106° da Tndependencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.
Augusto de Vianna do Castello.
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DEGHETO N. 5.302

-DE

31

DE OU'fUBI\0

45 1927

A uturiza a u.bl'ir, P·elu Ministerio da Justiça e Negocios Inte_j

1'iores, o c1·edito especial de 14:382$933, destinado á liquidação de dividas contrahidas pelo mesmo ministe1·io

O Presidente da Uepublica um; Estados Unidos do Brasil:
Fa~.:o saber que o Congrefso Nacional decretou c eu
.JLneciono a seguinte resolução:
Artigo unico. l•'ica o Prm;idente da H.epublica autorizado
a ahril'. pelo l\1inisterio da Justiça e Negocios Interiores, o credito ~~special de quatorze contos tresentos c oitenta c dous
mil novecentos e trinta c trcs réis (14 :382$933), destinado á
I iquidação de dividas contrahidas pelo mesmo ministerio, além
dos ereditos votados para o exercício de 1924, e constantes dos
processos que acompanharam a mensagem de 6 de outubro do
nnno passado; revogadas as disposições em contrario.
llio de Janeiro, 31 de outubro de 1927, 106° da lndepenõencia e 3üo da Hcpublica.
WASHINGTON Lur~:;

P.

DE BousA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO l\. :J •. J.o:J -

DE

31

DE

ou:runno

DE

1ü27

.tutoriza o. alJI'ir, pelo Minislerio da Fazenda, o c1'edito especial de H: 386$4:Jí, para payamcnto de pensão de montepio
a ]) . Joannn Baptista Gomes :Ji'erreti, vi uva de Luiz Fer1'eti, Sl'gundo tenente da Armada e pratico do 1·io Pm·afiUay

O Presidente ua Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Fat;:o sabPr que o Cong·resso Nacional decretou c cu
S<llllTiono a seguintn resolução:
Artigo unico. F'ica o Puder Executivo autorizado a abrir,
pelo 1\Iinisterio da Fazenda, o credito especial de 8 :386$•454,
para pagar a D .•Toanna Baptista Gomes FetTeti viuva de
Luiz F'erreti, segundo tenente da Armada c prati~o do rio Parag11ay, a I'espcctiva pensão de montepio, relativamente ao
tempo dPeorrido entre a data da morte desse official e o dia
~m. qun foi .iulg-arla a vinva habilitada a receber a pensão rel!'I'Ida; nwog:ulas as disposic;ões em contrario.
!lio dn .Janeiro, 31 dn outubro de lü27, 10üo da Indcpendt•Jll'Ia c 39° ela Republica.
\VASHING"fON

LUIS

P.

DE SoUsA.

Getulio V m·aas .
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DECRE'l'O N. 5. 303 A -

DE

31

DE OUTUBRO DB

1U2'7

l'ermitte que 1westem exames parcellados os estu.duntes que
reqttererem inscripção na época leyal de :1.927, de accôrdo
com o decretu n. 11.530, de HH5
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bru~il:
lj'ac.:o sabor que o Congresso Nacional decretou c eu sunceiono a resolução seguinte:
.\rt. t,o Nos estabelecimentos de ensino sooundario, officiam; ou a elles equiparados, são pcrmittidos os exameH varcellados a qualquer candic·at.o quo requerer inscripcãu na
lÍpoca legal de exames do 1927, de accôrdo com o decreto numero 11.530, de 1915.
Art. 2. Vetado. ·
Arl. 3. Revogam-se as disposições em contrario.
0

0

llio do Janeiro, 31 do outubro de 1927, 106° da Indevendenl'ia e 39° da Republica.

P. DE SOUSA.
Augusto de Vianna do Caslello.

WASHINGTON LUIS

DECRETO

~.

G.:JO.í-

DJ<.l

31 DE OUTUDHO DE; 1U27

1ltttm·iza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito csJJCcial de 8 :7 42$770, pm·a pagamento ao Dr. AWaro Carlos
de Andrade c outros, em .virtude de sentença .fudiciaria
O Presidonte da Republica dos Estados Unidos do Hmsil:
Fnco saber .que o Congresso Nacional deercLou o eu
saueciono a seguinte rcsoluçãD:
Art. i. o Fica autorizado o Presidente da Hepnbliea a
aiJdr-. tmlo Ministm·io da Fazenda, o credito especial do r(ds
~: H.:!$770, para pagamento aos Drs. Alvaro Carlos de Andr·adP, ~\dalbet·to Bentim, Wuldemar Augusto Bentim, .Tosé, Adalbcl'Lo, Gordula o Affonso Bentim de Lacerda em virlude de
sentença judiciaria.
'
Art. 2. o Uevogazn-se as disposições em contrariD.

~in do Janeiro, 31 de outubro de 1027,

dt•r~t·m e 3Do lia

Hepuhlil'n.

\V.\!;IJJNt;·roN LUit:;

aetufio

106° da lndnpell-

P.

1m SousA.

Vll/'{f({S.
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jJgGftJ~TO N. 5 . 305 -

HE

31

DE OU'l'UDH.O DE

1\.127

.1lawla uiJI'it· n credito de :2 :980$GOO, para 1maamento ao ci~a
drin Pot·tunalu Lemos hMlior, em virtude de sentença J'lttlnr:ial'ia

u

Pt·l~sidentl\ da HoJmlJliea dos Estados Unidos tlo Drasil:
que o Congresso Nacional decretou ~ cu

Fa1·o ~alwr

~::ltlt'l'iorll• a Sl'gtriule ru:::oltlt.:ão:

.\ r·L. 1." O Pod<'t' Exec·utiyo manda.llá pagar, para o que
ahrir:í o J't':-})t'diYo Cl't-dito, ao cidadão .Fort.nnat.o Lnmos Junior. ":! :\)HI'$000 (dous c~ontos non'eenlos e oite11ta mil c seiset•nl os r<; i :'i), <'lll 'i t·tmle de scnt.enr,:a judiei ara. que condcmnou
a Uniiio por aecidPnln no trabalho, na pessoa daquclle cidadiin. <H'l'OtTido nas offieinas do Lloyd Brasileieo, sita no Moc:rngw; PPqupno. ;)" distl'icto de Nitlwroy, capital do Estado do
Hio dt\ .Jarwiro, na referida importaucia .
.\l'l. :! • o BeYogam-so as disposições em contrario.
!tio dn .Tanniro, 31 de outubro de 1027, fOGo da Imleporidt•tH'i:t e ~HJu da ltepublica.

\VM:HHNttToN LUis P. DE SousA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. !í. :Jflti -

DE

1 DE NOVEMBRO DE 1927

w~lo Minislc1"io da Fazenda, o credito especial
de 20:.119$.tJO.(J, pm·a paamnento de di{fe1·ença de pensão de
11/(lntepio, r-m. virtude de sentença judiciaria, ao rnenm•
O.<;waldo de Vilhena, representado por seu tutor Nüo José
da Silva Pr-1·ei1·a

Au.lrrdzn a abrir,

O Prl•sidenf c da Hcpublica dos Estados Unido::; do Bl'asil:
Fac:o ~ahcr que o Congresso Nacional decretou e cu san<Tiono a spguintc resolução:
~\rUgo uni co. Fica o Presidente da Rcpuhlica autori;r.ado
a nhl'it·, pelo l\1inisterio da Fnzonda, o credito especial de
Yilll<' eonfos h·csl'nf.o~ n rlm~enove mil novecentos c novo rúis
(:!O ::!1 Olji!)09), para pngaJ' ao menor Oswaldo de Vilhcna, rcpreSPttl.ado por sen tutor Nilo José da Silva Pereira, a diffcrcnca
da rwnsãn de mont.cpio deixado por seu pae Dr. Alvaro de
Mf~Ilo Cnufinlw Vilhcnn. c:x-dircctor geral dos Telcgraphos,
diJ·nif n r<'ronll<·!~ido por ~entew:;a judiciaria; revogadas as disl'osirõ•~s nm eontral'iu.
Itio de Janeiro, 1 de novembro de 1927, 106° da Indcpen-

tlcncia e :19° da Rcpublica.
Lurs P. DE SousA.
Getulio Vargas.

\\'.\SHtNG'fON
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DECRETO N. 5. 307 -

DE

1

DE NOVEMUilO DE 19~7

J.uloriza a abrir, pelo Mütiste1·io da Fazenda, u credito especial
de 1:404$, para pagar a José Nicolau os vencimentos a que
tem di1·eito, em virtude de sentença judiciaria
O Presidcnlc da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço sabm· que o Congresso Nacional decretou u eu sanceiono a seguinte resolução:
Ar ligo unieo. Fica o Poder ExPeuf ivo a ui Ol'izado a abJ'ÍJ',
pelo l\linistcrio da Fazenda, o e1·edil o cspcl'ial de quall·o contos
quafL·occntos c quatm mil rt;is r.t:40-l$). para pagar a .lost~
Nicolau, em vista de sentença judiciaria, os vencimentos a que
tem direito, pelo cargo de agente do Correio de Sacra Familin,
no Tinguá, Estado do Rio de JaneiJ·o, e do qual fôra tlmniUido
sem motivo e sem preceder processo administrativo; revogadas
as disposições em contrario.
Rio de .Tanciro, 1 de novcmln·o de H)27, 106° da Imlepene 3Uo da Hcpublica.

(~cne ia

\VAtiHINUTON

Lms P.

DE

t;ousA.

Getulio Va.ryas.

bECHETO N. 5. 308 -

DE

1

DE NOVEl\lBHO DE

1927

Manda abrir o credito especial de 20:000.$, !para payanwnto ai

Joa.quim BczeJ'i'a de Lura, em virtude de sentença judicim·ia
O Presidente da Ht•publica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional dccn~lou c eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. O Governo abrirá o credilo especial de
vinte contos de réis, para pagamento a. .Joaquim Bezerra de
Lyra, em virtude de sentença judiciaria; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 1 de novem1J1·n de Hl27, 106° da Independcncia c 39° da Hepublica.
\VMHIINGTON

LUis P.

DE

Getulio Vargas.

Sous.\.
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DECRETO N. 5. 309 -

DE

1 DE NOVEMBRO DF. 1927

A.utoriza a ab1'i1·, pelo Minister·io da Fa.zenda, o credito e.~;pecial
de U ::mmn.fJ8, prrra paomnento a llmnualdo do.~; Santos, em.
vi1·tude de sr:utença jwliciaria
O Pr0sidrnle da Republica dos Estados Unidos elo Brasil:
Faço saber qtw o Congres:;:.o Naeional decretou c PU sanceinno a seguinto resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministcrio da Fazenda, o credito especial de 11 :596$798
(onzr contos quinhentos e noventa c seis mil setecentos e noventa e oito rt~is), para pagar a Romualdo dos Santos, em virturlc dP s0nfcnça jurliciaria; revogadas as rlisposif;õcs em contrario.
Hio de Janniro, 1 de novembro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
\VASHINGTON

LUis P. DE SousA.

Getulio Vargas.

1)J~f:nETO 'L :; . ;11 O --

DE

I

DE NOYF.l\TDHO DE

1927

Autnriza. a ohrir, pelo illinisterio da Fazenda, o credito esperial de 10 ::!'tO~f>fHI, de.o:linado o rcoulari:.nr despeza de
fl(/eantamenfo /'rito. rm 1!120, an Dt•. llrnJ'irptr Nrtto dr>
l'osr.onef'flos LPssa

O PrPsidcnf r> dn. fippnhlica dos E~tados Unidos do Dra~il:
Faço saber qu0 o Congrc~so Nacional dP.crcf ou e f'U
sancciono a seguini.c resolw;ão:
Aft. 1.° Fica o Poder ExPcnt.ivo autorizado a abrir, pelo
Ministcrio da Fazenda, o credito especial fie 1O:240$500 (dez
contos duzentos e qnarenl.a mil e qninhcnf os rcSi~), destinado
a l'Pgl!laJ·izar a rlPs.pcza do adP.antammlto fp,ito, rm 1H20, a11
H1·. Jl,•nriqne N('flo dn Vascon1•nllos Les~a. para rnini'f'allar o
P-difiejo do Juizo lj'Nln1·al na ~re~:ão dn Ranta Cnfharina, nffin~
g-idn por incnndio.
Al'f. :!." ncvo_gam-:::P- as rlisposic_:õrs em contrario.
Hio de .Tnnriro. t d0. TlO\'f'lllhro dP- Hl~i, 10G" da Indcpen ..
oencia r 39o da R r-publica.
\VASTITNGTON LUIS

Getulio

P.

DE SOUSA.

Va1'(Ja.~.
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DECRETO N. 5. 311 -

DE

1

DE NOVEMBRO DE

1927

Autor.i.za a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 21 :656$44.0, para pagamento ao chefe de secção
da Alfandega de Manáos, Firmo Caetano de Araujo, em
virtude de 1'cinteg1'ação

O .Presidente da Republica dos Est3dos Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 21 :•656$446
(vinte e um contos seiscentos e cincoenta c seis mil quatrocentos e quarenta e seis réis). para pagar ao actual chefe
de secção da Alfandega de Manáos, Firmo Caetano de. Araujo,
os vencimentos que lhe competiam no periodo de 2·6 de agosto
de 1918 a 10 de junho de 1921, em virtude da sua reintegração;
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 1 de novemhro de 1Çl'?i, 106° da lndepcndcncia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DR SOUSA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. 5.312

-DE

i

DE NOVEMBRO DE

1927

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 35:732$694, para pagamento á Companhia Agnlo
Sul Americana de Seguros Terrestre.<; c Maritimo.r;, em
'nirtude de senf ença judiciarta

O .Presidente da Republica dos Estados UPidos do Brasil:
Faço ~:;aber que o ·Congresso Nacional decretou c eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. Fica o Poder Exeeut,ivo autorizado a abrir.
pelo Ministerio da Fazenda. o credito especial àe trinta e cinco
contos setecentos e trinta e dous mil sPiscentos e nnvPnta ~
quatro réis (35 :732$69~), para cffectuar o pagament.o á Companllia Anglo Sul Americana. de Reguros Terrestres e Mariti.
mos. em virtude de sentença. jmfii~iaria; revogada.~ n~ di:"JH'~içõc~ Pm contrario.
fiio de .Janeiro. 1 de novembro de 1927, 106° da Tndepen-.

dPncia e 3!lo da Hopublica.

WASHINGTON l..UIA

P. DE ROUSA.

Getulio V amas.
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n'Ji'!,CHF.TO N. 5.313 -

DE

1

1'1E NOVEMBRO DE

1927

A nforiza a nJn·ir, pelo illinisterio da Fazenda, o credito elpecial de 13 :H0$118, pm·a pagamento a D. Zulmira Uchôa
llodriancs c outros, em virtude de sentença judicim·ia
O Presidenf c da fie publica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o ·Congresso Nacional decretou e eu
;;;nncciono a seguinte resolução:
Arf.igo mrieo. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
velo 1\linisteriu da Fazenda, o credito especial de 13:410$118
( t.1·ese contos quatrocentos e dez mil cento e dezoito réis),
para pagamento a D. Znlmira Uch'ôa Rodrigues e outros, em
virtude dn sPnterH.:a judiciaria; revogadas as disposiçõP~'i nm
contrario.
Hio de Janeiro. 1 de novembro de i 927, 106° da Independe!lcia e 39o da Republica.
WARHINGTON LUIS P. DE 8olJ'SA.

Getulio Vm·ans.

DECHF.TO N. 5. :11 1 ·-

DE

3

DE NOVF.MBRO DF.

19?7

A 11foriza a abrir, pelo Ministe1·io da Guerra, o C1'edito r!special
rle -1 :7G-1$ 1-11, para J.Jagar ao major 'l'eforntado Miauel Arclumjo Tenm·io de Albu.r]ue1'(/Ue, pela reyencia da ~· aula
do :.?'' n:wno da extincta Escola de (htr1'1'a, de 3 de al>riZ·
a 31 tlr~ dw:.mnln·o tlc ·J Ut 'l
O Presidc11t.o da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber qur. o Congresso Nacional decreta c eu sancciono
a :-'l'guintc rnsolu<;ão:
Ar figo unieo. Fica o Poder Executivo autorizado a abdr,
pelo 1\linislnrio da Guerra, o credito especial do 4 :764$441
(quatro contos sefcconlos e sessenta e quatro mil quatrocentos
c qnat'enla ~~ um rt~is), para altcnder ao pagamento do major
t•erm·n:adn do ]i~Xf'reifo, l\lignP! Arellanjo 'fenorio dr. Albuquerqw•, pPia rr•gctH'ia aeeumulativa de professor interino da
4• allla, do 2" anno rla extincta Escola de Guerra, no periodo
trn :l de nlll'il a 31 de dPzcmbro de HH4; revogadas ns disposi~;õns em eontrario.
Rio de Janeiro, 3 de novcmhro de 1927, 106° da Jndepcndmrcia n 3!!" da Rcpuhlica.
\VMHIJNflTON LUIA

P.

DF.

SousA.

Nestor Se:cfredo do.fil Pnssos.
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DECRE'I10 N. 5. 315 -

DE

·3

DE NOVEMBRO DE

f 927

Autoriza a abrir, pelo lJfinisterio da Guerra, o credito esP'ecial
de 2:087$319, pm·a pagar a terceiros o{ficiaes .da extincta
'Directoria Geral de Intendencia da Guerra, dt/ferença de
vencimentos c arati{icação provisoria que lhes são devidas
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono
:-r seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abcir,
fH1lo Ministerio da Guerra, o credito especial de dous contos
e oitenta e sete mil tresentos e dezenove réis 2 :087$319), para
pagamento aos terceiros officiaes da extincta Director•ia Geral
.rJo Intendencia da Guerra, José Keller da Silva, Abilio Couto
e Antonio Varella Seabra, proveniente de differença de vencimentos, de gratificaçã9 provisoria a que se refere a lei
n. 3. 990, d'e 21 de janeir'o de 1920 e de gratificação addicional
de .25 %, a que fizeram jús e não receberam; revogadas as dispnsiçõ_es em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1927, 106° da Indeprnilencia e 3go da R~publica.
\VASHINGTON Lms P.

DE

SousA.

Nestor Seze{redo dos Passos.

DECRETO N. 5. 316 -

DE

3 DE NOVEMnno m<: 1927

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de 36:923$150, para pflfJamento de
melhoria de reforma concedida a varios officiac,ç da A1'mada

O Presidente da Republica dos Estadas Unidos do Brnsil:
Faço saber que o Congresso Nacional decreto o f'll
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autol'izaflo a ahril>, pPlo
Ministerio da Marinha, o credito especial dP f.rinta e seis contos
novecentos e vinte e tres mil cento e cincornta réis
(36 :923$150), .para occorrer, até o nnno de 1921, ao pagamento
rJa melhoria de reforma concPdifla Am virt.urlr do nnf ori:wrfín
constante do decreto legislativo n. ·L ~G~l. de 12 de janoi m ·'dn
-1922, nns srguintos officiaes roformados: vice-almirante gT'artnado Clcf.o Ladisláo Tourinho .Tapi-Assú; contra-almiranft's
graduados João Baptista de Mcrlf'zrs Ferreira e Gustavo .Ja-
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cintho Martins Coelho; capitão de mar e guerra Henrique
Bueno de Oliveira Sampaio; capitão de corveta José Antonio
Lopes e capitão tPnente Arthur Ernesto de Menezes.
Art. 2. o Revogam-s0 as disposições em contrario.
Hio de .Janeiro, 3 de novembro de 1927, 106° da TndC'pcn-

clenc ia o :39° da Hrpuhliea.

P. DE ROUBA.
Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

WASHINOTON LUIS

J)EOilETO N. 5. 317 -

DE

A DE NOVEMnno DE Hl'27

Autoriza o Poder E.1:ecntivo a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Jndustria e Comrnercio, o cred.ito especial de
1:530$, destinado a pagar o aluguel dos predios em que
{unccionou o Patronato Agrícola da Casa dos Ottoni, no
Serro, dm·ante os mezes de janeiro a dezembro de 1923
O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sancr,iono a seguinte resolução:
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministcrio da Agricultura, o credito especial de 1 :530$, destinado a 1mgar o aluguel dos predios err. que funccionou o
Patronato Agrícola ria Casa dos Otfoni, no Rerro, durante os
mczcs do janeiro a dC'zcmbro de 19·23.
Rio de .Janeiro, 8 de novembro de 1927, 106° rla Independencia r iJ9° da Rpublica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Geminiano Lyra de Castro.

DEnRRT.O N. ri. !H 8 -

DF.

A DF.

NOVEMBRO DE

1927

Autorizo. a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Ind.ustria e
Commercio, o credito r.r;pecial de H:/79$338, pa.ra pagamento rle rredores por fornecimentos feitos, em 1925. no
.Jardim. Botanieo
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Fnço saber que o Pod~r I . cgiRlatiYo decretou e eu sancriono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o PJ'c>.;;;idf'nte da Republica autorizado
a abri r. pC'lo MiniRferio da Agricultura, Industria e Com-
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mercio, o credito especial de f 4: f 79$338, para pagamento de
credores por fornecimentos feitos, em 1925, ao .lal'dim nolnnil'o; rf"!vogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de novPmhro do 1927. 106° da Tndependencia e 39" da Hpublica.
WASHINGTON

J.. UIS P.

DE SorJSA.

Grrniniano Lyra de Castro.

DEC:RETO N. ri. :11 fi -

nr:

8

DE NoVEMBRO DR

1927

Autoriza o Poder Executivo a abrú·, pelo Ministe1·io da Ar,ricultura, Indnst1'ia c Cornme1·cio, o credito especial de
120:mtO$, para pagamento a Be1·nardo de Oliveira J1m·bosa, d viuva e he1·dei1·os de Raphael Ch1·ysostorno lll,
Olivei1·a e á Sociedade A nonyrna "A Propriedade". do
aluguel do terreno ocupado pela Estação de t;ombustiveis e Minerios

O Presidente da Republica dos Estados Unidos dn Brasil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Agricultura, o credito especial de 120:000$,
para pagamento a Bernardo de Oliveira Barbosa, á vitnra e
herdeiros de Raphael Chry8ostomo de Oliveira e á Sociedade
Anonyma "A Propriedade", do aluguel do terreno occupado
pela Estação de Combustíveis e Minerios.
Art. 2. o E' o Governo autorizado a entrar em accôrdo
com os proprietarios do terreno a que se refere o art. 1o, para
o fim de adquiril-o, pedindo, em srgu ida, ao Cong!'Psso NacJOnal o credito necessario.
Paragrapho unico. Caso e.ssa compra não seja julgada
convenientP, rloverá o GovPr>no providenciar para a murlança
da E'Rtacão de Comhu~tiveis, afim de installal-a em pr·npJ•in
nar.ional.
Art. 3. o Revogam-se ns disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 8 de novembro de 1927, 106° da TndP.penrlencin e 39~ da Republica.
WASHINGTON Lt11R

P.

nE

Rm JRA.
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DJ~CRETO

N.

f).

320 -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1!l27

cr, a
1

mais dott.s loga1'es de fieis na thesouraria da Alfandega
de Po1·to Alegre, com os vencimentos das tabellas existentes para essa categoria, ficando o Governo outm·izado
a abri1·, 1JaJ'a esse fim, os 1·espectivos creditas

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil~
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e en
sanvciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Ficam creados mais dous logares de fieis na thesouraria da Alfandega de Porto Alegre, com os veneimentos
·
dns tahellas existentes para essa categoria.
Art. 2.° Fica o Governo autorizado a abrir para esse fim
os respeetivos creditos.
Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1927, 106" da Jndependf'neia e 39° da Hepublica.
\VASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vargas.

J)f:CTlETO N. fí. :1? 1 -

DE

8 DE NOVEMBRO DE 1927

A. u f o1'iza. a ahri1·, pelo Minüterio da Fazenda, o credito esper:ial de -1:766$522, para pagamento a D. Maria Constança
Fe:Teirrr .Taques, em virtude de sentenr:a .iudiciaria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faeo salwr que o Cong-resso Nacional decrf'fon c cu sancr.ionn a sPguintp rcsolnção:
Art,. 1." Fica o Pwler Executivo autorizado a abrir, pnlo
Minif':f f'l'io da FazPnda, o crec.ito especial de 4 :7Goü$522, para
pagame11fo dPvido a ]) . Maria r.onstança Ferreira .JnqllPF~, plll
Yir·fwJc dP f'(~llft'll«.:a jndiciaria; revogadas as disposiçõPs PJI\
cmrfrnrio.

Hio
4)!'JWia P

.Tnnriro, 8 de novembro de 1927, f06n rla Tndf'pflll:1!l" da HPpuhliea.

c)p,

P. DE
Getulio Vnrga.f;

\V ARTTTNGTON LUIS

SnUHA.
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DECRETO N. 5. 322 -

DE f) DE NOVEMBRO DF.

1 927

Autoriza a. abrir, 1Jelo M·ini:;;terio da Fazenda, o credito especial de 28:729$, para paonmento do prentio devido o .losé
Alcides Leite, pela consf1'Hcçl7o do /Liate ~' Valcides''
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Fa<,:o saber que o Congresso Nnrional drcrct.ou r rn sarwc.iono a seguinte resolu<,:ão:
Artigo uni co. :Fica autorizado o Governo a abrir, JWlo
J\JinistPrio da Fazenda, o crec·ito especial dP ;?8 :72Hlll, afim dPoccorrfW ao pagamento do premio devido ao construclor· naval .Jos(~ Alcides Leite, pela ennslrucção do hiate Valr.irles,
eonforme obrigação assumirla Pm termo e respom~ahilidarlP,
na Delegacia Fisral dr Arneajt'r; rPvogadns as disposi1:i)ps Plll
r·ontrario.
Rio de .Janeiro, 9 de novembro de 1927. 106° da IndPpendencia e 39° da Republica.
W ASIIING'fON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vnrgns

DECRETO N. !1. ::l:?!"l -

DF.

!l DF. Nn\T'\tBRn DF. 1fl27

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o rrerlito Nipecial de 33 :061$323·, para pagom.ento a f!nrlos J»ioli, rm
'nirtude de sentena judiciaria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos dn Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional o('ereton e rn saneciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. Fica o Poder Executivo autorizado a ab1·ir,
pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 33 :Oül $3~3·,
para pagamento a Carlos Pioli, em virtude de senlenr.a ,indir-iaria; revogadas as disposições pm contrario.

Rio de .Janeiro, 9 de novnmhrn de 19:?7, tOflo da TnrlepPndencia e 39° da RPpnblica.
WASHINGTON

J.mR P. DF. SousA.

Getulio Vargas
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lJECHETO N. 3. 324 -

DE !) DE NOVEMBHO DE

1927

A. ulol'hn a abrir, }wlo Minü;le'l'io lia F'uzenda, o credito especial de :3H :lj8fi$8G~~. parn JWflaJtwnto a Auyustu de Azevct~o, em vil'tttde de :;entcru;a Jttdiciaria

O PresidtHllo da H.evublica dos Estados Unidos do Brasil:
h1c;o sabe-I' quo o Congresso Nacional decretou c eu sanec i o nu a ~pguinle resolução:
.\ 1'1. I." Fiea o Po•let· Executivo autorizado a abl'ir, pelo
l\lini~U·J·io da Faí':rn•la. o et·eLiilu p~peeial de :3l) :(i85lfi85:3, para
paganwnlu ao eulloctor federal de Jardinopolis, Estado de São
Paulo .. \uguslo de Azt-vedo, em virtude de sentença ,indiciaria .
. \l'l. '2. Hevogam-se as disposições em contrario.
0

Rw do Janeiro, U de novembro de 1927. 106° da Indepen-

Jencia o

:_mo da. HepulJlica.

\VAsHINGToN

Lms P.

DE

SousA.

Getulio Vargas

DECRETO N. 5. 325 -

DE

9 DE NOVEMBRO DE 1927

Manda a1Jri1', JJclo Ministc1•io da Fazenda, Q credilo especial
de 18:053$116, para pagar ao commissario. de policia José
.Joaquim Gonçalves, em virtude de sentença judict''aria
e dá outras providencias.
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Fat.:o saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sanecionu a. seguinte resolução:
Art. 1.° Fica. o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministcrio da Fazenda, o credito cspecia_l de dezoito contos,
dncoent.a. e trcs mil cento c dezeseis réis (18:053$H6), para
vagar ao commissario de policia José Joaquim Gonçalves, demittido S<'m eausa justificada, os vencimentos que lhe cabem
a f é o dia de sua reintcgTa~:ão, em virtude de sentença judieiaria.
Paragrapho uni eu. O Poder Executivo da11á conhooimento desse Jacto ao procurador geral da Republica para
apurar a responsabilidade do autor da demissão illegal e
I•rut·nssal-o por isso.
Al't. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.

n i o de Janeiro, 9 de novembro de 1927, 106° da Indepenàenc ia e 39° da Ilepublica.
WASHINGTON

LUIS P.

DE

Getulio Vargas.

SoUSA.

174

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

DEOHE'l'ü N. 5. 326 -

DE

9

DE NOVEMBRO tm

HJ27

.l u.loriza a abrir, pelo Mintsterio da Fazenda, o c1·cdito esp~dal de 4:517$336, para pagamento a Francisco A.uansto

/londclli c oul.ro.s, crn virtude de sentença judiciada.

O Presidente da Republica dos E,stados Unidos do Brasil:
Faç,o saber que o Con~_resso Nacional decretou e eu
saneeiono a seguinte resoluçao:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a ahl'ir,
o eredifo 9special, pelo Ministcrio da Fazenda, do quatn'
l'ontos, quinhentos c dczcsetc mil tresentos e trinta e seis
rt 1 is ) 4 :517$336), para pagamento a Francisco Augusto Hon-dt•lli c outros filhos do funccionario engenheiro Constantino
Hondelli, por força de sentença judiciaria; revogadas as disposiçõns em contrario.
llio de .Janeiro, 9 de novemLru de 1927, 10G" da lllllec 39° da Rcpublica.

lH~IHlcncia

\VASHING'l'ON

Lms P.

DE

SousA.

Getulio Vargas.

})EORETO N. 5. 327 -

DE

9

DE NOVEl\IDRO nE

1927

Autoriza a abrir, pelo Ministe1·io da Fazc1ula, o credito es- 1
pecial de 23 :878$840, para a conclusão das obr·as de (J(laplação do predio destinado á Delegacia Fiscal do 1'hcsouro Nacional, em São Paulo.
O Presid-ente da Republica dos Estados Unidos do Bmsil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu
s:meeiono a seguinte resolução:
Art. 1.° Fica autorizad'o o Governo a abrir, pelo Minis1nrio da Fazrnda, o credito especial de vinte e t.res contos,
oitnecntos e setenta c oito mil, oitocentos c quat'onta J'l'is
(~3 :878$810·), para a conclusão das obras de adapta..:ão do
Jll'edio destinado á Delcga·cia Fiscal do Thesouro Nacional, ~~m
São Paulo.
Art. 2. 0 nevogam-se as disposições em· contrario.
Rio de Janeiro, 9 de novemhro de 1927, 106° da llHleJll'Hdencia c 39° da H.cpublica.

P. DE
Getulio Vargas.

WASHINGTON LUIS

SoUSA.
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DECllETO N. 5.328 -

DE

9

DE NOVEMBRO DE

f927

Autoriza a abrir, pelo Ministcrio da Fazenda, o credito especial
rh~ 1;j : H7R$~J!1.1, para zmgarnento, durante o CXCtrcicio de
J !127, do.ç vencimentos que competem ao tltcsourei1·o do
()u(re do De]Jusito l'ublü:o c dá outras providencias
O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brasil:
lt'a(~o saber que o Congresso Nacional decretou e eu
satHT iouo a seguinte resolução:
AL'I.. Lo Fica o Poder Executivo autorü:ado a abrir, pelo
1\linisi.Pt'iu da Fazenda, o crcdilo especial de tresc contos
novPc(•nlos e- se f enla c oito mil novecentos e quarenta c
<ItwJro l'(~is ( 13 :97R$9H), para occorrer ao pagamento, duranln esf.p exercido de 1927, dos vencimentos que competem
~w ll~t•som·cit·() do Cofre Llo Deposito Publico.
Art.. .'2." A rlartir rl'a daf.a desta lei, o Governo deverá
dar CllllllH'imento ao disposto no art. 2° do decreto legislativo 11. G. 080, de 27 de novembro de 1926.
Art. 3. Hcvogam-se as disposicões em contrario.
fiio de Janeiro, 9 de novembro de t927, 106° da Inàependencia c 39° da Hcpublica.
0

\VMHIING'l'ON

LUis P. DE SousA.

Getulio Vargas.

J)EORE~TO

N. G. 320 -

DE

9

DE NOVEMBRO DE

1927

,\uln'l'iztt a abrir, ]Jelo Minist(~rio da FazewJ.a, o credito es..:.
J~er·iul rir? 29 :5'l5$975, wu·a paoamentOt á I. G. A·rauju,
em virtude de sentença .iudicia1'ia.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c eu
sauceiono a seguinte resolução:
.Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo l\'1 iuistcrio da Fazenda, o credito especial de 29 :545$97G
(vinL•l c nove contos quinhentos e quarenta e cinco mil novecentos e setenta c cinco 1·éis), para pagamento á J. G. Arat9o,
em vil't.udc de sentença judiciaria; revogadas as disposiQOes
em contrario.
Hi o de .Taneil·o, O de novembro de f927, 106° da Indepen:Jenciu e 30° da Rcpublica.
\V.\sHING1'oN Lms I). DE SousA.
Getulio Vargas.

l/o

AU'lUb UU .PUUMi. L!'.LJ1oLA11\U

DECRETO N. 5. 330- DE 10

DE NOVEJ\llJHO DE

1927

Autor-iza o Podm· Executivo lt nbl'ÍI', pelo Jl inistcl'io da Ma1'inha, o c1·edito e.~pccial tlr> 2: lli:?$, 1Jara lW!JOnwnto a
Ernesto Francisco de Paula Velloso.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Fac.;o saber que o Con~t·esso Nacional UPlTela l' Pll sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo aut ol'izado a aiJl'ir,
pelo Ministerio da Marinha, o crrdilo f'S)Wcial de dous contos
cento .r;.~ sessenta c dous mil ré i~ (2: J 6:!$000), pa1·a paganwntu
ao fiel civil, addido ao Deposito Naval do Hio do .Janeiro,
Ernesto Francisco de Paula V·elloso, {los seus YC•Jwinwnlo'l
no exercício de 1926, não r.ecellidos f;Ol' om:s~ãu or<;amentaria; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1U:?7, lOG'' da Juill'VClldencia c 39° da Hcpublica.
'VASHlNUToN

LUis P.

OE 8oUoA •

•1nwldo Sic1uei1'a Pinto do l .. uz.

DECRETO N. 5 . 331 -

DE

1O

DE NOVEM Bno nE

1927

Autor'fza o Poder Executivo a abril·, lJelo Ministerio tln Ju.<;tiça e Negocios Jnte:riores. o crel ito especial dr- 7 :000$,
para attende1· ao. pagamento da im11J0rtancia devida a Luciano Passerini, pelos serviços 1Jrestado.~; á In.~;pectorin
de Prophulaxia da Tube1·culose. a cargo do Departamento
Nacional de Snvde Publica, e1n 1923.

O ·Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Paço saber que o Congresso Nacional ·decrdou c cu
sancciono a resolução seguinte:
Artigo lmico. Fica o Presidente da Repnhliea au! ol'izado
a abrir, pelo Ministerio da Justi~,;a c Negocias In f cri ores, o
credito especial de sete contos de réis (7 :000$000). afim de
occorrer ao pagamento a que tem direito Lnciano Pnsserini,
pelos serviços •Que executou no edifício ria Praça ria Bandeira, destinado á Inspectoria de Prophylaxia da Tulwrcnlose,
a cargo do Departamento Nacional d'c Saudc Publica, em 1923;
revogadas as disposic,:õcs em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1927, 106" da Indcpendencia c 39° da Republica.
Lms P. DE SousA.
Augusto de Vianna do Castcllo.

\VASIIINGTON

ActoS bO PODER
DECHETO N. 5. 33:2 -

177

LEOISLA~IVO

IJI.; 10 DE NOVEMBRO DE

1927

:1 nlol'iza a abrir, pelo J..Uillisterio da Justiça e Negocias Interiores, o cre_dito espr?cial de 6 :856$'451, para pagar a
D. Maria Olympia ,uvcs, vi uva do guarda civil José M.
Alves
O Presidente da llepuhlica dos Estados Unidos do Brasil:
O Prn.sidente da llcpublica dos Estados Unidos do Brasi,:
·Faço snhct· qtw o Congresso Nacional decretou e eu
~;~nwcionu a seguinte resolução:
.\rl. 1." Fica o Poder· ExectttiYo autorizado a abrit·, pelo
;\linistcrio da Jusli~.;a, o credito esvecial de 6:856$451 (seis
eoit!us oitocentos ~~ cincoenta c seis mil quatrocentos o cinl'll•)Hta e um réis) pam pagar a D. Maria
Olympia Alves,
\iuYa do guarda civil de 1" classe José Mal'ia Alves, a pensão
a """ lc•m diL·oit.o a referida viuva, a contar de 10 de março
dl' IH:!.'f. quando falleern aqunllc guarda civil, até 31 de dezpm!Jru do eol'reute anno, nos termos do deci'el.o de ~9 de óut.ull"o do J !J.:?(i, PXpt~di,Jo na cop.formidade do paragrapho
tmieo do art. 1" da lei n. 3. 60!), dr 11 de dezembro de 1918,
P dos art~. 11 i n 117 do regulamento
approvado pelo del'ndo n. J:LH/8, dn 14 dP novembro de 1919 .
.\rt. 2. o Hcvngnm-sn as disposições em contrario.
Hio de .JanPiro, 10 de noYembro de
lJ<'IIdi'IICÍa e 3!)" da Hc11llblica.

19~7.

WASHINGTON LUIS

P.

106" da IndcDE SOUS.\.

Alt!fiiSto de Vianna do CasteUo.

DECRETO N. 5. 333 -

DECRETO N. 5. 334 -

NÃO FOI PUBLICADO

DE 10 DE NOVEMBRO DE 1!)27

.'\ ntoriza a alJrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o credito especial de 8:940$574, para occorrer
ao pagamento do accrescirno de vencimentos conce ~ido
aos juizes {cderacs nos Estados de São Paulo e Ceará,
\Vashington Osorio de Oliveira e Sylvio Gentio de Lima,
e aos substitutos dos juizes {ederaes. nos Estados do
Ceará e Goyaz, Adonias de Lima e Luiz Xavier de Alrneid,a.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c f'll
sancciono a seguinf e resolu<:iio:
Art. 1.° Fica o Presidente da Republiea a ui ol'izado a
abrir, pelo Ministerio da Justica c Negocios Intet·iorrs, o
c1rdifo especial de S:!)!t0$574, para occorrcr ao pJf.!~llncnto
Leis 4e 1127-Vol. I
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do necre:;cimo de vencimentos concedido, nos lr't'lliO ..; du nrUgn 18 do decreto legislativo n. 4.381, de 5 de dczr·ntiH'oJ
de 1P21. aos juizes fedcraf's ns Estados de São Paulo c Ceal'ú,
\Vtf_·hinglon Osorio de Oliveira e Sylvio Gentio de Lima, e
nus substitutos rlos juiZ('S fcrlcraes, nos Estarlos fiO Cearú '!
Gc.ya~. Adonias rle Lima e Luiz Xavier de Almeirla. a conta:·
üa data em que completarem dez annos de scrvir;o na magistratura, até 31 de dezembro <.I c i 92(}, conforme a clcmoust·:ação junta.
·
Ar!. 2. 0 nevo~·am-!:'P as dispo:-;ir:õl's f'lll coniJ·ario.
Hio dt> .Ta1wiro. 10 rlc noYf'lllhl'o r!P 1U27 10Go rh lnder!e!l'iencia e 39° da Hepu!Jiica.
.
\V,\SHI::'\fiTO.:-l'

Lms P.

SousA.

DE

1! uau.sto de Vimuw do Caslello.

DECHEI'O X. 5.333 -

,~JE

H

DE :>on:~nmo DE

1~l:!i

.Jttloriza o Governo a duplicar a linha telem·aphica de Süo
Lourenr;o a Aquirluumw, no Estado de dlatto Ul'o:~so, c a
ab1·ir, JWl'H esse fim, o nccessariu acdito.
O Presidente r!:~ ncpublir.a do;; Estado.-; Unidos do H1·a~il:
Faço saber que o Congresso l\'acirinal rlect·pfou c l'll
t-ancciono a soguintc resolução:
Art. 1. 0 }'ica o Porler Executivo autorizado a mandat· dllplicar a linha 1elcgraphica de São Lourcnt:u a .:\quidauana, nu
.Estado de l\fatfo Grosso.
Art. 2.0 Para Ps5c fim o Governo abrirá o crcdilu de t·(·is
150:000$ (cento e eincornta contos f}e réis).
~\rt. 3." nevogam-se as dispo5içõcs em contrario.
nio de JnneiJ·o, i t de noyomiJro de 1927, 10üo da Inde-

vcn<.lcncia e 3Uo da flrpubliea.

LlHS P. DE
l"ictur 1\.rnulcr.

\VARHINGTON

DECllETO

~.

5. 33ô -

DE

l·i

~UUS.\.

DE NO\'EMBIW IJE

1U:!7

Aulo,riza a abrir. pelo Ministcl'io da. .Tusliça e !YC{locios lnlt~·
1·iorcs, o Cl'cllito especial df~ 1 :R.2~$J93, destinado uo pauaUteiif o da. pensão concedida ao qurtrda civil de J" classe
da Policia do Districto Federal, Jm7.o Lmu·c11co do Silva.
.1Jilanez.
O Pt'f'sidf'nln ria Hf'publicn. dos E~fados t·nidos do Brasil:
que o Cnngres.~n Nacional ri<'Cl'f'f on P cu snnccinno a Sf'g-ninfe rPsohJ~·,ão:
.\~·fig-o uniro. Fiea o Podf'l'
Exeeutivo :mfori~::Hlo a
ulJrir, !J'·'!~ l\lini.-5tcriu <.la .Justiça c Ncgoe.ios Interiores, a

Fac o sahr> l'
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'-''··edito t•spceiill Llc lllll conto oitocentos c vint.e c qnaft·u mil
cento e noventa e lres réis (I :824$lH3), destinadC' ao paga!!Jt•nlo ao gual'da civil d1~ I" ela~se da Pulicia tlo Dislric.to
FmJeral, .João Lourenço d:t ~ilva Mi!anez, da pcnsií~, quo lhe
foi cunced ida, no ver iodo de 27 de dezembro de 1926 a 31 U<'
cJezemln·u de 1U27; revo-gadas as disposições em contrario.

Hio de Janeiro, H d(\ novemln·o tlc 1927. I ot;o da Indo-.
Lwndencia e ~mo da Hepulllica.
·
«r.u3lllNf.iTUN LUIS

P.

DE SflU:;.I.\.

.lu(tusio de Vianna do Gas:tello.

VECHETO N. :J. :307 -

DE

14

DE .:--iOVE.Mnnu m~

I!127

.\ufori:,a a oln·ir, pelo ;l/inislcl'io ela lll.'íti~:a c "Ycgocios Inte-

riores, u credito. esprcial de 20:000$, pm·a llC({Uisiçr1o ó.a
IJiiJlinthcca que pertenceu ao Dr. Just! Lopes da Silva

1'1·ovt1o
O Presidente da Hepul1lica tlos Estados t:nidos do Brasil:
Faço saht•t• que o Cnngret5so Nacional tlecret,u c cu saa ...
et'io11o a ~r·guinte rr•solução:
Ar·l igo uni co. Fie a o Poder Exeeutivo auforiz!:~do a
i.dJl'ir. pelo M ini~lprio da .Justiça c Negocios Interiores,
o•
umlilo rsvecial de vint.e contos de réis (:!0:000$000), para a
t.a•qui~ir:ãn da bil,liolheea quo pertenceu ao D1·. José Lopes
da Silnt Trovão, cujos Jin·o~ passarão a pertencer :i Hihl~o
tll,.,·a do ~enado Fedt•J·al; J'evogruhs as tlispusir:.õcs em cuntl'arilt.

llio de .Jaru•iro. l" dP novcmlH'O de 1927,
l't'J!dPncia e 3\lo da ltt-puhliea.
\VASHINGTON Ll'JS

v.

Jono

'h lnde-

l'f. R•JI_"f3.\ •

. \uuusto de Vianna du Castello.

lJ.Et:HETO ;\. 3. 3:JR -

DE

JÍ

llE NO\'E~IB!W DE

19~7

J ulol'i:a a. abril', pel.u Jlinislcrio da Justiça. c :Vc(focios lnle ...
riorc.~.

n credito espccirrl de 2 :358~0(H, JUI1'a ]J..'fgamenft•

baclwrd lAti:; Jo.\'f! tlP. Sampaio, juiz federal na. secção
do l:iu Urantlc do Sul
fiO

o

Pre~idPute

da Jlppul!liea dos :Estados Cnidos do Brasil:
o Congt·~>s~o Nacional dccrcl nu c ou sau ...
cdono a Sf'J.winf P J'Psol11ção:
.\1'1 igo tllli1·o. Fie a o PodPl' RxPent.iYn alllcll'izado . r.,
~dH'ÍJ'. }Jeln Minist1•J·io rh
.Tu:->U1.~a e Negncio~ Interiores,, ·O
u·,·dilu 1•special dr~ dous contos lrc~enlos e cmcocnla c 01'.0
Fac o salH•J'

IJllfl

18G

AOTOS DO PODEI\ LEGISLATIVO

mil e sessenta e quatro réis (2 :358$064), para pagamento ao
bacharel Luiz José de Sampaio, juiz federal na secÇão do Rio
Grande do Sul, do accrescimo de 5 o/o sobre os respectivos
vencimentos, a partir de 14 de janeiro de 1926; revogadas as
disposiÇões em contrario.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1927, 106.. da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5. 339 -

DE

16

DE NOVEMBRO DE 19~7

Autoriza a abrir, pelo Minist~rio da Fazenda, o credito especial de 110:000$000, para pagamento de orali{icações po1·
serviços de encomrnendas postaes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congre.sso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a aurir,
pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 110:000$000
(cento e dez contos de réis), para pagamento de gratificações a
funccionarioS aduaneiros que serviram nas secções de encommendas postaes nos Estados e na Alfandega do Rio Janeiro, no
anno de 1926; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1927 106° da ludependencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vargas .

DECRETO N. 5. 340-

DE

11{)

DE NOVEMBRO DE

1927

Autoriza a abrir, pelo Ministe1•io da Fazenda, o credito estJecial de 38:256$700, para pauamento a The Rio de Janeiro
Lighterage Company, Limited, em vista de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 38:256$700
(trinta e oito contos duzentos e cincoenta e seis mil e setecen-
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tos réis), para pagamento á The Rio de .Janeiro Lighterage
Cornpany, Limited, em virtude nr. sentença judiciaria; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1927, 106'' da Independencia e 39° da Hepublica,

-'\VASHINGTON

LUIS

Getulio

DECRETO N. 5. 341 -

DE

16

P.

DE SOUSA.

Varg~.

DE NOVEMBHO DE

1H27

A utm·i::a o J>odP-r E:rccntivo a au.riliar o Estado do Paraná
af1; a quantia dr~ 500:000$, pm~a ultimar us trabalho$ da
estrada de Cm·ityfJa lÍ [?·onteira de São Paulo, e rccti{ic•J.
a lei da despeza na pm·fe rclrttiva ao Minis/Prio das llelaçlíes E.rleJ'im·ps

O Presidcntr. da Hepublica dás Eshdos Unirlos rto Brasil:
Façn ~mher que o Congres!lo Nacional decretou e cu sanreinno a seguinte resoluç.ão:
Art. Lo Fica o PodPr Exeeut ivo autorizado a auxiliar o
Fstaclo do Paraná até <t q11unt.ia de 500:000$ vara ultimar os
tJ·ahalhos da estrada de Curityba á fronteira de São- Paulo,
podPnrlo Pntrar CJil arc1irdo enm o governo dos dous Estados
do Rui, afim de dP.trrrninar o ponto da fronteira mais convrnientr daqttPllPs E:-·d.ados onde dr>ve srr fpita a ligação inlerf'stadual.
Paragrapho unico. O auxilio a que se refere este artigo
gprà Cllste~do pP!o "Fundo especial para construc~,ão e conSI'I'Vacão dr. f'Rt ruelas dt• rodagPill federaes", creado pela lei
n. ;,. H f, dr> r> de janeí1·o dr ·IB27, abrindo o Governo para
Pssr> fim os crPditos IH'cessari(}S aft~ a referinn importancia.
Art. 2.
l 'nião pagará este auxilio em duas prestações
dr 250:000$ cada llllla, a primeira qunnclo rt estrana attlngir
a nte!ade da sua PxtPJJsão k ilomrtrica, c a segunda depois do
lL•iln n junrçãn.
Art. 3. 0 A !ri da rlPspezu, na parte relativa ao Ministerio
das H(~lnçõPs Exll't'iot'l's, sPr:í observada com as seguintes r~
l'l i t'icações:
Na verba 1", o total da despeza fixa é de 893 :250'; c não
f-;75:230$000;
Na verba 2", o total da despeza fixa é de 1. 705:750$, e
não 1.726:750$000;
Na verba 3•, o total da despeza variavel f• de 2H7 :808$891,
e não 267:808$891;
Na verba 7a, o total é de 337:542$932, e não 357 :542$932;
Na verba 8a, o total é de 250:000$, e não rlc 230:000$. por
~rr de 50:000$ a 2a sub-consignação;
Na verba 10", a 2a eonsignacão é de 230:000$, e não
200:000$000;
0

.\
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_Na verba H", o total da 1" consignação, n. 1, ,~ çle J82 :000$,

·e nao de 98:000$000;

Na verba 12", o to_tal é de ô50 :000$, c não de 700:000$000.
Art. 4. HeYogam-se as di~posic;ões em contrario.
0

Hio rle Janeit·o, 1ô dfl noyrrnhro de lfl27, IOG" da TndPrwndencia, e 30° da HPpnhlica.

Vicio;• Kmulm·.
Octrmio Mrmgnbrim.

DECRETO N. 5. 342 -

DE

IR

DF.

Nonnmno

DF.

1 fl27

Autoriza o Presidente da Republica a abtir, pelo Ministcrio da
\!iaçlio c Obras Publicas, o credito especial de 27-l :921)$142
que, sommado ao saldo t'erilica.do do c1·edito de ô. 700:000$
aberto pelu decreto n. 15.695, de .~4 de setembro rle HJ22,
]Je1·[az a quantia de 2S·i: 709$7R3, necessaria para JJflrJamento de duas {olhas de wetliçüo no }JrolongamPnto .laf
1'amal de P.m·rmapancma c linha do 1'io do Pr>i.rc.

O Presidente da Hepuhlica dos Estados Cnidos do Jkasil:
li'aco snlwr que o Congresso Nucio11al decretou c cn ~an
ccicno a seguinte resolução:
Artigo uni co. Fica o Pre~idcnte da Repuhlica auto1 izado
a abrir, pelo Ministcrio da Viação e Obras Publicas, o credito
especial de duzentos o setenta e u1n contos novecento'3 c Yinto
e Reis mil cento e quarenta e dous réis (271 :926$H2) qtw.
sommado ao saldo verificado do credito de 6. 700:000$, ahetto
r, elo decreto n. 15.695, de 24 de setembro de 1922, perfal a
quantia o 284:709$783, importancia a que attingem duab folhas de medição no prolongamento do ramal de Paranapancma
c da linha do rio do Peixe, a cargo da Companhia Eslrada de
Fe~ro São Paulo-Rio Grande; podendo fazer as operações de
l'rPdito necessarias até aquclle limito c revogadas as dispoi'i(.'ÕI'S em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de non'mhro de H}27, 106° da Tndependencia c 39° da Repnblica.
WASHINGTON Ll.JIA P. DE SOlHH,

Victo1• Konder.
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DECHETO N. 5. 3 ~3 -

DE

19

DE NOVE~IDHO DE

1927

Mrmthn os arts. 26, 27 c-28 do decreto legislativo n. 5. 05:l,
dr ô de 'IWI'rmbro de 1 9:!6, que modifica a orarmi:w·fio ;iudif'iario do Dislrir:lo Fcrlt.'l'lll

o PrPsidentP da nepubrca flos E~tarlm; Unidos do Bmsil:
Faço salwr que o CnngrPsso l'acional derrPla P Ptl promulgo n seguinte rPsollll~fto:
Art.. 26. Aos primcit'fF supplentcs rh~ pretor compel f':
o) subslifuir, como os demais supplenfcs, na ordPm rPs)wrl.iYa, os JH'PtOrf's Prn suas faltas e impedimPntos;
b) IH'Ppat·ar os processos que lhes flistrihuirem os prrt.orp~·, nfio pod(~Jldo, Plllt•clnnto, proferir despachos dn qun cailtUIII l'l'CUI'SOS;
c) celebrar casamentos quando designados pelo pretor.
"\rf.. 27. Os demais supplentes de pretor substituirão os
pt·inwir·os nas suas fa!tas f' impedimentos:
Art. 28. Os primeiros ~·upplentes do pretor continuarão
a J>E'J-eeber os \'l~nciillf'lltos quo lhes cabiam antes do decreto
11. Hi. :!73, de HJ~3 r indPpendentc da restricção do art. 332.
llio de Janriro, 19 de JIOVPmbro de 1g.27, 106" da IndppendPnc ia e :~no da HPpul>lica.
\VASIIINGTON

Lms P.

DE SouSA.

Auausto. de Vimma dn rnsff>lTO.

DECHETO N. 5. 3H

-=- DE

21

DE ~ovEMBno DE

1927

Rt?(Jttln o 1n·ovimento ele mPdicos chefes dos assistente.ç dos Laborafnrios do Instituto Medico Lcaal
O Prcsidcnto da flrpnhl!ca dos Estados Unidos do Brasil:

qtw o Congt'Ps~·o Nacional drcretou c eu
t'<':-5olw;fio:
Art. 1 • " O:;; assi:;;f enf Ps P l'ft•ctiYos do Lahoratorio de Anatomia, Pathologia n Miero~eopia e do de Toxicologia do Institnto .Medico L(·~al ~uhstituirfio os chefes dos re!:\pectivos laiJorafot·ios em seu.: iJnpt•dinwnfos f emporarios; em caso dt' vag<l,
st>t·ão JH'omovidos aos log·ares de chefe, mediante c!Pct·eto.
Art. 2. o O:-> cargos de as~istcntPs continuarão a st'l' preenr líidos lf.f' accôrdo eom o que prt•ccitúa a lei n. r; .130, de 3 de
.ianPit·o de tn~;.
Al'l. 3. o Os mcdiros clwfes c a~.sistcntcs do~ lahoraforios
dP ,\nafnmia, Patholngia e Microscopia c do dP Toxirologin,
Faço f';aber

~anccionu

a

sPguinl(~
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occupar-se-hão exclusivamente dos assumptos inherentes á
sua especialidade.
Art.. 4. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5. 345,

DE

21

DE NOVEMBRO DB

1927

Organiza o quadro ef(ectivo de dentistas do Gabinete Odnntologico da Policia Militar do Districto Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte resolução;
Art. Lo O quadro effectivo de dentistas do Gabinete
Odontologico da Policia do Districto Federal ficará organizado
com um primeiro tenente e dous segundos tenentes, sendo assegurado os direitos dos dous actuaes eff~ctivos, podendo o
governo aproveitar no posto de segundo tenentA o unico segundo tenente honorario que serve ha mais de dez annns no
rAferido gabinete.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
0

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1927; 106° da Independencia e 39° da Republica.
VVASHINGTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.:H6 -

nR

21

nE NOVRMnno nR

1927

A tttoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Miniaterio da Justiça
e Negocios /nteriorPs, o credito especial de 1 :848$234,
para pauamento, no e.xercicio de 1927, de differença de
accrescimos de vencimentos ao juiz substituto federal na
secção do Rio Grande do Norte, bacharel Celestino Carlos
Wanderley

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brmdl:
Faço saber que o Congresc;;o Nacional decretou P. f'll
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito es-
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pecial de um conto oitocentos e quarenta e oito mil duz.entos e
trinta e quatro réis ( 1 :848$234), para occorrer, no exercício
de 1927, ao pagamento da difl'erenca entre accrescimos de vencimentos devida ao bacharel Celestino Carlos Wanderley, ju~:·
substituto federal na secção~o Rio Grande do Norte; revogadas
as disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 21 de novembro de 1927, 106° da. Independencia e 39° da Republica.

W ASHIN(li'ON LUIS P. DJI: SoUSA.
Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5. :H7 -

DE 21 DE NOVEMBRO DE 1927

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio
tia Justi-ça e Negocias Interiores, os crerl.itos especiaes rle
2!1: fi!H $196 e 20 :3f4$800, para pagamento dq gratificações
atldiciomws c vencimentos dl~vidos a {unccimuo·ios das ScLTcfm·iw; rio Senndo Federal e da Camara dos Deputado.,·.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Al'l.. 1." E' o Prt•sidr•Itlc da Ilepublica autorizado a abi'Íl'
o:; sngniul1•s l'l'editos rspeeiaes:
lln :?G :(i 51 $·1 !J6, sendo:
't: !\2R$·100, para pagamento das gratificações addicionaes
de 15 ';'/(1 n quatro continnns, sPte serventes e n dons clwuff'eurs; 20 %, a sete eontinuo~. dou!" serventes e a um ajudante
de c/wu{{eur; 25 o/o, ao porteiro da Secretaria, dons contínuos r. a nm scr;vente; 30 o/o, ao porteiro do sn lão e nos dou~
ajuda nf.P~ de porteiro, sobre o augmento de vencimentos que
lhP~ foi concl'dido a partir de 1 de janeiro do anno de t 920;
1 :661$, para paganwnto das grat.ificações addicionaes de
15 %, a um tachygrapho 1le f• classe, a um de 3• c n um dactylog-rnpllo; 20 o/o, ao nfficial sccrctai'io da Prm~idencin, a
dous f uehygt·aphoR do 1" clasRc c ao dactylogi'a]lho clwfc;
25 %, ao officinl cncarrpg·ado dnR netas; 30 o/o, ao chefc da
L'eda•~t:fío dos debates, ao chefe e ao snb-chefe do scrviço tachygraphirn r. n um t.achygr·apho de P classe, sobre o angnH•nf n de YI'Jl<~imentos qnc lhe~ foi concedido a partir dP 1
dl' !"(~f nmhro do corrPnte nnno;
I :H:JS$7196, pnr·a pngamento no vice-director, ao archivista e no biblinthecario, do accrescimo de vencimentos que
lhes foi con•~r.didn a part.ir rlc 8 de outubro do corrente anno
~ das gr·atificrH;~ões nddkion:H'S, correspondentes a esse accrPscimo. !"Pndo estas de 20 % ao vice-director, até 30 de novomhrn: rlr ?5 %. no mf'smo vice-director, a partir de 1 de dezPmbrn; de :w %, ao archivista e de 15 o/o, ao hibliothecario;
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15:000$, para pagamento, nos mezPs de novembro c dezembro do coiTente mmo, dos vencimentos a um redactor dos
dPbates e um conservador do archivo, a 12:000$ annuaes; um
auxiliar d~ redactor dos debates e quatro auxiliares dos
A mwes, a 7:200$ a~nuaes; urn auxiliar do archivo, a 5 :·'100$
:tlinuaes; quatro am~11llH'nses, a 1:800$ annuars; c a trrs auxiliarrs de dactylogTaplws, a 3 :000$, tambem annuacs;
1 :G20$, para pagamento das gTatificações addicionars de
!"i % sobre 12 :000~, a um officiat, de 1 de janf'!ro a ~H de
df't.embro de 19:20; de mais 5 o/o sobre 3:000$, a mn sernmt.e,
de 1 d~ janeiro a 31 de dezembro de 1920, isto ('. Pm sete
mczcs; de mais 5 o/o sobre 3:000$, a um ajudante de cluwlfcur, de 1 de janeiro a 31 de dezPmbro de 1920;
c de 9.22!ii782, para pagamcnro das gratificações aclflieionars: de mais 5 o/o sobre 12:000$ a nm official, de 15 de
Rf'(Pmhro a 31 d1' rtczem.bro de 1!H 9; d~ 15 o/o sobre ~: 752$
a nm chatt{/'cn1\ d1~ t dr. janeit·o a 31 de dezembro rin IH1H;
de mais 5 o/o sobre 3 :000$ a um ajnrlante rle clwu{{eu.r, du ü
de outubro n 31 de drzPmhro de HH9 .
.'\rt. ~.° Fica o PresidcntP da Hepnhlica autorizado a
abrir, pelo Ministrrio da ,Tnsf ica P Negoeio::; Intf'riore~, o ercCIIto especial dn 20 :3H$80ü (YinfC' r·ontos trrspnfns e qnal'Pnf.a c quatro mil c oitocentos rr'•is), para ntf.ender a pagaJtwntos dC'Yirlos a fmlreionat·io~ da Seerdat·ia da Camara dos
Dcpnt.arlos, dP graf ifieaçõcs addicionaPs n CJllf' fizeram jus n
quP deixaram de l'Pceher pm· não havPJ' sido sanecionado o
projr•cto dP lPi orçamcntaria da fkspcza dl• J926, on por· nã•)
ltavPr sido consignada a nf'cessaria ,·crba em outras leis oi·camPnlarias, c de differença dn vencinwntos a fnnccionado~
qun tivf'ram o augmrnto provisoJ•io incorporado por despacho
do Ministro da Fazf'nda, de acc,'>rdo com a folha de pngalllPnl.o ot·ganizada pela respectiva Secretaria.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposir.õcs em contrario.

Rio de Janeiro, 2'1 de noyemhro de Hl?7. 106° da Jndt>pcndPncia c 39° ela Hcpubliea.

P. DE SouSA.
Augusto de Vianna do Castello.
WASHINGTON LUIS

DRCHETO N. rí. :118 -

DE ~t nE

NO\'EMnno nE

19~7

Auto1'iza a abrir, pelo illinisterio ela Justiça e Ncaocios Inte'_.
riores, o C1'edito especial de 373 :938$600. para atlendcr ás
despezas cnm. as obms do edifício do Supremo Trilmnal
Federal

O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do fl1'asil:
Faço saber quf' o Congrf's•o Nacional decrf'ton f' cu
sancciono a sPguinLc resolução:
Arf.igo uni co. Fica o Poder ExPcut.ivo autorizado a ahrir,
pPlo Ministerio da .Justiça o Nogocios InfPJ'iOrPs, o rJ'I'dit.o PSpPrial dr tr·csPnfos f' srfrnta c t.res rontos non•ernfn:-; (• fi'iJtfa e
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{)ito mil e sei~:ccntos réis (373 :938$600), afjm fle altcnd~r ás
despezas nccessarias com as obras do edificio do Supremo 'l'ribunal Federal; revogadas as disposições em contrario.
Rio nr .Janniro, 21 flc no~mhro de 1927, 106" da Indl·pc•ndf'ncia f' 39" da Hrpublica.
'VASHINGTON

Lms P.

DE

SouSA.

Auausto de Vianna do Castello.

DECnETO N. fi.3't!1Anlm·iza a

DE

23

DE NOVEMDJ\0 DE 1!1~7

aln·i1·~

J>f'lo Ministerio da Fazenda, o credito espea. Vicente dos Sonto.11 Caneco, de p1'em.io pela cnnstrucr:lio do navio de e:rplostio

cial de 51 :500$, }Jm•a })fl(Janwnlo

"lJI'a(Janca."

O Prrsidentc da HepQ1Jlica dos Estados Uninos do Brasil:
l''aço saber que o Congrf's~o :Nacional df'cretnn c PU
sancciono a srguinte rl'solw,:ão:
Artigo uni co. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pplo l\linisff'rio da Fazenda, o crPdito cspPcial flp 51:500$000
(cincoPnta c um conf os e quinhentos mil réis), para pagnmcnf o a VicPilte dos Santos Caneco, do premio que lhe cal H',
pela construcção do navio de explosão Bragnnça, drsti nado
a servir de barca-pharol nos bnixios de Bragança, no l~st.adn
do Pará, de accôNlo com o § 2° do art. 132 da lei n. 3. 67 .i, de
7 ele janeiro de 1919; revogadas as di~posições em contrario.
Rio de .Tanf'iro, 23 de novembro de 1927, 106° da Indrpcndrncia o 39° r~a HrpnlJJica.

'v

ABHINGT6N

Lms P.

DE

Sous.\.

Getulio Vara as.

DECRETO N. 5. 350 -

DE

28

DE NOVEMBJ\0 DE

Approva o den·eto n. 17.714, de 7 de

1927

·março do cm•1·ente anno

O Prcsidcnfe da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congrr.sRo Nacional decretou f' rn promulgo a resolução Reguintc:
Arligo unico. Fica appt•ovnflo o dccrrdo n. 17.71.1. de 7
rio março do corrente anno, que abriu, ao MinistPrio da .Tust ien P Nf'gocio~ Jnf.Prinn•s, o et·f~dito d1• 2:!0 :000$0011 (duzf•ntos
c vintr rnntn~ dl' rt;is), pat·a aftPTHif't' ás drsprzas rPsnllaniP~
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dos concertos e reparos do material fluctuante da Directoria de

Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial, a cargo do Departamento
Nacional de Saude Publica; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de t927, 106° da Independencia e 39° da Republica.

P. DB SOUSA.
Augusto de Vianna do Castello.
WASHINGTON LUIS

DECRETO N. 5. 351 -

DE

28 DE NOVEMBRO IlE 1927

Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministcrio da Just-iça e Negocios Interiores, o credito especial de
16:208$612, para atteruter ao pagamento de vencimentos
devidos a varios funrrimun·ios do Depai'famento Nacional
rlr Saude Publica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brast;:
!Faço saber que o Congresso Nacional decr'rtou e eu
sancciono a .resoluÇão seguinte:
Artigo unico. O Poder Executivo fica autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Justiça, o credito especial de (16 :20A$612)
dczeseis contos duzentos e oito mil seiscentos e doze r(~is, para
fazer os pagamentos seguintes: (() :555$000) seis contos quinhentos e cincoenta c cinco mil NHs a Alfredo da Silva Nogneira, interprete do Hospital Paula Candido, de vencimPntos
e gratificação provisoria do f'Xercicio de 1926; (7G6$11 :!) srt.ecenlos e sessenta c seis mil cento e doze réis a Amel'ico
Pinto, foguista fia Directoria da Defesa Sanitaria Mat'itima e
Fluvial, de vencimentos n gratificação fie 1 de janeiro a 9· de
março de 1926, por ter sido o mesmo funccionario aproYeiLado em uma vaga occorrida em 10 de mar'ço; (IH5$000·) setec(l;nf.os e sessenta e cinco mil réis a .José Raymundo da Rosa,
foguista do ;Lazareto da Ilha Grande, da diaria de 6$ (Hcis
mil rMs) e gratificação proYisoria de 1 de janeiro a 31 de
marçú, por ter sido o mesmo funccionario aproveitado em
outro cargo: (8: 122$000) oito contos cento e vinte e dous mil
r(~is, a João Antonio do Rosario, foguista
da Directoria de
.Defesa Sanitaria Maritima P Fluvial, de vencimentos e gr·atificação provi~oria dos exPrcicios fln 1925 e 1926; rPvogadas as
disposiõções em contrario.
Rio dP .Janeiro. 28 de novembro de 1927, 10'6° da Indenencia e 39" da Repuhlica.

P. DR SousA.
Augusto de Vianna do Ca.stello.

'WAISHINO'TON LUIS
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DECRETO N. 5.352-

DE

2H

DE NOVEMBRO DE

1927

Permitte que revertam á actividade os (unccionarios civis que
tiverem sido aposentaàost.contando mais de vinte tmtwl
de e((ectivo serviço federal, e estabelece as respectiva~
condições
O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congres'3o Nacional decretou e eu sanciono a resolução seguinte:
Art. 1. o Os funccionarios civis, que tiverem sido aposentados contando mais de vinte annos de effectivo serviço federal, poderão, a seu 1 equerimento, reverter á ·actividáde, si,
a juizo do Governo, houver conveniencia na reversão e estiver provado o desapparecimento das causas de invalidez, que
determinaram a aposentadoria.
§ 1. o O funccionario poderá ser aproveitado no mesmo
ou em outro departamento administrativo da União, em cargo
da mesma ou de natureza semelhante ao que exercia, e-na
conformidade das suas aptidões já demonstradas.
§ 2. o Os vencimentos do cargo em que fôr o funooionario
aproveitado não poderão ser inferiores aos que percebia quàndo foi aposentado.
§ 3. o Não será contado para nenhum effeito o tempo em
que o fuuccionario esteve aposentado, nem elle poderá conr.orrer para accesso com funccionarios de tempo de effectivo
~xercicio superior ao seu.
§ 4. o Sómente der,ois de 10 annos de efiectivo serviço poderá o funccionario ser novamente aposentado com vencimentos superiores aos da primeira aposentadoria.
Art. 2. o Revogam- se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
W ASHINOTON

LUIS

P.

DR SOUSA.

Augusto de Vianna do CastBllo.

LEI N . 5. 353 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1927

Extitz(IUe as isençâes e reducções de impostos al(andegarios e
dá outras providencias

O Pre.sidentc da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
saneciono a seguinte lei:
Art. 1.° Ficam abolidas todas as isencões e reduccões
de impostos e taxas de importacão para oonsumo. ·constantes
de leis geraes ou especiaes, excepto as ineluidas nos contractos já celebrados com o Governo Federal, nas Preliminares das
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~las Alfandegas e na alinea a do art. 3o do decreto
n. 4. 910, de 1O de janeiro de 1925, que, nesta parte, fica revigorado.
Art. 2, Não voderá ser incluída nos contractos com o
Governo Feder'al· a clausula de isenção ou reducção de impostos ou taxas, sem expressa autorização legislativa.
Art. 3. Os materiaes importao'os para execução ou exploraç-ão de scrviço!:i publicos de fornecimentos de agua, esgotos, luz, força, gaz, transporte, inclusive portps, telegraphos,
Lelephones, radiotelcphonia e ra'diotelet;;.•aphia, feitos directa ..
mente pelos Estados, pelo Dislricto Federal e pelos municípios ou por intermedio de emprezas em virtude de delegação
ou concessão delles ou do Governo Federal, pagarão:
a) 40 o/o dos impostos estabelecidos nas tarifas das alfandegas quando se tratar de materiaes sujeitos a despachos
ad valorem á taxa de 15 o/o ou mais;
b) 50 % dos mesmos impostos quando se tratar' de maleriaes sujeitos a despac.ho ad valorem á taxa inferior a 15 o/o
ou ao pagamento da taxa fixada por unidade ou peso.
·
0
§ 1. O pagament.o do imposto será feito na proporção de
GO %, ouro, e 40 o/o, papel, e as demais taxas serão integralmente pagas, nos termos da lei em vig·or.
§ :!. O despacho desses materiaes só póde ser autorizado
pelo Ministro da Fazenda á vista das plantas e orçamentos
das obras e da relação minuciosa dos artigos, quando se tratar de novas installações e sómente da relação minuciosa dos
artigos quando destinados á conservàção ou exploração, devcnc~o as requisições para despaehos ser feitas pelo ministeria a que estiverem subordinados os serviços quamfo se
tratar de delegação ou concessão do Governo Federal, c pelo
l 1rcsidontc ou GovC'rnador dos Estados quando se tratar (fo
seryiços executados directamente pelos Eslados ou municivio~. on por C'lllprezns, em virtude d cconc.cssão ou delegação
dos mesmos.
§ 3. O despacho de materiaes constantes dos §§ 27 e 28
do art. 424 da Nova Consolidação da~ Leis das Alfandegas,
ciladas no § ·36 das Pr'eliminares das Tarifas e alínea a do artigo 3G do decreto n. 4. 910, de 5 de janeiro de 1925, será processado do accôrdo com o dispo3to no paragrapho anterior, devendo a requisição ser feHa ao Ministro da Fazenda pelo
agricultor ou empreza interessada acompanhada de informação do delegado fiscal no Estado onde se fizer a importação. ·
~ 4. Bão applicavcis ao dcspaeho de materiacs, de que
trata este art.. 3° e §§ 2° e 3°, as disposiç~es do decreto numero 8.592, de 8 de março de 1911, que não forem contrarias
á presente lei.
Art. 4. o Os matcriacs importados para as obras e ser' i(;os wcncionndos no artig·o anter·ior ser·ão registrados em
I ivro especial, que .os interessados farão escripturar de accõrdo com as àisposicões dos ns. 1 a 6 das instrucções da
Directoria da Receita expedidas pela circular de 2 de setembro de 1923 O quo porão á (JiA])OSÍ(:ãO dos fiseacs du noVCrllO para exame, quando esf.cs julgarem conveniente.
Paragrapho unic.o. O livro a que se refere este artigo
dcYcrá ser aberto, rubricado c encerrado por funccionario

'J'a1· ifas

0

0

0

0
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rcsponsavel pelas obras ou serviços quando executados pelos
governos ou pelo fiscal dessas obras e serviços quando a cargo
de cmpreza.
Art. 5. o Os materiaes a que se referem o art. ao e seus
paragraphos destn lei e o § ~ü do art. 2° das Preliminares
das Tarifas e os §§ 27 e 28 do art. 424 da Nova Consolidação
das J.Jeis das Alfandcgas e outras que gosem de isenção ou
reduc.ção, que tiverem similares de producção nacional, pagarão os impostos jylt.cgraes das tarifas em vigor.
Art. 6. o A concessão do isenção dos direitos de importação pal'n cnnsnmo, a qun sn J'Pfnrcm os §§ 5°, 6° c 7o do
nrt. 2o dns Pl'l'liminnre::: das Ta1·ifas, (~ da competcncia exclusiva do Ministro da Fazenda.
Art. 7. o O Poder Executivo fará a revisão do regulamento approvado pelo decreto 1l. 8. 592, de 8 de março de
HH 1, especialmente na parte relativa ao processo de registro
dos productorcs de artigos de manufactura nacional que pretenderem compelir com os artigos similares importados com
o fim de tornar mais efficicntc o inquerito sobre o merito dQ
produeto nacional c sua cquivalcncia ao producto estrangeiro,
bem como a capacidade da producção nacional.
Art. 8. o Ficam abolidas todas as isenções, abatimentos e
franquias postaes c telcgrapllicas, quer para o serviço publico, quer para o particular, bem como todas as isenções,
reducções c gratuidade de passagens e fretes nas estradas de
ferro de propriedade da União, c por e lia administradas.
Paragrapho unieo. Sómente para transporte de tropas ou
para serviço publico federal expressamente declarado e em
virtude de requisição autorizada pelos Ministros de Estado,
serão concedidos passes nas mesmas estradas.
Art. 9. o As taxa:=; postaes e telegraphicas serão cobradas
de accôrdo com as tabellas annexas á presente lei.
Art. 10. Fica revogado o pnragrapho unico do art. 1° do
decreto n. 5. 429, de 14 de janeiro de 1905, revigorado pelo
art. 18 da lni n. ~L 070-:\, de 31 de dnzemhro de HJ15.
Art. 11. A fa~~a de 2 o/o, ouro, para melhoramento de
portos scrú collratla das mercadorias que, importadas do estrangeiro e despachadas em um porto em que não se arrecade esf,a taxa, sejam transportadas com a mesma embalagem pot· caholagt'fll Jlill'll qualqtH'L" outro da H(•vulJlica em que
fôr c lia devida.
Paragrapbo uni co. Nesses casos, os despachos ou guias
tle exvortnt.:ão IH'ocnssados na r<'V~trtição fiscal de orig·cm
deverão mencionar o numero da nota de importação pela
qual as mercadorias tiverem desembaraço.
Art. 12. O pagamento da taxa judiciaria será feilo em
estampilhas fedcracs, appostas no processo e inutilizadas
pelo serventuario que funccionar no mesmo processo, sob a
fiscaliza cão do juiz.
Art. 13. Os emolumentos das carteiras do identidade e
outros dócumentos qpe os particulares requererem ao Gabinete de Identificação e de Estatistica, bem como os dos passapor!~s nxtrahidos na Policia, serão pagos em estampilhas
fcdcracs, inutilizadas pelo chefe da secretaria da repartição.
Art. 1 ,J. As taxas de imposto de consumo de que trata o
ar( ..'J.o da lei n. 1. 98'J, de 31 de dezembro de 1925, modifi-
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cado pela lei 5. 127, de 31 de dezembro de 1926, serão observadas, a partir do exercicio de 1928, com as alterações que
se seguem:
a) § 12 - N. XIII - Substitua-se pelo seguinte:
. Alcatifas, tapetes e passadeiras em peça:
De algodão, de lã ou de linho, simples, mixtos, com
outra qualquer materia, exceptuada a seda; de
côco, oleados, inclusive os de algodão, juta ou
material semelhante (congoleum e linoleum
etc.), simples ou mixtos, por metro ou fracção
$200
Idem, idem de seda, ou de seda com outra xnateria
$400
b) § 13 N. XIX - Substitua-se pelo seguinte:
Tapetes e capachos de algodão, de lã ou de linho,
simples, mixtos com outra qualquer materia, exceptuada a seda; de côco, oleados,
inclusive os de algodão, juta ou materias semelhantes (congoleum e linoleum), simples
ou mixtos: por unidade:
Até um metro quadrado ou frac(7ão...............
$200
Por mais cada metro quadrado ou fracção.......
$100
O mesmo artefacto de seda ou seda com outra

materia:
Até um metro .quadrado ou fracção.. ... . . . . • • . . • •
$400
Por mais cada metro quadrado ou fracção........
$200
c) accrescente-se ao § 13, com o n. XX, o seguinte:
Capas, de qual.quer outro tecido, para senhoras
ou creanças; manteau:c para agasalhos e semelha'ntes, para senhoras ou creancas, exceptuados os de peHe, já taxados no § 29; casacos ou camisas de tecidos de malha para
homens, senhoras ou creanças, colletes de
malha e semelhantes, por unidade:
De algodão puro .............................. .
$200
De algodão ou lã ou outra mataria, exceptuada a
seda ..................................... .
$500
De lã pura ................................... .
$800
De lã e sêda .................................. .
1$000
De sêda pura ................................. .
2$000
d) accrescente-se ao § 13, n. XVI:
As calcas, casacos ou paletots dos pyjamas, quando vendidos separadamente, pagarão o imposto do n. XVI -· em
cada um dos arte factos;
e) substitua-se o § 15, n. VIII, pelo seguinte:
As serpentinas, qualquer que seja o respectivo tamanho,
ficam sujeitas á taxa de $200 por pacote de 20 s~rpentinas
OJI fraccão;
f) incluam-se na inscripção do § 29 os casacos e manfPattz
de pelles, mantida a taxação por unidade da lei n. 4.984,
de 1925.
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metro linear ou frac(.'ão:

Do largura até Om,10 .. I ........................ .
De largura de mais do Ortl, 1O alô Om,:!O . .......•.
De mais do Om,20 ............................... .

$fiO O
1$000
1$500

Sellagcm direcla, appondo-sc a estampilha de metro r.m
metro, uu frac<,:ão;
u) sulJslilu:nn-se a ldra o e o n. li do § 37 velo se-

gui li te:
u) joins c quaesquer obras de om·ivcs on do bijoutcria,
de um·o, JH'atn, platina ou de quacsquer mclne::;, simples ou
mixlos. nickclndos, dourad,)s ou prateados. de madrep~1:ola,
mal'fim e tartaruga c de suas imitacões, com ou sem pcro!as~
pedras preciosas on não.
li. PProlas. prrlras preciosas e pedras finas e as de imita cão ou fanlas ia, vendidas avulsas.
h) accresrrnte-sc no § 39 n carbureto de calei o, com
a f.t1x:1 de $0:10 por kilo, peso liquido.
i) § lt3 - Foaães.
~\ccrcsr.enlc-s:e:

a gazoiina, kerozene, alcool ou qualquer

Gutro eomhustivrl.
j) 1" n(~dijam -se da maneira seguinte o 11. V do § 13
do art. 4° da a Iludida lei e o n. VI do § 13 do art. 4. 0 do
regulamento approyacfo pelo decreto n. 17. 4§4, ele 6 de ou-

tu!H·o de 1 92G:

"Cam i~:1s de dia ou de dormir, para scnl~oras c
meninas, cnmbinar,ões e corpinhos para senhoras c mcn!llas e earllit_;as de malha para ambos os sexo-.."
~" ncdi,i:un-sc assim :l letra a o o n. VI du § 13 dq
ad. 1" da citac!a lei:
"Ceroulas. cnecas, calças para scnhOt'a.'l e meninas
c calrões para banho ou sport, de qualquei' toci;Jt:.•."
~o

n. XVIII rlo § 13 do referido art. 4. 0 , ::tecrc-

~:cent('Jn-sf' n~•

pala\T<ls: ''ou capas" entre as palavras ":::obre-

3o -

tudos c fracks".

o do § Hí dn citado al't. 1" as
"caixas com'' f' s!tbsiil.ua-se o 11. VII, do dito paragl';qdto, pf'lo S('glfill{f':
"VII - pnpcl ou rnYnlnppes para cartas. simples ou <Í
11hantasia. em caixas. cart.eieas, pastas, pacotes, blocos ou
maços (sollagrm di reei :1) :
/,··1 Eliminf'-H' da 1('11·~~

j):tl<l\ I'H:-;

Por caixa, f'flrteira. r.f.C'. •
o preço dC' :.?~000 ....•..••.••.•••••••••••••
De mais de ~$ at1~ 5$000 ..................•....
De mais de 5~·000 . . ..................•..•••.•
AI(~

$200

$400

17 - clJ:lp<~os Incluam-se na Icltra b c no
VI n:;; fabricados cum fitas enroladas do papel.
l)

11.

$100

-

~

Lc·is t.k 1927- Vu!. I
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redija-se deste modo o n. 2 do § 36 :
"Bolsas ou malas de mão, vulgarmente denominadas valises, e suecos, para viagem ou roupas, com ou sem pertences.
m) -

Subslitua-se pelo seguinte o n. ,i do dito paragrapho:
I. Carteiras, porta-moedas, porta-lenços c bolsas pal'a
homens, senhoras c ereanças, de qualquer feitio ou qualidade
e para qualquer fim, por unidade:
Até o preço
De mais de
De mais de
De mais de
De mais de
De mais de

de 5$000 .......................... .
5$ até 20$000 ................... .
20$ até 50$000 ................... .
50$ até 75$000 ................... .
75$ até 100$000 ................... .
100$000............................ .

$200
$500
1$000
2$000
3$000
5$000

11. Cintos de qualquer qualidade ou tecidos para homens,
senhoras ou cl'eanr:as:
De uma s<l correia ........................... .
Tubulares . . ........ _....................... .
A' fantasia . . ............................... .
Cinturões para collegiaes, Policia. Corpo de Bombeiros, Exercito e lVIarh1ha ............... .
Cinturões com talabarte ...................... .
Ill. Bolas de foot-ball e semelhantes ............. .

$200
$300
$500
$200
$400
$500

IV. Os objectos referidos no n. 1 rde preco superior a
100$) e li que tiverem enfeites ou aros de prata, ouro ou
platina, pagarão o dobro das taxas correspondente~ e os que
tiverem pedras preciosas pagarão o triplo.
§ 1. o A restricçãn da primeira parte da lettra e do § r
do art. 4° da lei n. 4. flfV!, de 31 r] e dezembro .de 1925. sómente se entrndP com a;;; espceialidadcs pharmaceuticas propriamente ditas. referirias na alinca IV e letl ra c do rlito paragra'pho e no paragrapho unico do art. 1° do decreto numero 3 .·267, de 2.1 de abril da '1899, 1wevalecendo as taxas d!l
§ 6° (perfumarias) quando sn tratar de productos alludidos
nesse paragrapho, destinados ao uso de t.oncador c outros
fins, embora, por pnssuirem propriedades t.herapeuticas. tenham obtido licença do Departamento Nacional rle Saudc Publica c estejam sujeitos á fiscalização do dito Departamento,
na fórma do respectivo rrgulamcnto.
§ 2. o Na taxação das especialirlades phm·macrulicas fie a m
incluidos os desinfectantes em geral c ag:uas oxygenadas e
semelhantes.
§ 3. 0 Os drntifricios (liquidas, em pasta ou em pó), ainda
que medicinaes, considerados ou não especia.lidadcs pharmaceuticas pelo Departamento Nacional de Saude Publica, JHlgarão o imposto de rnnsumo como perfumarias, sujeitos ú
taxação seguintn:
De preco até
De mais de
De mais de
Do mais de

5$ a duzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5$ .até 10$......................
10$ até i5$......................
15$ até 25$............. , .. . . ..

$040
$060
$f20
${50
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De
Do
De
l)e
De

mais
znais
mais
mais
mais

De wais

l>e
De
Do
Dn
De

mais
mais
mais
mais
mais

de
de
de
de
de
do
de
do
de
de
do
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25$ até

35$ ..................... .

35$ até
·i5$ atj

;}5$ ..............•......•

$300

60$ ..................... .

$500

üO$

DO$ .........•...•.•.•.••.

$700
1$000

alt~
at1~

120$ ..................... .
120$ at('\ 150$ ............. ~ ....... .
150$ aU\ 200$ ..................... .
200$ até 300$ ..................... .
300$ até ·iOO$ ..................... .
·íOO$ até 500~ ..................... .

90$

500$ em deanto .................... .

$200

1$500

3$000
4$000
6$000
8$000

10$000

§ .'L," Ael'·l'Pscenl(•-sn ~to arl. 3° da lei n. 4.984, de 31 de

dezembro de 1925:
N.

4 5.

111·fe{aclos tlfJ ferro estan/t.1do, esmaltado e de

altuninio.
Ao art. 4° da lei n. 1. H81, de 31 de dezembro de 192~:
N. 45. A1'le{o.clos de j'e1·1·o estanhado, esmaltado e de

alumínio:
De ferro os lanhado, kilo ou fracção ............. .
Do ferro esmaltado, idem, idem ................. .
De alumínio, idem, idem ....................... .

$020
$040
$200

Incidem na taxaçã.o deste paragrapho üs artefactos dl3
fel'l'o rstanllado. esmaltado o elo alumínio, ante1·iormentc taxados nn § 4", corno apparelhos sanitarios.
§ 5." Estão comprehendidas nas aguas mineraes naturaes,
de que trata o § 2", rr, L do nrt. 4o da lei n. 4. 984, de 31 de
dnzcmhro do 1925, as aguas minrraes naturaes de ori~em naeional qtw, Pillhora. eonlenl!am propriedades medicinaes. :se
pt·p:-;t.r•Jn no nso de rnrsa.
~ G.o Para o p:tgt~mento do imposto do consumo que r~
l'alw solwc o vinho naeionaL nalnrrd de uva, fica CI'eada uma
r·.st.anq1ill1a PSJlPt~ia\ (cinlal dn côr, formato e dizeres delerm.in~u los IWIIJ l\1 in i:~l Nin da Fnznnda, s6mente sendo permit-·
tida a sua aequisi~ií.o aos viticultoros que, perante n. reparti(~iin niTPe.adarlora federal da lnealirlade, fizerem a prova de
qnn fahl'ieam o rlitn prodneto.
11.) O referido 1\linisterio providencia.rá immediatarnente
para a ron fcc·rão rlrts c~intas Pm questão e para a remessa da~;
mesmas ás esl a1:õos fi::>eaf's das localidades em que houvf:lr
f:;.hl'ica(:ii.o do vinho rntural de' nva, fixando um prazo para
l.roea pPlas novas elas antigas "cintas do consumo nacional"
f'lll poder dos vii icultores. Findo esse prazo não será perrnittida, sob prelex!o algum, c a quem quer quo sc.ja, a trO<.m
mrncionada;
ú) a partir de t de janeiro de 1929, será considerado falsificado e não sellado o vinho nacional, natural de uva, que
l'ôr vnndido ou exposto á venda estampilhado com sello differnnfe do rslabrlecido na prrsent.e lei, sujeito o vendedor ou
PX{Wsilor ás pennlidadf's Psfabelccidas na legislação vigente;
t·) as multas J't>ft>rid:l~ 11ns ;n·l "'·. 50, !)1. r>'.?. G::l. (i l B 1• 78
cio regulamento approvado pelo decreto n. 17. 464, de 26 de outubro de 1926. serão wppliradas no dobro quando se tratar de
venda, cessão, vosso, applicaç.ão, etc., das cintas creadns po.r
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c~ta lei ou de venda ou exposição á venda de vinhos nacionacs,
naturacs de uYa.
§ 7. o Passarão ao regimcn da sellagcm directa, com apposição das estampilhas em carLt producto, os apparclhos sanitarios mencionados 110 § 110 do al't. 4° da lei citada (4:9r84, de
1925) . O imposto sobre ad(•!'aetos dr• ferro f•stanllado, e~lllal
tudo e de alumínio será pago pela sellagcm nas guias.
§ 8. o Ao art. /1°, § 2", n. XI, da lei n. 4. 984, de 31 de dezembro de '1025, dr•pois da palaYt'a '"cajú'', acet'f',..;er•n!(•-:..;r~ "e

ue

uva,.

Art. 1G. E' o Podr.r Ex:ccutiYo autorizado a proceder a
revisão dos contrato:-> das ('lliJIL'f'z:l.S l)i\t'f ieularf~S <IP tnl<'grapho qun !'UllCCiOH:\lll 110 pniz, dP\'('!Ido OS IW\·os COllft•a(os Si~
tisfazer ás condi<:õr·s sf'guinles:
a) reduceão de todos a um só typo. rcsalvadas as circumstancias peculiares a cada cmpreza (cabos, linhas terrestres telegraplticas c telcphonicas, estações radioelcctricas,
etc.);
ú) institui~;ilo de nm rc~dmcn larifal'in Nn quP n Hepal'tição Geral dos Tclegraphos participe sempr.e das taxas cobradas do vublico, qunt· no serviço exclusivo das emprezas,
quer naqucllo feito em trafego mutuo com as linhas fcdcraes,
assim no trafego interior como no internacional dos serviços
radioelcctricos c telrgraphicos;
c) estipulaçfto systematica de prazo para a expiração de
serviço c de condições para exploração ulterior;
d) reconhecimento, por parte das cmprezas, do àireito
auc á Uni.no assiste ao recebimento de taxas terminaes, inelusive as em atrazn, no serviço trocado com as c:;tações da.-;
em prezas na cidarlc de São Paulo;
e) concessão ás em prezas de compensações rasoaveis que
lhes vermittnm nxplnrar, amplinndn-o~, os set·vi~;os Jlf'euliili'('S
a cada uma (cnhos, linlws tc~cphonicas, rí'1dcs radin-electricaf.)
sem conjugação dessas d ivcrsns modaliclacles de processo dr~
transmissão o ~~oh o l'Pginwn da lin·r• concot'J'r'llt~ia.
Art. Hi. E' o Poder Executivo au! orizaclo a promover a rcYisfío de rnntt·alos dn oll!'as cl<' sf'.rYir.:os, llfl !~r:ntirlo d!' ~;upp;·i
mir ou reduzi r-lhes os fnvores de isenção on reducção de direitos aduaneiros, podendo offprcccr compensações que não
reclnnrlem em novas df'f'fJf'sns 011 diminuit:ito d;t J'r'e1•ila, p:tra
o:.. cofres publicos fcderncs.
Art. 17. f:nnfintwm r•m Yignt' as di~:]HJ!;if:Õf':; cnttf idas nn~;
leis n. 4. 802, dr~ 9 de ,imwil'o dn 1921.; n. 4. 984, de 31 de dezembro do 1925 (art. 54); n. 5.181, de 7 do jnnciro de Hl27;
o n. IX, do art. 2" da lei n. 4. 230, de ~·1 do dc~ombro do 19.20,
que autoriza providenci~s contra R formação de trusts: e o
~aragrapho unico do art 3° da lei n. 4. 625, de 31 de dezembro
de 19·22.
Art. 18. Rerão deduzidos I~ %. sohrn a pal'fn das mullas
de qualquer origem, impostas nas Alfandcgas c que couberem
:1 ftmccionarios e cseripluradas f'lll drnosito pam qtwm de
direito.
~
Parngrapho uni co. Em folha. mensalmente organizada ao
eritPrio dos in~pcctorcs, a importaneia em rlcpos i to sPr<'i di~
tribuida pelos empregados da rcsgectiva nlfandega em cxcr-

197

,\CTOS DO PODEil LEGIRLATTVO

ciciO na zn secção ou encarregados dos serviços do conlabili-

t:ade nas alfi:ll'degas em que não h a secções.
Art. 19. Esta lei entrará em vigor a rm1·i.ir de 1 de jaTH:>iro de 1!:>28, salvo as 1lisposi<;ões contidas no art. 3" c seus
paragravl10s c do art. I5, que \'i gorarão desde a tlala rle sua
pub!ic::v:ao.
Art. :?0. llcvogam-sc as disposições em conlrarin.

Hin dn .T:mrirn. 30 dr 110\'rmbro de 19:?7, 10ôo (b TndrprndPncia r :1\l" cl:1 Ht>puhlica.
\Y.\Slll:\IITox

Lurs P.

Getulio

DE SnF~.\.

v~zruas,
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'l'au postal a qu se refere o artigo 9° 4a presente lei, respeitados
os aco&r4os e convenções internacionaes existentes
o
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CLASSIFICAÇÃO DA CORRESPONDENCIA
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S1g
~
~
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Q

Grs.

Réis

--cu~--= Cü
~.~
~
~~

ª
>

<e ---Réis

Réis

--------------------------------·1 _____ ---- ---- ----

Cartas e cartas-bilhetes:
20
300
Primeiro porte .•••. , ....••........
20
200
Portes seguintes ao primeiro .•.....
Bilhetes postaes:
200
Simples ......•..............•.....
400
Duplos .•.........................
50
100
Manuscriptos ..•.....................
250
500
Mini mos da taxa .................... .
50
Impressões em relevo para os cegos .. . 1.000
50
59
Impressos em geral. ................. .
jornaes diarios ou não e publicações
100
20
periodicas pelos editores ......... .
50
20
Livros .................•.............
50
100
Amostras ........................... .
100
200
Minimo da taxa ..................... .
500 1.000
Encommendas ...........•............
Correspondencias officiaes federaes, estaduaes ou municipaes:
Officios ou cartas ................. .
20
100
ln1presssos .................•....•.
50
20
Outros objectos .....•.............
50
50

300
200

500
300

200

300
600
100
500
100
100

400

100
500
50
50
20
20
100
200

100
100

100
200

Premios e taxas cobrados
por cada objecto de correspondencia,independente
das taxas acima indicaaas
Premio de registro ......................... .
408
400
600
Aviso de recebimento:
Pago por occasião do registro ........... .
300
300
500
Pedido posteriormente ...... , ....•........
500
500 1.000
Pedidos de informações, modificações de endereço, retiradas e reclamações ......... .
500
500 1 . 000
Registro modico especial para jornaes e public:tções p .!riodicas expedidas pelos editores
200
200
Expresso para entrega immediata por portador
especi -tl ............•..•.............•.... 1.008 1.000 1.000
Entrega de objectos enviados á Alfandega
p:lfa p::tgamento de direitos aduaneiros ....
500
500
500
Entrega de object ...~s endereçados para a Posta
Restante ..••••........•...................
100
100
100
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VALORES PARA O INTERIOR

Limites das importancias
- Premlos

As remessas de valores só podem
ser acceitas como cartas ou en ..
commendas com valor decla ..
rado, mediante o pagamento do
premio proporcional ao valor,
além das taxas relativas á classe
respectiva e do premio fixo de
registro, do seguinte modo:
Cartas - 200 réis por parcella de
10$00(i) ou fracção dessa impor ..
tancia, até 500$000.
Encommendas - 300 réis por parcena de 10$000 ou fracção dessa
importaneia até 500$000.

Até 25$000 ...••..•.••••
Ue mais de 25$ até 50$
De mais de 50$ até 100~
De mais de 100$ até 150$
De mais de 150$ até 200,~
De mais de 200$ em dian-

te mais $600 por cada
100$ ou fracção dessa
importancia.

VALES POSTAES PARA

o

$500
1$000
1$500
21000
2$500

EXTERIOR VALORES E ENCOMMENDAS (COLJS ..
POSTAUX) PARA O EXTERIOR

As taxas dos vales para o exte- As taxas e premios das remessas
rior são reguladas em tarifas es- de valores e encommendas para
peciaes, de conformidade com o exterior são reguladas em taos accôrdos respectivos.
rifas especiaes, de conformidade
com os accôrdos universaes
para os serviços de cartas e
caixas com valor declarado, fixados, porém, os equivalentes
do dollar e do franco-ouro em:
'100 réis para um centavo do dollar
e 20 réis para um centimo do
franco-ouro, do mesmo modo
que já se adopta no serviço de
encommendas (colis-postaux).

11
os linliles de peso c dinwnsõPs, tanLo para o ialerior
como para n estrangeiro, serão regulados rlc aertn·do com o
('~l·li~t·!Pcido pela Convcn~·ão Postal Universal;
bj a~ taxas est.abPiecidns vara entrega dos objeclos cavja()!!,;; ú nlfandpga p;u·a p:1ga11~enlo de direitos aduaneiros e
do ..; o!ljr•etns t•ndPr('Çados pnra a Posta Restm1le serão cobra<1'1~ dos destinatai'ins. por occasiito da entrega dos objcctos;
c) o IHtgamrnto do 1'egist1·o modico especial para os jornaes e pnhlil'aç.õos pcrionicns expedidos pelos editores, só
darú nireito á indemnização regulamentar, por perda ou ex-

20)
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travio de rcgistr:-tdo sem valor declarado, quando a rcmcss~
fOr destinada ao interior do Paiz. Quando. as remessas registradas com esse prcm io forem destinadas ao exterior, serão os casos rcgubdos I>ela:í CunveiH.~ües em vigor;
d.' para appl ica~·ão da taxa redu:dda a que toem direi lu
as corrcspondencias oJficiae5, é indispeusavel serem as
mesmas enviadas ao Correio mencionad:::s em protocollos of1'iciaes das rcparti(·ões rrmcttentes, sob pena de fic~rcm sttjoif.as ús taxas ordinarias npplicavei:; ús corrP~vondeneias
particulares;
c) ns eorl'cspondcncias officiaf's, quando
destinadas no
exterior, ficam sujc~itns ás taxas e an.s pt·ent ios avviicaveis ú.:
correspondcncias particulares;
f) os premios de registro, de valores declarados c dr.
vales posbcs, mesmo para o int.~rior do Pn iz, serão cobrado~.;
sobre as remessas officiacs na 111csma ra:~ão estabelecida para
os Jlarticulares;
(f) scí o Congresso Nacion:1I, po1· dispositivo f'xprN;sn Pnt
lei, podQt'~ antorizar franquia da cmTnspowJrneia, ott rf'dncc;ão das taxas pusf.aes, ficando abulidas todas as eonr.p~
l'íirs f'Stabüleeidas por anforiza(;ÜC'S rcgttlamcntnres ott admillisll'::ttíYas, anteriores ú Yigcncia d1~sf.a lei:
h) :1s l'f'rwrtiçüf's postaf's da Hf'IHthlica podf'rão vender,
arrPcadando m; intpm·taiH'ias. prq· meio dn srllos. eomo llend~
1ndudl'ial do Cm·t·r•io, :ts guias, indil':tdor·l~s, )Írnmpf.uarios ou
publieaçõe~ de utilidade pulJlil:a, impressos pela Dircctoria
iJeral dos Cunci!Js.
i) o custo d'Js sobrc1:al'Las, bilhctes-posta.es st~llados, cin~
tas! etc., será cobrado de accôrdo com o preço de custo in ..
clicado pela Casa da I\li)Cda, independente do valor do sclln
nas mesmas impresso;
j) todos os sello!! c proventos das operações poslaes in-

tcrnó.cionaes, inclusive ns differencus do cambio favornveis,
verificadas na liquidação das contns, serão arrecadadas o escripturadus como Hcndu Industrial dos Correios.

TAXAS PAflA A REP~RTIÇÃO DOS TELEGRAPUOS A QUE SE REFERE O
ARTIGO go DA PRESENTE LEI

Espccie de servico
PurUculur (I) :

$:100 por palavra do telcgrnmmn co:n l)Cl'Clll'So ck•nfr'o r}(l
urn 011 lltais Estados.

Taxa fixa:
1$r>OO por tclcgrmnmn até 50 pnlavrnR.

(1) Seja serviço t.f'lf'phonico ou rarliot.Plrg-rnplticn rmr1-·
hinnrln ou isolado. O pcreurso nn Dislricfn FPdPT';ll f' E~lado
do H in c; consiclPrndn como <'111 um ~r'l Esf a do.
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üfficiacs, cstaduaes c Congressistas:
$100 por palavra, s41m taxa fixa.
Imprensa:
$100 110r palavra, sem taxa fixa.

C"rhano (2) :
1 $:ítl0

p01' fp]Pf!l'amma

alt~

1:) pa i::t\TUS

C

$100 por pal:1\TU

excedente.
Yales posl aes:
08000 pnr despacho.
negisll'O de CllrlPl'PfO:
GO:)IIflO por anno.
C~1rla

pnrmnalica:

$300.

Assignatura telcphonica:
·1 00~000 poe f-:Pmcstrc pagos adrantarlamcntP, além d:). despesa

com a consfrucção da linha e im:tallação do apparclho.
Convcrsac;ão tclephonica:
1$:-iOO pnr G. minutos, c mais $500 pelo excesso on fraccfio

de 5 minutos, dentro da Capital Federal.
2~000

por 5 minutos entre a Capital Federal, Nithcroy, Pclropolis c Thcrczopolis.
Jnstallar;ões

radioteleJJhonicas

Contribuição:
20~000,
:?00~000

])aga uma só vez por appnrelho rccf'ptor.
nnmwcs vor ap]Hl.l'f'lho transmissor.

nudiol clegraphico interior:
$~00

por palavra.

(:?) São fclegrnmrnas m'hunos os que toem curso rlrnlrG
rlo pr•rimctro de uma cidafln c considPrarlos como fal's os frorrulos nnfrc a cidade do Rio .Tancit·o, Nithcroy, Silo Gonr.alo,
PPtJ•opolis, Forf.nlcza de Santa Cruz, i!l1a~.; situnrlns na ha111a
du Hio d1.• Janeiro, Friburgo e Thcr·cznpolis.
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Radiotelegraphico para navio nacional:
.'t!JlOOO até 10 palavras e $400 por palavra excedente, além

da

taxa de $300 de percurso electrico, quando

houver.
Radiotelegraphico exterior:
Frs. 6,00, ouro, por telegramma at(~ 10 palavras n sessenta eentimos por palavr·a cxcedPnte, comprehenrtida
nessa taxa a da transmissão entre a estação costeira e a: estação tcdcgraphica :~ qunl se achar
aquella ligada direcUnncnts, cobrando-se lambem
a taxa de percurso nlcct rwr., quando houver, á
razão de 25 cenf imo~ por palavra.
Serviço exte1'ior
Taxa· terminal hrasilpira:
Frs. 1,25, ouro, por palavra para todos os paizes, á excepção das
Republicas I imitrop hcs com as quars ltaj a f.axns
cspcciaes rsf.ipula'das em roPvemos.
Serviço de imprensa (qu1.lqucr desfi no on procedencia):
Frs. 0,25, om·o, por palavra.
Serviço eJP transito:
Frs. 1,0, ouro, por palavra.
Radiotelegraphieo a part.ir de Belf'>m:
RadiotelegJ·aphico a partir dP Manáos:
Frs. 1,25 taxa termina'} commum.
Observações
Especie de serviço:
Particular - Os telegrammas urgente~ pagam o trir,lo da
taxa de percurso, sem augmento da taxa fixa de f$500.
Estadual - Extensivo ás autoridades estaduaes fortuitamente ausentes do Estado.
Imprensa - A taxa de imprensa· é extensiva aos correspondentes de jornaes, aos proprios jornaes e ás agencias de
informações, quando destinados á publicidade os telegrammas.
Radiotelegraphico interior para navio nacional - Sem
taxa fixa. A taxa de percurso electrico ~,_.rá sempre dP- $300.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1927.
WASHTNGTON

LUIS

P.

DE SonAA.

Getulio Vargas.

ACTOS 00 PODER LEGTRLA'T'TVO

J)EfiRETO N. 5. 35-i' -

DF.

5

DE DEZRMBRO DE

1927

Declara inadmissiveis embargos de nullidade e in{'ringentes
do .iulgado aos accó1·dãos da C~rte de Appellação, profc1'irfos em causas de accidcntcs no f1•abalho
O Jlrf'sidenlo da Hepulllica dos Estados Unidos do Bl'asil:
Faro saher qun o CongrPsso Nacional decretou e eu
~·unc1·if,JHI a s(•guinl.e resolução:
A ri. 1." São inadmissiveis embargos de nu li idade e infringenl('s do julgado no:-; :hT{il'(liios da cr,rtc de Appcllação.
prof('ridos elll cansas de actidPiltes no trabalho. obs1~rvando-~e.
qunnlo a cnusas, naquella Tribunal, o processo estabelrcido
para as acçüPs in ieiadas nas pretorias.
Art.. 2.. " ftpyngam-sc as disposições em contrario.

Hio de Janeiro, 5 de dczcmhro de 1927, 106° da Tnrtependeneia e 39° da Hcpublica.
\VASIITNGTON

Avrtu.sfo

rmr:nE'fO N. G. :-~;,;; --

nE r>

Lms P.

DE SoURA.

de Viam1a dl, Cu$lello.

nr: nmmrvmno

DE

1927

Mndi(ira os /(íhrflns dr vrncimcntos das praças da Policia Mili-

tm· e do Corpo r/e Bombeiros
O PrPsidcn!c d'l H.cpubliea dos Estados {!nidos do Brasil:
F'ileo sahc1' que o Congresso 1·.acional decretou e eu sancciono n resolur:ão sPguinte:
Art. 1." Fieam rnodi fica{las as tabellas de vencimentos
flil.c; J!l'ar,as (ineluc::i\·n c1hos r, ans!)eçadas) da Policia Militar
do J)islriefo Frdcr~ll r do Corpo de Bombeiros, elevando-se os
respPetiYos Yl'ncimPnlos dt~ 25 % (vinte e cinco por cento);
lic:mdo o GoYerno iluf.orizado a abrir os respectivos crt~ditos,
Ar I. 2." H1~vog:ml-SP as disposições em çontrario.
Hi(l de .Janeiro fi dr drzemhra de J927, f06° da Indepenr:Pnl<:l I' :JP'' d:t nP!lllhli1''1.
\VAsnrNGTON

Auau.sto

Lurs P.

DE

SousA.

de Vianna do CasteUo.

2DI
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DECHETO N. ti. 3GG -

DE

G

DE DEZE~IDHO DE

1027

Declara da competcncia do juiz federal na secção do Amazonas o processo e julgamento do Governador do Tcrritorio
do Acre nos crimes funccionaes e nos c1·imcs commtms
cnm Psics cnnnexos
O Prrsidcnf r da Hrpuhlica dos Estarlns Unidos do nrnsil:
Faço ::abcr q1w o CongrPsso Nacional drcJ·clou c eu
~nncciono a sPguiJitc resoluçiio:
Art. 1. o Ao juiz federal da srcção do Estado do Amazonas eompctc o processo c julganwnlo do novernador do Tc~ni
f.Ol·io do Acre. nos crimes funccionars c nos. crimes comrntms
com cstf's connrxns, competindo no Tribunal de AppPllaçfw do
nH~~~mo TmTitorio o processo e .iulgam(~nt.o daqu0lle Governadoi' nos crimrs communs, observada.~. quanto ao prnc0sso e
jti lgamf'nto, a~ núrmas (':-;laln,leeidas no doere lo n. H. :lH:l, rlu
1 dP nnluhro dr HJ20.
Art. 2." Hevogam-sc as disposiçõrs Pm contrario.

li in dr .Ta!WÍI'O, 5 dn dcz0m!Jro df' 1!1'.?1, tor;o da Jndt:·pcnt' ~~~)" da Hepuhlic:1.

dr•nr,ia

,V.\SHINGTO~ Lns P. Dl~ Sou S.\.
1lvuusto de Vidnna do Castcllo.

DECnETOS N~. t>. 357 A 5. 360 -

DECnETO N. 5. 367 -

DE

6

N.\o ron.\M Pl'nr.rr..\nnA

DE DEZEl\ffiRO DE

1927

flr(Jula os enwlmnentos devidos pela rttb.rica de livros com..
mcrciaes de csc1·iptu.ração mercantil e a pe1·centagem que
cnm1Jctc ans ll7Trrndadn1'es dn imposto. snbrc n.prmç{írs n
termo.
O Presidenl c da Hcpu!Jli·ca dos Esta.dos Unidos do Brasil:'
Faço saber que o Congresso Nacional drcrcton c cn saneriono a seguinte resolução:
Arl. 1. 0 Passam a ser ne cento e cincoenta rMs os cmolumf'ntos devidos JWla J•nhrica rins 1ivros comnH'rciacs de f'Sr-ripl.nraçãd mcreanlil, rnJ,radus pela .Junta Cülllll1Cl'Cial do Hio
dP .Janeiro.
Art. 2.° Fica elevada a dous por cento a percenf agem que
compete ás bolsas, juntas de corretores e caixas de liquiáução,

.".CTOS DO
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sobre as quantias que.. arrecadarem do imposto sol.H'C opcra('Ões a termo.
~
Art. 3.0 Hovogam-sc as disposições em contrario.

Rio do Janeiro, G de dezembro de 1927, 106° da Indcpcndcncia c 3!)" da RopulJlica.

Lms P.

\V.\siiiNGTO~

DE

Suus.\.

Gcminúmu Lyra Casl1'o.
Getulio Va'raas.

DECHETO :\. :, . 3tiH 1llle;·" o

n·i·l. /1° dl/ lei
Vf'l'fm ·':JO'',

nE R nE

nEzE~mno

nE 1n:n

n. !í.l:>ü, llc 1.'2 lle ja.nci;·o de 1\J:!I,
do O!'ÇUiJteHlu da Marinha

O J>rcsident<· da HcpulJlica dos Estados T;nidos do Brasil:
Faro salwr qne o Cong1·r·sso Nacional decretou e eu
E,ancciono a scguin!e resoiU<;ãu:
Art. 1." Fie a ali era do o al'f. .'J." da lei n. 5 .15ü, de
L2 de janeiro dP Hl;?./, n·!·lta ":10" do or<,:amcnt 0 da .Marinha,
11a pal'ln Pllt flilP dhlrihttP a itn!wdancia dessa verba velas
v:n·htt~

consigna<.:ões, da

~wguinte

maneira:

Addidns Imv<H'S, YPncinH•nlo r. r-;ralificaeões ..
Comnlif;sÕPs 1111 0:-;f l'angl'iL'u pam aperfeiroanwnto dr• Ps!ttdo ..................... .
l)a~·sagPns, aj 11da
dr• I' 11sl 11, cntTP~pondeneia
po~:f.nl e tl'll'gl'<lpllica, 11hjPelos de cxprdil'Plt~ n pass:tg!•ns ús famílias ........ .
l\Jissfío mtYal - Yl'llCillwntns. passagens, fréfl's, transpor!""" hag~gr·ns, ele .. c vcncimcnfos a pt·ofission:ti'S f.l'clmicos contrac!ndos vara a l\larinha ............. .
Vl'Jll'inwntns do 11C'~~soal rm rommi~;são no csf.rar;gPiro, acqnisir;ão dl' material no csirangeil·o, etc ......................... .

;?jQ:ODO?OOO

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

1 ..1no :000$000

:200:000~000

~30:000~000

.'I:?O:OUO'iiOOO
300: ooo~sooo

Art. :! . o Hcvogam-Sl' as disposir:õcs em conl r:1rin.
Hi11 de .Tan!'il'o, R r}p dr•zemht·o de 19.'27, 10Go da Ind!•[Jc!ldcncia e J9° ua HclHilJlica.
\\'.\SIIIXGTON

Luis P.

DE Sou~,\.

:\rHahlo Siqueira l'inlo da
Getulio Vm·aas.

r.u:.

AOTOS DO PODER LEGISLATIVO

DECRETO N. 5. 3G~: .A -

DE

R

DE DEZKL\HJI:W DE

J !)27

.1utoriza a ab1·ü·, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 20:280$815, 1>Jrt1'a pagamento de lWHI'itllPntos constantes da lei n. 5.U7f>, de li de nu1'cm1Jro de 1H'2fj
O Presidente ua Hepublica dos Estado8 Uuidos do Hl'a:.;il:
Faço salwr que o Congresso ~acionai dccl·t~loll ,. l'tt ~;an
ccimw a seguinte resolução:
.\rL. I." Fica n Poder .Exectll ivo aulorindo a al11 .i I' ás
verbas ti" P U" do orÇamento do I\linisterio da Fazenda 11 credito CS}JCCial ue ::20 :280$815_, para li filll dü (I!'COJ'I'IJl' :Í:'> dn~;pe
SaS cr·eadas pelo augmento ae vencimentos constantes da lei
n. f>. 075, de 11 de novembro de 102{) .
.Art.. :?." Huvogam-se as disposiçõr·s em contrario.

Hio de Janeiro, 8 de dezcmhro de Hl'!7. tot;" da lfHiependencia c 39" da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUtlA.

Getulio Va7'UflS.

DECRETO N . 5 . 369 -

DE

8

DE DEZEMBRO DE

1927

;t-utol'iza 0 Podet· Execntivo u abri·r, pelo Ministcrio da Marinha, o c1·cdilo especial de 17: t 6~$234, para occm·rcr ao
pa.garncnlo de quotas ao vice-almirante graduado, enuenhei1·o-machinislu, rej'ormado, Manoel .4uuusto d~
Cunha M cnezes

O Pt·r•sidenfe da Hepublica dos Estados Unidos do Br·H~il:
Faço saber qtw o Congr1•sso Naeional decretou e cu
saneeiono a seguinte resolução:
Art. 1.0 Ao Poder Executivo é dada a ui orizacão para
ahril', pelo MiHisterio da Marinha, o credito especial de
17: 168~234 (dr•zesete contos cento e setenta e oito mil duzrntos c trinta e quatro rMs), para o fim de occorrer ao pagamento de quotas concedidas ao vice-almirante graduado,
engnnheiro-n1achinista, reformado, Manoel Augusto da Cunha
Menezes.
Art. 2. Revogam-se as disposic.ões em contrario.
0

Rio de .Taneit·o, 8 do dc:wmhro de 1927, Hl6° da Independencia c 39° da Hcpuhlica.
WASHINGTON

I.Jms P.

DJ<:

Somu.

Arnaldo Siqueira Pinto dfl Luz.
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DECRETO N. ~. 37{) -

DE

8

DE DEZEMBRO DE

1927

Autoriza o Pode1· EJ:ccttlivo a abrir, ))elo Ministerio da Ma1'inha, o credito especial de 4:115$457, para pagam-entu de
di/IP1'cnça de vencimentos a que tem direito o prirne·iro
tenente 1'e{o1'uwda da Annadà Alvaro Augusto T.homa:.
Gonçalves
O Presidente da Hepul.Jliea dos Estados Unidos do Brasil:
Faeo sabet· que o Congrf'sso Nacional decretou c eu
suneciono a segu inle resolução:
Arl igu unieo. Fica o Poder .fi~xecutivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de 4: 115$4:>7
(qualro conto;-; cento P quinzr mil quatrocentos e cincoenta
e sete réis), para pagamento de differença de vencimt•Iltl1:-;
a qun l.em direito o pl'imeiro tenente reformado da Armada
Alvaro Augusto Thomaz Gonçalves, por haver sido melhorada
a súa reforma; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1927, 106° da Independcneia c 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Arnaldo Siqueira Pinto' da Lu:.

l >EC RETO N.

!) .

:171 --

OF.

9

OR OElZEMBRO DE

1927

Autori:;.a n Pl'csidcnte da. Rr?publica a abrir o credito especial
de vinte e rlou.s contos uovecentos e cincoenta e cinco mil
quinhentos c sessenta e ttrn 1•éis (22 :955$561). pagamento
da am·antia de ,juros dn.ç ram.a.es de Itararé a Tibayy
O PrPsidente da RPpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço Raber que o Congresso Nacional decretou e eu
sanec.inno a srguinte resoluçã.o:
.\r L 1. o Fica o Presidente da Republica autorizado a
abrir o ct·edifo especial de vinte e dous contos novecentos e
cincoPnta e einco mil quinhentos e sessenta e um réis
(22 :9!í3$561). destinado ao pagamento da garantia de juros
dos ramaes de Itararé a Tibagy, relativa ao período de i de
janf'iro a 21 de maio de 1923.
Ari.. 2. o Revogam-Ele as disposições em contrario.
nio do Janeiro, 9 de d!~zemhro de i927, 106° da Jndepene :39° da Repnblica.

~tencia

WASHINGTON LUIS

Victor

P.

OE SOUS~.

lro~r.

208

ACTOS DO PODER

DECHETO N. 5. 371 A -

LEGISI~VrlVO

DE

9

DE DEZE.l\IUIW DE

19:Z7

Autoriza o Poder B.recutivo a abtir, }Jclo Ministcrio lia Marinha, um c1'cdito especial de 115 :G8U433, }Jm'a (/ftcnde1•
(lO pagamento, a officitws 1'e(m·mados da Armada, lia llif{eN'11('a

de

(jllO(OS

O Presidente da Hepublica dos Esf ndos Unidos do H!':1sil:
Faço snlJP.r que o Congrcssn I\acional uccrcf.ou e cu s<mcdono a sPguinle resolução:
.Artigo uniro. Fica b Pode!' Executivo autorizado a :dn·ir,
velo l\linisicrio da Marinha, UIH crrdi!n de cento c qninzc
contos seiscentos c oit.cnfa c um mil qual rocentos c lrinl.a c
ires réis ( 1 Hí :681$433), para nUrmdcr ao pag·amcnto, a officiacs rcformndos da Arf1ada, da diffrrcnça do quotas, cm virfwlc do dispor-do no :tl',. .~r> da }Pi n. 4.2'12, de r> de jan('iro
df' J U:! 1; l'f'Yogndns as disposi~õcs em conl.rnrio.
Hio de Janeiro, 9 de dezeml;ro de 1a:?7. 10G" da Imlcpcn<kncia l' ~!!lo da Hcpublica.
\VASIIINGTo~ I~uis

P.

DE

SuusA.

,lrnaldo Siqncil'(l Pinto du La:..

DECI1ETO N. :::; . ~112 -

DE ~) DE J>EZE:\lBilO llE

1!l:.!7

.lufm·iza o Pudt:l' l·.:.reculivo a r:.rpl'dÍJ' truulwue11lo
circulaçr1n de outomovc~s, ·r'stalu?lr·cc1ulo reuJ·ns
{;·afcqo iutcrwtcionfll desses rehiculos

Ji'/J'll

a

J!Urtt

o'

O Presideilfe da Jlf'puhlica dos Estados Unidos do Bea"il:
Faço saber que o Cnngrcs.so Nacional decrl'tou e ou
sa!lceiono a seguinte resolução:
Arl. 1. o Fica o Pn•sidC'ntc r! a H.C'pulJl ica autorizado a nxpedir regulamento para a circulncii.o dos automovris, e.sl aiJelf'c(~fHlo, como os demais paizcs civilizados do mundo, regras
para o trafego internacional desses vchiculos, cslabcleer•ndu
t.amlwm a marcação das estradas de acctll'll:J com as n(n·nuls
munrliacs, do f6rma a .serem ~arantidas a ::;oguranr:a ·~ dPm(l.i:-;
condições, do nccôrclu com a pl'atica c a tcchnic·a 0doplada::>
universalmente.
Art. 2 .., ltcvogam-sc as disposi~õcs em contrario.
fi i o do JaneiJ·o, n de dczclllhro de 1a~ 7, 10G da lEdl'lll'llc 3üo da Hepublica.
0

c!ctlCÜl

\VMHII.:\'GTo:-r

Lurs P.

DE

Victm· 1\.ondcr.

Sous.\.

AO'l'OS DO PODER LEGISLATIVO

DECRETO N. ~~ 3i:2 A-

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1927

Jlr·vigora o decreto n. 1. 823, de ?6 de jan:eiro de 1~24, auto~i
zando a concessão de um premto aos aviadores .Pmto Marttns.
e 1Valte1' Hinton
O Presiclentr- da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber qne 0 Congresso Nacional decretou e eu sancuonn a seguinte resolução:
.\rf. J ."Fica rPvigoraclo o dPereto n. 4.823, de 26 de jaIJt>iru dt' 19::!1. autorizando a conecssão de um premio de réis
I illl: 000~. aos aYiadores Pinto M:u·tins c Walter Hinton .
.\1'1. :? • " Hevogam-;-;e as uisposições em contrario.
Hio de Janeiro, 10 do dczrmbro 1Tn 1927, 106° da Indepenrlt•nciu c 39-" da Rer.ublica.
WASHINGTON WIS

P.

DE SOUSA.

Getulio Vargas.

DECRETO N. 5.372 B -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1927 (*)

Crên os officios pl'ivat i vos de uot(l.'l e registro de cont1·actos
marifimos e drí outras providencias

d Presid1'nfe da Hcpubliea dos Estados Unidos !lo Brasil:
Far~o saber <Iue o Congresso Nacional decretou e eu pr•ornul2fl a seguintf.' resolução:
.\rt. J , Nos offieios privativos de registro de hypothecas
maritimns, que passarão a denominar-se officios privativos
de notas e t·cgi~tro rlü rontraetos maritimoR, ser•ão lavrad'os e
registrados todos os eont.metos de direito maritimo, quando a
oscripf.ura publica fot• snhstan:-ialmentc exigida para a validade dos mesmos contrnelos.
Art. 2. Os eonl.ractus {~C dir'eito mariotimo, regulados pelo
Codig-o Commereial (2A parte), quando feitos por instrumento
parVcular, serão igualmente registrados nos referidos officios,
ficando, todavia, isentos desse registro os contractos de fr•etamenfo parcial de navio .
.\rt. 3. O Governo expedirá o necessario re.gulamento á.
presente lei, provendo, nos Estados onde ainda não houver e
localizando-os, dP accôrdo eom as conveniencias do servi~o.
officiaes privativos de notas e re.gistr•o de contracto~ marítimos, apostillando-se, com a nova denominação os títulos dos
serventuarios já providos naquelles cargos.
Art. 4. Nas capitaes d'os Estados poderá ser designado um
dos t)scrivães do juizo local para servir privativamente no alia0

0

0

0
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tamenl~

eleilm·al ou creauo um cat•torio peivalivo para esse

servjçu, modificauo assim o art. 8° da .lei u. 4. :!:~6, de i! O de
dcze!nbro do 1920 .
.'\rt. 5." Hevogam-se as tli::'posições em contrario.
Rio o..e Janeiro, em 10 de dezembro de 1927, 106° da Indcpct!df'ncia e 39° da Rcpublica.
,Y_\SII 1.:-\UTO~

Luts P.

IJE SoUSA •

•1.ugu8fo de Vianna tlu Castello.

DECRETO N. 5. 373 -

DE

12

DE DEZE:\iBl\0 DE

1927

J>unc com a

1JC1W de tun a quatro annos tle p1'isãu cellulm· us
que. commettcrcm. u c1·irne dc{ini(lo nu art. 5", do decreto
leuislativo n. 4.2ü9, de 17 de jmwiro de 19:?1 c os qllc fabricarem bombas.

O Presidente da RepulJlica d'os Estados Unidos do Brasil:
Faç•o saber que o Congres::-o Nacional decretou c eu saneciono a seguinte rrsolução:
Art. 1. Serãq punidos com a pena de um a quatro annos
de prisão cellular os que commetlt.crcm o crime lll'finido no
art. 5°, do decreto n. 4.269, de 17 de janeiro de 1921, e os
que fabricarem, possuírem ou tiverem sob sua g·uarda, para
fins criminosos, bombas de dynamite ou de outros explosivos
iguacs ou semelhantes em seus cffeitos aos da dynamile.
Art. 2. Hevogam-se as disposições em contrario.
0

0

llio de Janeiro, 12 de dezembro de 1927, I Oü" da Inde}}endencia c 39° da Rcpublica.
\VASHINGTON

LUis P.

DE

Sous.\.

Auausto de Vianna do Castcllo.

lJEGHETO ~. 5. 3i" -

IJE

12

DE DEZE.;\lBHO DE

1U~i.

n. ·!(}8, tle 28
de llezemb1·o de 1911 c 9" da lei n. 3. í5í, de 6 de janci1'o de 1918.

1lcvoaa os arls. I O, § 3n, alínea 5. do deCI'efo n.

O Presidente da Repnblica dos Estados Unido~ do Brasil:
Faço saber qtw o Congre~:'o 'Xacional dec!'c>tou e eu sancciono a srgu mtc rcsoluc,:ão.
~\rtigo umco. ~s prctoeias civPis ()Jldt' houvrt· uo.us.
e:::crivãP~, a distrihuiçüo de todo~ os feitos e aetns do seus
cAfil·ios. (•om PXclusão dos que são confiados aos cartorins do
regi:5t1·n eivil de nascimentos, ca~nmcntos comprehrndendo o
I•roccsso de habilitação c obitos, será facultàtiva, á escolha

.H.!TU::! lJU l'UUEH LEliiSLA'rl\0

2U

dos inlcrc:5~atlos. QJIC indicarão o que
di~:pusjç()es do al't. lO.~ 3°, alinea 5a,

preferem, revogaJas as
do .decreto n .. 9.263, de
28 d1' dezcmhl'o de HIJ 1, c do art. uo da lei n. 3 ..í3.í, de ü Jo
jUIWiro de tUl~.
Rio de .Janeiro, 12 õe dezembro de 1927, 10ü" da Indeua Rcpublica.

IJ'.~IHJcncia c 39''

\VASHINOTON LüiS P. D.E ::3ousA

Auuusto de Vianna do Caslcllo.

])ECHETO

~.

5.375-

DE'12

DE DEZEMDHO DE 1U:?7

pelo Ministcrio da Jttslir;a e Neyocios Jntcri01·cs, os creditas especiaes de 839$800, 427$500 e 987$500;
parct pauw·, respectiDamcnte, ao bacharel Francisco de
(;o.uveia Nobreua. a tlotts serventes do T1·ibunal do Jury
tio Di,.~firicto Federal, Cm·los José dos Passos e João de
Almeida Roseiro e a um o(ficial de justiça da 2" Vara de
Urphãos do Dislricto Fede1·al, Joaquim, Pereira de Moraes.

• \ u.ltM'i;;a a aln·i1',

O Presidente da R e publica dos Estados Unidos do Brasil:

Faç·o saber que o Congresso Nacional dc·erctou c cu sancciollo a seg·uinte resolução:
Ar! igo uni co. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pPlo l\linislel'Ío da Justiça c Negocios Interiores, os seguintes
t't'(•dilos especiaes:
Do 83U$800 (oitocentos c trinta e nove mil e oitoc.cnlos
l't'·i:'i1, pal'a atfender ao pag·amento devido ao bacharel Franci:-;eo de GouvC'ia NobrC'ga, juiz substituto federal, na secção
da ParahylJa, da differen1,;a de accrescimo dn vencimento a
que fez ,iús, de 7 de junho a 31 de dezembro de 19:27;
De 427$500 (quatrocentos e vinte c sete mil c quinhentos réis), para occOJTCI' ao pagamento devido a dons ser,.('lllfls do T1·ibunal do Jury fio Districto Federal, Carlos Josó
do:-; Passos c João de Almeida Roseiro. dos vencimentos que
deixaram de receber em janeiro de 192-i;
De 987$500 (novecentos e oitenta e sete mil e quinhentos
rr'is), para satisfazf'J' ao pagamento devido ao official de justi~.:a da ~" Vara de Orphãos do Districto Federal, Joaquim Pe.l'Pit·a dn 1\lorars, no periodo de ag·osfo a dczcnibro de 1922;
J'pvogadas as cfisposir:ões em contrario.
Hio rlf' .Tanf'il'o, 12 dl' dezcmhi'O Jc 1927, 10ü'' da Indo.
pendenr.:ia c ;39o tia Hepublica.
\VAsmxu·roN Lms P. nR Sous.\ .
.1.ll(fltsto

de Vianna do CmJlello.
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DEOI\E'l'() N. 5.876 -

DB

12

DB DBZBIIBRO D•

tiJ7

Revigora, para CJ.8 ezercicioB d.e 1g2s f! 1g29, o credito -~
de 200 :000$000, de que tra.ta o llscreto n. t 7. -''1• tJB 30
de setembro de 1921.
O Presidente da l\epubliea dos Estados Unidos do Brasil:
F'aç<O saber que o Congresso Nacional de-cretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica revigorado, para os e.xercieios de 1928
e 1929, o credito especial de 200:000$000 (duzentos contos
de réis), de que trata o decreto numero 17.449, de 30 de
setembro de 1926.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republioa.
WASHINGTON LUIS

P.

D& SoUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DEORETO N. 5. 377 -

DE

14

DE DEZEMBRO DE

1927

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial
de 2:995$906, pa1·a paga'mento a André José Barbosa, em
virtude de sentença .iudiciaria
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que a Congresso Nacional decretou e eu sancciono a ·seguinte resolução:
Artigo unico. Fiça .autorizado p Poder Executivo a ahl'ir,
pelo 1\Iinisterio da Fnzenda, o el'etlitP especial de dous contos
novecentos e noventa c cinco mil novecentos e seis réis
(!Z :995$906), ·para pa~amento a Ancll'P José Barbosa, em virtude de sentença jlldJciaria; revog'lf!as as disposicõcs em <·ontrério.
Rio de Janeiro, 14 de dezembr-o de f927, 106o da Independencia e 39o da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DR SoUSA.

Getttlio Vargas.

A~'l'OR

DO PODF.R LEOTALATTYO

DECRETO N. -5 . 378 -

14

DE

DE DEZEMBRO DE

1927

Autoriza n 1·egutar o commercio de café entre os portos do
Brasil e os do exterior e dá outras providencias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancoiono n seguintes resolução:
Art. 1. o Fica aulorizado o Governo a regular o commercio de café entre os portos do Brasil e os do exterior,
como entre os <los diversos Estados, estabelecendo, por medidas de caracter permanent.e ou temporario, as limitações que
,julgar convenientes ao interesse publico.
Art. 2. o Hevogam-se as flisposil;ões em conlrario.
Rio fie .Janeiro, 14 de dezemhro de 1927, tono da TndepPndPncia o ::lW da RPpuhlica.
WASHINGTO~ LUTA

P.

DE

RousA.

Getulio V aro as.·
Octavio

Mangal~eira.

Victm· Konder.

DEORRTO N.

ri.~7!1

--

DE

14

UF DEZEMBRO DE

1927

A utorizn a. nbri1·, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 155:725$779, para pagamento no bacha.rPl Justo
Rangel Mendrs de Moraes, em viJ'tude de srntençn judi-

ciaria
O PresidC'nfe da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil:
_
Faço saber que ') Congr(~sso N:1c:onal decretou e eu <;]ancriono a seguinte ePsolucão:
Artigo nnlco. Fica o P0der ExeLntiv~-1,\utorizado a abrir,
pelo Ministerio da F'azenda, o credito rspecial de -155:625$779
(.cento e cincoPnta e cinco eont.og, sei ecentos e vinte e einco
mil ~NPt~Pnlos P srl r.nt.a P nove rP.i~';. afim de occorrer ao pagamento devido ao bacharel Justo Rangel Mendes de Moraes,
em Yil'tude de sC'ntrnça judieiaria, t1assada em julgado; revogadas as disposir.õC's em contJ·ario.

Hio de Janeiro, U de d~=-zemhro de 1927, 106o da Independencia e 39° da Republica.

W ASHJNOTúN

LUIS

P.

DE SoUSA.

Getulio Vargas.
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DECRETO N. 5.380-

DE

15

DE

DEZE"mno

DE

1027

Atttm·iza o Poder· Executivo a ab1·ir o credito especial de
18:091$196, 1)(l1'a pagamento ao vice-nlmi1•trnte araduado,
commissario, reformado, Joüu Carlos dos Reis.
O PresidPnl e da flppuhlicn dns Estudos Unidos do Brasil:
Faco sabl'I' que o Congre~:-:o Nacional decreta, e f'tl sanceiono a spguintc rf'solucão:
Ar L 1." O Poder Execul iYo abrirá pelo l\Iinislf'rio ela Marinha o credilo espP.ciul de 1R :091$496 (dPzoilo conlos no-

venta e um mil quatrocentos f' noventa c seis réis), para o
paganwnt.o ao YiCfl-ulmiránte graduado, commissario, .João
Carlos dos Reis, pela melhoria da sua reforma e relativo ao
}Jcriodo de 15 de fevereiro de 1911 a dczmnhro de 1925.
Art. 2. Revogam-se as disposições f'm contrario.
0

Hio dP .Janeiro. 15 de dezembro de 19:?7. 101i" da: JnrlepmldPnria !' :J!l" ela HPpuhlica.
·
'VASHINGTON LtliH P.

DE SoUSA.

A rnnlrlo Siqudm Pinto do. J.u:;.

DECfiE'rO N. G. 381 -

nE 15 nE nEzE::-.mn.o nE Hl.?i

A. utm·iza o Podel' Executi1Jo a obdr, velo Ministe1·io da Jlnrinlta, o c1·cdito especial de 78:448$320, pata paomnento ao
capitão de mar e (ftu.'1'1'a phannaceutico Alva1'o Augusto
ele Carvalho

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
1\finisterio da Marinha, o credito especial de 78:448$320 (setenta e oito contos quatrocentos e quarenta e oito mil tresentos e vinte réis), para occorrcr ao pagamento de differen~a
de vencimentos devida ao capit.ão de mar e guerra pharmaceutico Alvaro Augusto de Carvalho, cuja reforma foi annullnda pelo Poder .Tudiciario.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1927, 10üo da lndependcncia e 39" da Republica.
'VASHINGTON

Lurs P.

DE

SousA .

.4.rnaldo Siqueira Pinto do Lu:.

AC'fOS 00 POOEn LEGISLATIVO

DECRETO N. '!J.38~

-})E

15 DE DEZEl\lBHO

DE

1!>~7

,1ulori:.a o Poder E;r:ecutivo a ab1·i1· os creditos supp.Zem.entares
de lii:O: 000$ e :! • 000:000$, 1'espectiv.arnente, ás verba.~ "25
- Consirrna~·t1o n. ~" e ":!i - Consianação n. t ", llo orr:a;l,cuto tio Jl init~terio da Jlm·iuha pant HJ27
O Prt':;:.iJf'nl I' ela RPtntbl ica do~ Estados Unidos do Brasil:
~aiH'I' fllll' o Cong'l'l':-;~o ~acionai u\'Ct'l'l~
e Hl

.l•'a~o

n !Wguintt• rf•:-;olll(:ão:
..:\rt.i!m tlllico. Fiea o Pmil'r Executivo autorizado a abrir
o-; er·edit(,s ~upplemenlar•·s de üOO :000$ (seiscentos contos de
rt'•is) ú consigna~ão n. :.! da V<'l'Díl 25 do orçamento da l\lal'inha,
u dP ~. 000 :OOG~ (dous mil contos de réis) ú consignação n. i
r:'a n••·ha :n do relcrido oreamcnto (art. da lei n. 5 .15<i, tle
janPir·o dr. 1H:!i); rP\'ogadas a~ disposições em contrario.
~an,·e;cno

Hio rle .Janeiro, 15 de dezembro de
da Hepuhlica.

dPnc~:t e 3H"

\VASIIING'fo~

1D~7.

10tio da ln!h'pPn-

Lms P,

DE Somu.

A1·'iwldo Siqueira Pinto da Luz.

nEcnRTo :'\. r>. :1s3 -

DF. t G DE DEzr:l\mRo nE 1ü~7

Autoriza o Pode1• E;tecutivo a ab1·i1·, 11elo Minü;tcrio da Viarão e Obras Prtblicas, o credito especial de um conto e
tlu::entos mU 1·éis ( J : 200$) l?a1'a pagamento ao enqeuheiro

Antonh~

Victor·ino Avila

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:·
Faço saber que o Congresso Xacional decretou e eu
~a!~cciono a seguiilf1e resolução:
.\rt. 1. o Fica o :Porler Executivo autorizado a abrir, pelo
:'.Jinistrrio da Yiação r Obras _Publicas, o credito especial de
wn eonto f' duzrnto~ mil rôi:; ( 1: 200$), para pagamento ao
f'ngPnhPiro Antonio Viclnrino .\vila, importancia esta relnt h n a df'~twzas nccorrid:tf' com a com missão incumbida do
im·pnfaJ·in e avaliação da Estrada do Ferro de Braganç:a .
.\rf. ~." HPvo~Will-St' as disposiçõPs em contrario.
Hin dp Janriro, l{; t.h' df'zf'mhro rle 1D2i. 106° da Indepenílr>nria " 30° da HPpllhl iea.
\V.\RII!~Gl'ON

l .. UIS P.

DE SOURA.

Victor Konrlf'r.
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DECRETO ;~I. 5. 384 -

DE

16

DE DEZEMBRO DE

1927

Revigora o decreto legislativo n. 4. 972 A, de 24 de novembro de 1925, e o decreto n. 17.531, de 1O de novembro
de 1926
O Presidente da Republica dos 'Estados Unidos do Brasil:
.Faço saber que o Congresso Nacional nrcretou e eu
sanccioho a seguint'e resolucão:
Art. 1. o São revigorados pela presente lei o decreto
legislati\'o n. 4. 972 A, de 24 de non•mbro d'e 1925, e o decreto n. 17.531, de 10 de novembro de 192,6, habilitando assim o Poder Executivo a assignar o contracto dP construcção
dtt estrada de rodagem de Caracarahy á Villa de Boa Vi$ta
do Rio Branco, no Est.ado flo Amazonas, consoante <iquelles
dPrrrt.o~.

Al'f.. '!.o Revogam-sr as disposicões

<'fi

contrario.

Rio de Janeiro, 16 d·e dezembro de 1927, 106° da Indepenrlenria e 39° da Republica.

W ASHJ_:\I'Gl'ON

LUIS

P.

DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5 . 385 -

DE

1g

DE DEZEMBRO DE

19?7

A.utoriza a abrir, pelo Ministerio da Justica e Negocios Interiores, o credito especial de 10:640$400, para pa(Jar ao
Dr. José Ovidio Marconde.ç Romeiro.
O Presidente dn Republica do·~ Estados Unidos do Brasil:

Faço Eaber quo o Congressn Nacional decretou e eu s'lnceiono a seguinte resolução:
Artigo unico. Ficn o Poder Executivo autoriznd(l a nhrir.
pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiorec;;, o credi:·.o especial de dez contos seiscentos e quarenta mil e quatrocentos réis ( 1O: 640$400), para pagar ao Dr. José Ovidio Marcondes Romeiro o accresr.imo de vencimentos a que tem direito, a contar rfa data em QUP t•'mou posse do cargo de desembargador até 31 de rlezembro de 1926; revogadas a~ disposições em çontrario.
Rio de Janeiro, 19 ne dezembro de 1927, 106° dn Independencia e 39° da Republica.
WASHIN'GTON Lms

P.

DE

SousA.

Auausto de Vianna do Castello.

2t7

ACTOR 00 PODER LEOISLATTVO

DECRETO N. 5. :lR(j -

DE

1{)

DE DEZEMBRO DE

1927

A utm·iz'l o Governo a abrir um credito até a importancia de
~00 :000$, para completar a quantia que {o1· adquirida mn
suhscripr;ão publica. destinada a urn monumento a Santo.'! Dumont.
O Presidente cJa Republica do~ Estados Unidos do Brasil:
Fnço sabor qur o C011grPsso Naeional dPeret.ou e eu sancciono a rf'solução srguinte:
,\ 1'1. t,o Fira 1'1'\' igorado n decreto n. -i. 669, de 2:\ de janeim ·df' 19'.?3, que autoriza o Governo a abrir um credito
atf' a imporfancia d<' 200:000$, para completar a que for adquirida Plll sub~cripdin pnhli(•n, destinadn a um monumento
a ~antos- Dumonl.
Paragrapho nnico. Essa import.anoia ~eeá entregue á
commissão f'Jll'HJ'l'Pgada da exf'cução rto monumento a cargo
do PSCtJiptor Amadeu Za11i, de São Paulo.
Ari. 2." n.c·,·ogam-~f' as di:;;;po.,ições em contrario.
Rio de Janeiro, ·19 de dezf'mbro de 1927, 106° da Independencia e 39u da Republica.
WASHfNGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Ca!tello.

DECRETO N . 5. 387 -

DE

1!l

DE OEZEMBRO DE

1927

Autoriza rt abi'ir, pelo Ministrrio da Justiça e Negocios Interiores, u CJf'dito rspprirrl de 2:970$970, para occorrer ao
pagarnento da pe11s1io conredida a D. Catharina Costa de
OliveiJ·a kntune.r;.
O Presidente dG Republiea rlo3 Estado;; Unidos do Brasil:
Fa~o ~mlwr CJUI' o Congres~o Nacional decretou e eu sanccionn a g(lgnint.e rf'solu<;ão:
Artigo uni1·n. Fica o Presidente da Republica autorizado
a aln·iJ·! pelo 1\Jinisf.f>rio da Justic:a e ~egocios Interiores, o
credito (lgp(lcial de dous enntos novecentos e setenta mil novecentos e set.enta r1'is U :970$970), para occorrer ao pagamento da pensão concPdida a D. Catharina Costa dn Oliveira
Anturws, nos termos da legislação em vigor, de 7 de maio
a 31 d•~ riC'zemhro rff' ·I !l~ll; rrvogarlas as disposições em contrario.
Rio de .T nne i r o, 19 d u dcwm bro de 1927, 106° da Independencia e 39" cb Republicn.
WAsHrNGTON Luis

P.

DB

Som:t.\.

Augusto de Vianna do CasteUu.
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DECHETO N. 5. 388 -

DE

J9

DE DEZEMDRO DE

J 927

A 11 tol'i:,.t o Poder Executivo n. ab1'ir o c)• edito especial de réis
751 :253$093 pm·a 1'e{orçm· as verbas 16• e 29a do or.çam.ento dn. despe:a do Ministerio da .Tustir.n e 1Yraorios Jn ...
terio'J1'Cs, })(l1'a o ercercido de ·J !l25.
O Prrsidrntf' da Republica dos E~tados Unidos do Brasil:
Faç-o sabm· qur o Congre~~o Nacional dcct'd.ou e f'tl san40>
t'f·iono a ~eg·uinte resolucão:
Artigo unico. I<'ica o Pt·esidente da Republica autorizado
a ahrir, pelo Ministerio lia Justiça e Negocias Interiores, o
credito especial. no extwcicio dP 1925, á~ verbas 16• e 29a do
orcamPnt.o do Minisf.Prio da Justiça ·e NPgoeios TntPriore~,
para J'Pi'orc,:nr a IH'irneira com a quantia de 70'• ::!53!093
(:-:rtPcentos e quatro contos duzentos e cincoenta e tres mil
P noventa e tres r1~is), ·e a segunda eom a de 50:000$ (c.incnPnta contos dP níis); rf•vogadns ns rlisposiÇ'iíPs f\m contra~
rio.
·
Hio de .Tnnrdr'o, 19 de dPZPlllbt·o dP Hl2i. 10G" da Inde ..
pPndPncia c 39" ria RepulJiica.
\V.\SHINGTON Lns P. DE Sot:S_\ .

•tuausto de Vianlla do Castclln.

DECRETO N. 5. 389 -

DECRETO N. r;. 390 -

DE

:'-L\0 FOI Pt.:BJ... Ir:.\00

:? 1

DE

DF:ZE:\fDno

DE

19?i

A ufm'iza a abrir, pelo J.llinisterio da Fazenda, o credito es~
pecial de 300:000,, romo 1n·cmio ao aviadm• Joiio llilJCÜ'O.
de Bm·1·os e outros
O Presidente da Republica flos Estados Unidos elo Brasil::
Fa..:o saher qne o Congre~:.;o Nacional d('crefou c en
sanrciono a sPgn in f c rPsolw;fío:
ArL 1.° Ficn o Pr('sidente rla Repnhlca autorizado a abrir,
f)(l}o l\finistf'J'io da FnzPndn, o rrrdifo f'~pPr,inl flp ::100:000$
(lr·f'~f'ntn~ ronf.n~ flp r<~i~). pnt·n dhdrihuil·, a Sf'll rriff'rin. rnmo

219

.\CTOS DO POiEn LEGISLATIVO

premio ao a·viador João Rih0it·o de Ba1:ros, organi~ador do
1·aitl GenoYa-~nntos c aos seus companhcn·os da g·lorwsa empreza.
Art. 2. Revognm-se as disposi~.:õcs em contrario.
0

llio rlc .Tarwiro, 21 de dezembro de 192i, 106° da Indrprndl•rwia c :H)" da llPpublica.
'VASIH~GTON Lt:JS

P.

DE Som~.\.

F. C. de Olil'ch·a Rotcllw.

DECRETO N. 5. 391, Dg ? I DE DEZI<:l\rnno

l D.:?7

DE

Autn1'i:.n a nb1·ir, pelo Miuislf'J'io .da Fa:.rmrla, o Cl'f'tlito c.~:.JiP.
cial de ·ÍB :t>R3$02:?, 1Jll1'll p(l(Jm1H'lllo a Mo·ystFs Allf'H.
O Presidente ela RPpulJliru rios Ji:stados 'l,:nidos fiO
:nrasil:
Faço saber que o Congresso Sacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unJco. Fica o Poder Executivo aulorizado a abrir'.
pelo Ministerio dos Negocias da Fazenda, o crNiito (•special de
/~8 :tj83$022 (quarenta c oito contos seiscentos e
oitentt e
fres mil e vinte e dous réis), para completar a imporfancb
da restituição a que fez jus o negociante Moysés Allen, tJe
Porto Alegre, em virtude de decisão do mesmo minisfei·io,
rlnndo provimento, em parte, ao recurso que interpuzern ~m
processo de contraba,ndo; reYogadns as dis·posi<;ões em contrario.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1927, 106.,
pendencia e 3S 0 da Republica.
\V.\SHINGTON LUIS

P.

DE

dn Inde-

Sous.\.

F. C. Olivei1•a Botl!l/1 o.

DECRETO N. 5. ~!H A -

DE

21

DE nEZEMnno nE 1927

A utm·iza. o Poder Executivo a abrir, pelo Ministcrio da Marinlta, o c1·edito especial de 3. 363: 167$200, 1>ara s u.pprimento das t'f'J'bns i" e 21" do m·rnmentn de 1925 tlo mr.ww
ministerio
O Presidente da RepuLlica dos Estados Unidos dn Brasil:
Pneo saber que o Congres~o Nncionnl dN'T'efou e cu snnrciono a seguinte resohi('ão:
. Ar·fig·o unico. Fica o I)odPr ExPcut.iYo nut.nrizano n nhrir,

twlo 1\tinisiPI'io dn l\Inrinha, n r1·editn P~prrinl dP fr''~ mil

ACTOS DO PODEH LEGrALATIVO

f rescntos e sessenta e tre~ contos cento c sessenta e sete mil
e duzentos réis (3. 36:1: 167$200), destinado a supprimento
das verbas 7• e 24•, do orçamento da despeza do 1\finisterjo da
Marinha para o exercício de 1925, e para o fim de pagar rlespezas feitas nesse exercicio; revogadas as disposições em
<·nntrario.
Rio de Janeiro, 21 de dezemhrn de 1927, 10ô" na Indeprmrlrncia e 39° da Republica.

W ASHJNGTON

LUTA

P.

DF.

Rom=t-\.

Anu.t.ldo Siquciro Pinto d11 /.tt-:,.

DECRETO N. 5.392 -

nE

23

DE

m:z·:-::1\mnn

DE

19?7

Revigora rr. autorização concedida pelo de c 1•eto n. 4 . 816, dé
19 de jane-iro de 1924, para abrir, pt!lo Ministe1·io da Viação e Obras Publicas, o credito esr·edal de 649: t 14$913,
destinado ao pagamento, a quem tk dirf'ifo, do P1'P.Ço do
resgate da Estrada de Ferro do Bmwnal

O Presidente da Republica dos Estados 1Tnidos do Brasil:
Faço saber que ·o Congresso Nacional t.feeretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o Fica revigorada a autorização e'>ncedida ao Presidente da Repuhlica pelo decreto n. 4. H16, de 19 de janeiro
de 1924, para abrir, pelo Mini~terfo da Yinção e Obras Publicas, o credito especail de 649:114$913 (~etscentüs e quarenta e nove contos cento e quatorze mH r:ovecf'ntos e treze
réis), destinado ao pagamento, a quem d•_ dn·elfo, do pre~o do
resgate da Estrada de Ferro do Bananal.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1927. 106• da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5. 393 --

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1927

Approva os netos relativos á venda do e:r-encmt1•açado
"Deodoro"·

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu snncclono a· seguinte resoluclio:
O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Art. 1 . o Ficam approvados todos os actos praticados pelo
Ministerio da Marinha, concernentes á venda do ex-encouraoado Deodoro ao Governo mexicano.
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Art. 2. o

Ilevogmu-~e

as disposicões em contrario.

Rio de Janeiro, 23 de dezeml.Jro de 1927, 106u da Indepeu-

dencia c 39° dà Republioa.
WASHlNG'fON LUIS

P.

DE ~OU~A.

Ll1·naldo Siqueira Pinto da Luz.

DECRETO N. 5. 39-1 -

DE ~ í

DE DEZEMBRO DE j

927

Aufol'iza a ab1·ir o cJ•cdito especial de 331 :O·í7$101, destinado
au paaamento de f/J'ati(icações addicionaes devidas a

Beúto de Carvalho e Souza .Junior, e outros (unccionarios
do Ministerio da Marinha

O Pt·e~idenle da HepulJI ioa dos Estados Unidos do Brasil:
Fat.:ll saber que o Gongt·esso Naeional decretou e eu
sanccioJJo a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
o credito especial de trescntos o trinta e um contos quarenta
e ::etc mil cento e llltt rds (:331 :017$HU), destinado ao vagaJn(·nto dt• graf ificaijÕes addieionacs devidas aos scgüintes funecjnnaJ·ios do i\finisterio da 1\fariniJa: Bento de Carvalho e
~touza .Jnnint'. Appolinario c~ouws de Carvalho, João Carlos de
Souza ~ Rilva, .\J'Jttindo .\s:-;nmpr{iio. fiicardo Barradas Muniz,
Jm,·· 1\Ja r· ia Iins ltnis 'l't·oviio. \laiJOI'I Hodrigues da ~ilva Chaves, Jos{~ ( luilhr~1·nw dn Mout·a, .Josl~ Canwit·o de Barros e Azeve:lt•, llonmaldo Fl'anniseo CorJ't";a Leal, Lucindo Pereira dos
Pns~·n:-:.

l\ligur-1 da Co:-;la Doul'ado. :\rthur Americo Belém, Amil-

-car LopPs f>t'PI'I.!Itnil'o. Homrro da Cunha, Alberto Augusto de
Moura ..José Vic·tor da Rilva. Alf,·edo de Paula Dias, Antonio
Leite de Castro. }:rnpsfo .\rlolp.ho Fesq, Leopoldo José Pereira
Leal. .\llwrto J)omingnns Lopes. Antonio Bezerra da Silva,
Augusto Sino dn f:ost.a ~a1·aiva ..Tosrí Menezes da Gosta, Gil
Alll!l'sfn da Silveh·a. Orinrino f:arnciJ·o Ribeiro, Carlos Manoel
de Casfrn MrnPzcs r Tsitlol'o Borr;res ·Monteiro Filho; revogada:: as disposi(:õcs em contrario.

Hin dt• Janeiro. :! i dfl deze•11hro de 1927, 106° da Indepen~
dt'IH'

ia e 3!1° da fl<'pllbJira.

W ASHING1'0N

LUIS

P.

DE SOUSA.

P. C. de Oliveira JJotelho.
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Dl!~CHETO N. 5. 395 -

DE

24

DÉ DEZE::\lUHU DE

19.:!7

Autó1'i:a a .Municipalidade do Districto Federal a contra/til•
um emp1'estinw externo, em ouro, até a (JWtnlia de
31 . 770. 000 dollm·s
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Fac.o saher que o Congresso Nacional decretou e cu saneeiuno a seguinte resolução:
Arl. J. o Fica autorizada a Municipalidade do Districlo
Fedet·al a conl rnhir um cnrprcslimo externo, Pm ouro, até á
quantia li e 31.770.000 dollars, em uma ou mais O{lerações,
estabelecendo typo, juros, amortização, garantias e ouh·atj
condü~ües uecessarias .
.~\rt. 2. o O presente em presUmo independente da rest.l'icc,:.ão constante da 2" ]mrte do § 7o tio art. 12 do decreto numero 5.1 GO. dP 8 de março de 1 HO·i.
Arf. 3." HeYogam-se as disposições em contrario.

ll.io de Janniro, 24 de dezembro de 1927, 106" da Indcpcuucncia c 39" da H.epublica.
\VASHINGTo~ Luis P. DE Suus.\.
ilugusto tle Vianna do Caslcllu.

DECHETO X. G. 39G -

DE

2í

DE JJEZE~mnu DE J D:.'i

.Julol'iza a abl'ii', pelo Ministc1'io drr Fazcnrla, o credito cspecifll de 157:05 J$ U 5, mtro, pm·a rc(lttlari;m· o JW(Jtonento
da amm·tizw~ão c cummissiio dfJ emp1·cstimo de francos
~~. 000. 000, da Estrada de Fcrm de Goyaz
O Presidenlr da Hepuhlica dos Estados UniJos do Brasil:
Faço snbc1· que o Cong-resso Nacional decretou c cu
~~1neciono a seguinte resolução:
.Al'l. 1. o Fica o Porter Executivo autorizado a abrir, pelo
l\linisterio da Fazrnda, o credito especial de
t57 :051$H5
(cento r cineocnfa e sele contos, cincornta c um mil quatrocento.:; r quinz!' r(~is). onro, correspondente a francos
.'f H. 900,00 (quatrocentos r quai'Pnta c quatro mil novecentos
c einco), afim de ser regularizaria a t'scripta do pagamento da
~qwrtiza(,'ão c rrspecliva rommissão do emprcstimo de franr·os :?5. 000. (\00 (vinte c cinco milhões), da Estrada de Fcl'l'O
tlc• <:oyaz.
Art. ~.o Rc,>r~~am-sc a.:; di:' posições em contrario
H i o Jr .Janeiro, :? i de drzrmbro de I 9:?7, I 06" da Indevcndcncia c 3n" da Ilcpublica.
\YAs mxGTo~ L tas P. DE Sot:s.\ .

. F. C. de Olivei1·a Botelho.
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JJECHETO

~.

5. 3D7 -

DE

:!G

DF: DEZEMBIW DE

1U.:!7

Etcva a seis c a de;, J'esw~ctivamentr, o nwnc;•o de (Jltanlas •J
serventes do 1lluscu llistnl"ico :Yacional c dâ ouf1·as providencias
O Presidente da HcpulJlicn dos Estados Cnidos do Brnsil;
Fa<:o :mher qur o CongrPsso .Xaciunal dt>ercfou e eu .saneciuuu a seguinte resolu~.:ãu:
.\ri. I.'> Fien P!Pvado a sei:-; ~ a dez. respcctinmwnte, o
lJLwwro Ul' guardas I' servenLP:; do .Museu Historieu ~aciuual,
disl t·ibuido':.; pl'las t•t·~vrcf ivns Sl'e~;õcs, a juizo da llirccluria
da H1'Psma rPparticão.
Art. 2." O Podl'l' ExPcutivo nbrirá o rrediln t11• .'J:! :000$000
(quarenta f' dous eunto:-; de rtíis), pura o pagamento do:> IJIJvu.:;
luga1·rs creados.
At·f. a.o O cargo ,:,, serretm·in do Museu llistol'ico· .Naciullal
será exercido por qualqU<~t· dos officines da repurli•;ãu " vu~·
designação do dir('ctor.
Art. -L" Hevogalll-Se us disposições em contrario.

Bio de .Jallt'h·o. ~ô rlf' drzembro de 1927, 10G"
pendencia c :JU" Lia Hl•public~.
\VA~HI~uTo~

LUis P.

un

lt:de-

u:~ ~ocH.\,

.A.ll{}llslu de \'ianna do Castdlo.

J )ECllETO

~.

3. :J!J8 -

DE

26

DE DEZ.E:MBfiO DE

1~27

tlulrn·iza o Poder

l•.:;rer•lftiVo a abi'ir, pelo J.Jinislcrio da Jusli.,:a
Ncoocios Jnte;·iot·cs, o credito de 150:000$000, sltpJ)/ementar á sub-consiqna~~i'io n. 11, letra "e.". do Material da
ver1Ja sn, do art. 2", da lei n. 5. 15·6, dc 1.:? flp ,irmeiro fi,~
19:27, e o credito especial ,Ze 173: 213$7•:2{), pa.ra liqttidar;ão
de despesas 1·ealizndas, em diversos exe1·cicios findos, po1·
conta de sub-r·on;:~i(Jnaç6c.'l do Material da ve1'lJa 6" (ScrTctaria do Scnodo J
t'

') Prr~ideJÜI' da H' lW!Jlica dos E~lados Cnidos tio Hra:.;il:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou " PU san1

cciono

á

seguintr resolud1o:

Ad. Lo F.' o Po'cfer Exf'eut ho nulorizado n ahri1·

}J~:l•l

1\linislt•J·io dn Ju<õ:liea ,. \'f'l'~ocio:-: Interiores o cr(l(Jito dn l'f'J:.;;,
iGO:OOC$000, snp]llf'lllf'JJI.ilJ' ú verha 8a, "~Pct·Pfaria da Ctnnan
nos ]lt•,putndn.;;'', art. '..!", suh-cmlsi!:!'na,:ão n. 1 I. lell1·a "n", do
l\lafprinl. da lei 11. :i.l~,ô. de• 12 de janriro "'' 1U:.'7~ smHJo
U 5 :OOO!fOOO. para os f J':tllnll!os df' imrH·P~são n publicn<:ãn, na
1mprt·n~a :\ncional. do· Orcanwnlo (kral tla RPpnulien. para
o eXf'rricjo ('tp 1 ~?"'. P- 3:3: 000!!\000, ;)ara os lrahalhos dn ecm1'ccr:ãu e revisão do .uH•snJO orr;amt'IJ to, en tr1•ga nrlo-SP 1•sl a ul-
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Uma quantia ao direetor

~c·ral

I Jt>putados.

da Secretaria da CauHlra dos

Art. 2." E' tam·bem o Puder Executivo· autorizado a abrir,
vnlo mesuw Minh;terio, o credito especial de 1'73 :213$7:?6, para
liquidução de despesas realizadas em diversos cxt>t'cicios
firúlos, por r.onta de sub-consignações do .Ma f erial dn Yerba
ô" (Seeretaria do Senado).
_\rt. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro· de 1!J27, 106'' da Independencia o 39° da Republica.
WASHINGTON

LUIS P. I>E SoU!;;.\,

Augusto de Vianna do Castdlo.

DECRE':DO N. 5.399 -

DE

Autoriza a abri?·, ao MinJisterio
riores, o credito especial de
gamento de accl'escimos de
deraes Trajano Americo de
Francisco Leite Pindahyba

26

DE DEZEMBRO DE

1927

da Justiça e Negocios Inte4:885$238, destinado ao pavencimentos aos juizes feCaldas Brandão e A ntonifJ

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber ''lllC o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo nnico. Fica o Poder Exec•utivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito
espee i ai de qual ro contos oitocentos e oitenta e cinco mil duzentos r trinta e oito réis (-i :885$238), para effectuar o pagamento devido aos hachareis Trajano Americo de Caldas
Brandão, juiz federal na secção da Parahyba, e Antonia
Francisco Leite Pindahyba, juiz federal na secção de Alagôa~,
em virtude dos decretos de 18 de julho e 22 de agosto de 1927,
que lhes reconheceu o direito ao!-1 acr.rescimos de 5% c 10 %
::-~obre oR respeeUvos vencimentos, nos termos do art. 18, do
decreto legislativo n. 4.381, de 5 de dezembro de 1921, eabendo ao primeiro a importancia de novecentos e noventa e
cinco mil réis (995$000) e ao segundo a de tres contos oito·centos e noventa mil duzentos e trinta e oito r{qs (3 :890$238);
revogadas a~ rlisposiçõcs em contrario.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro
pendencia e 39° da Republica.

de 1927, i06o da Inde-

P. DB SOUSA.
Augusto d.J Vianna do Castello.

WASHINGTON LUIS
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DECRETO N. 5. 400 -

DE

27

225

DE DEZEMBRO DE

1927

.-tutoriza o Governo a abrir, ao Ministerio das Relações E.x:lerim·es, o credito especial de 3.iQ :000$000, para 1JO(Jwnento
Lloyd B1'asilci1'o

ao

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Fn~~o saber que o Congresso Nacional decretou o eu
:-:aw·eiono a resolução seguinte:
Artigo unico. Fiea o Poder Executivo autorizado a abril·,
pelo Ministeriu das Helar:ões }_;xteriores, o credito espeeial de
tl'eSPillos e quarenta contos de réis (340 :000$000), papel, par:.~.
vagar á Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro as desvezas deeorrentm; do trannsporte feito em vapor especial da
mesma companhia, em agosto de 1925, da Embaixada Espceinl do Brasil aos festejos commemorativos da indcpendencia
do C ruguay; revogam-se as disposições em co~1trario.
Hio de Janeiro, 27 de dezembro de 1927, 106° da Indcpcntlcncia c 39° da Republica.
\VASHINGTO.N

Lms P.

DE

SousA.

Oclavio lllanyabeira.

( • ) DECRETO N. 5. 100 A -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1927

.1b1'f', ao Ministc1'io da Agricul.tUJ•a, Inllustria e Commercio, o•
credito especial de 500 :000$, para attender ás despezas
f'.r.trnordinarias com o combate á doença do "Mosaico",
r' m

todo o paiz

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eü sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o E' aberto ao Poder Executivo, pelo Ministerio da
Agricultura, Industria e Commercio, o credto especial de
quinhentos contos de réis (500 :000$), para attender ás desJwzas exfraordinnrias com o combate á docnca do "Mosaico",
Pm lodo o paiz; revogadas as disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 27 de dezembro de 1927, 106° da Indelpen.
dencin e 39° da Republ ica.
\VASHINGTON

LUis P.

DE

SousA.

Gcminiano Lyra Cast1'o.
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DECRETO N. 5. 401 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1927

Approva o ajuste celebrado entre o Brasil e a J'rança, para
que seja submettida á Córte Permanente de Justiça Internacional de Haya: a questão de pagamento de títulos
de emprestimos federaes brasileiros
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte :
Art. 1. o Fica, por esta lei, approvado o ajuste celebrado,
a 27 de agosto de 1927, entre o Brasil e a França, para que
seja submettida á Côrte Permanente de Justiça Internacional
de Haya_ a reclamação do Governo Francez, relativa ao pagamento, em ouro, de titulos de emprestimos federaes brasileiros contrahidos em Franca.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
0

WASHINGTO.N LUIS

P. DE SoUSA .

Octavío Mangabeira.

DECRETO N. 5. 402 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1927

Approva o Tratado de Amizade, concluído em Roma, em 8 de
setembro de 1927, entre o Brasil e a Turquia
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução séguinte:
Art. f.o Fiéa approvado o Tratado de Amizade, concluído
em Roma em 8 de setembro de 1927, entre o Brasil e a Turquia.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1927, 106° da Independencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.
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DECRETO N. 5.403 -

DE

29 DE DEZEMBRO DE i927

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra,
o credito especial de 19:077$120, para pagamento a Moni:.
& Companhia, Limitada.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brasil:
Fa·co saber que o Gongresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resoluÇão:
Artigo uuico. Fica o Poder ExecJUtivo autorizado a abrir1
pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 19 :077$12u
(dezenove contos setenta e sete mil cento e vinte réis), destinado a pagar o que é devido á firma Moniz & Companhia Limitada, pela construcção de um apparelho denominado "Contensor Independencia ", de invencão do 1o tenente vet erinario
do Exercito. Gastão Goulart; revogada·s as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de i927, 106° da Inda ...
pendencia e 39° da Republica.
WASHINGTON LUIS

Nestor Se:e{redo

DECRETO .N. 5 . .-i 01 -

DE

P.

DB SOUSA.

do1 P4110I.

29 DE DEZEMBRO DB t927.

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra,
o credito especial de 14 :6!)2$339, para pagamento a João.
Barzoni, Souza Siqueúa &Comp. e R. Cauduro & Comp •.
O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos ~Q
Brasil:
Fa'co saber que o Gongresso Nacional decretou e eu
saueeiono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Podor Exe0utivo autorizado a abrir,
J)elo Ministerio da Guerra, o credito especial de 14 :692$339
(quatorze contos, seifieuilos c noventa e dous mil tresentos e
I rint.a c novo róis), })aJ'a mandar effectuar os pagamentos
das imporlancias de 1 :625$639, 3 :829$ e 9:237$700, das quaes
são credores, por fornecimentos ao Ministerio da Guerra,
rnspectiv:uHeJlte, João Barzoni, Souza Siqueira· & Comp. e R •.
Cauduro & Comp.; revogadas as disposicões em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1927, 106° da Inde""
pendencia e 39° da Republica.

P. DB SOUSA.
Nestor Se:éfredo dos Paa101 •

WASHINGTON LUIS
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DECRETO N. 5. 405 -

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1927

Attt01·iza a abertura, pelo Ministerio da Guerra, do credito
especial de 4 :034$800, para pagarnento a FinnQ llibeiro
Dutra, por adeantamento feito p01• conta do mesmo Mi'liist'crio li Municipalidade de Crttz Alta.
O Prcsidcnl c da Rcpuhlica dos Estados U nidus uo
Brasil:
Fa"ço saber que o Gongrc~su Nacional decretou c cu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 4 :034$800
,(quatro contos trinta e q'llat.ro mil c oitocentos réis), pa·ra
pagamento á firma Hibeiro Dutra, quantia esta· que se lho
deve por ter adcantado, por eonta do mesmo ministerio,
oi :000$ (quatro contos de réis), á Municipalidade de Cruz Alta,
no Rüi Grande do Sul, para compra de um terreno destinado
á construcção do Q_uartel General do Commando da 5a Brigada
de Infantaria e 34$800 (trinta· c quatro mil c oitocentos réis)
á lavratura da cscriptura do referido terreno; revogadas
as disposições em contrario.
Rio rio Janeiro, 29 de dezembro de 1927, 106° da Independcncia c 39° da Republica.
\VASHINGTON

LUis P.

DE

SousA.

Ncstm· Scze{redo dos Passos.

})'_gCRETO N. G. Wô -

DE 2~1 DE DEZEr.mRo DE

1927

Autoriza o Poder Executivo a aúriJ·. velo Ministuio da :..llarinha, um credito especia.l de dollars IL·H3 .165,46, para
paga1·, ao Gove't'no Americano, a importmicia relativa a
conce1·to.ç; nos encouraçados "Stio Paulo" e "Minas Geracs",
e fornecimentos feitos ao Ministe1·io da. Mm·inha
O Presidente da llepublica do~ Esl·ados Unidos do Brasil:
:Faço svber qne o Congresso ~acionai decreta. c eu
~ancciono a seguinte resolução:
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a ahrir um crcdilo c::.pccial da quanth nec~ssnrh em r•~is, para o pagamento, ao cambio do dia, da importancia de dollars 4.113. Hi5,·i6,
ao ( iuvcrno AnHn-ieano (Al'scnal de Marinha de Brooklyn),
custo de ob,·as c~o~utalius nos encouraçados São Paulo c ~Minas
Gcracs, c fo.::ncc1~11ento3 feit.cs ao Ministcrio da Marinha.
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'

Art. ~." Para o pag:1monto a quo se, re~N'P o artigo an~e~
(• o Pwler E~ccu!IYO a11fo!'izado a rraltzar a~ nccPssar.as
OJwrar,õe:õi d0 credito. ·
~\rf. 3." ncvogam-sfl as disposi~.:õrs f'm eontrario.
i~i.w,

Hio de .~aneil'O ..2ü de drzcmhro de 1ü2'i, 10tin da Independflllf'Ífl (\ an dfl nepuhiica
I

o

,V.\SIIT.:\'GTON

LUIS

P.

DE P.ot.Hü.:

.4'1'naldo Siqncim Pinto da J,u:..

F. C. de Oliveira Botelho.

DEf:fiETO N. :>. -107 -

tm

:w

n-r: nF.7.EMnno nE '1 !1?7

nranla as mensalidades do Instituto de Pre'nidcncia c dá ou-.
t1·as p1·ovidencias
O Presidente da nepublica dos Estados Unidos do Brasil:·
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. O decreto legislativo n. 5 .128, de 31 de rlezembro
dt' 1ü?G. serú oiJscrvaao com as seguintes modificações:
o) ficam cxcln idos dentre os contribuintes obrigatorios,
:tl•:m dos que já pertencem ao Montepio Civil, conforme delermina o art. 16 do referido decreto, os que percebem annualmente atf) 3 :600$ c os que estão sujeitos a contribuicões
obrigatorias creadas em lei para associações ou caixas de aposentadorias e pensões;
b) a inscripcão obrigatoria será do peculio de dez contos,
para todos aquelles que percebem mais de 3:600$ até 6:000$.
annualmente, ficando, assim, alterado o limite de que trata a
letra a, do art. 17;
c) fica supprimida no § 1°. do art. 17. a parte final, a
saber: acima de 60 at6 70 (maximo de inscripção permittida).
A idade maxima para a insc-ripção será de 60 annos;
d) no § 2° do art. 17, onde ~e diz até 3 :600$, diga-se de
:1 :600$ a 6:000$, accrescentando no fim: Para occorrer a essa
despeza, fica o Governo autorizado a abrir, antecipadamente,
no começo de cada exercicio. um credito até tres mil contos,
em conta corrente do instituto. Essa conta será liquidada annualmente, mediante a apresentação dos documentos relativos
á parte das contribuições que correm pelo Thesouro;
e) o § 1o do art. 20 fica substituído pelo seguinte: aos
que j~i forem maiores de 40 annos, não serão permittidas no0

AOToB DO
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vas

inscripções, sinão até o limite do peculio de tres anno.s de
vencimentos;
f) os limites dos emprestimos, a que se refere. o art. 2~,
ficam elevados, respectivamente, a 50. % do pecuho consol!dado, ou livre do periodo de carenma, e a 30 o/o do pecuho
obrigatorio, sendo o prazo de pagamento até quatro annos.
Art. 2. Mantidas todas as inscripções já feitas, podendo,
entretanto, se aproveitarem dos di~positivos desta l.ei. todos os
contribuintes obrigatorios a quem e lia possa benefiCiar.
Paragrapho uni co. Serão restituídas aos interessados. as
importancias que. a titulo de contribuições mensaes. haJam
sido obrigatoriamente descontadas até a presente data, de
funccionarios que, por esta lei, passam a ser considerados contribuintes facultativos do Instituto de Providencia, o que não
queiram manter a inscripção feita.
Art. 3. Emquanto não for requerida ou feita compulsoriamente pelo instituto. nos termos da lei, a inscripçfío dos
contribuinfcc ohrigaf oriM, não h a direito ao peculio.
Art. 4. o Aos contribuintes de associações e caixas de pensões e aposenfarforins. creadas pm' lei, de conformidade com
o art. 4° do decreto n. 942 A. de :11 de outubro de 1890; P.xccptuados pPlo arf. 1° do projrcto dr cont.ribuiçfio obrigaforia
para o insUtnt.o. é permittido optar por essas associaçõrs ~
caixns ou pelo -r1Ff.if11fo de Prrvidrnr.ia; nos funcr.ionarios on
servidor('S rlo Estado. qne vf'nePrf'm nnnualmente até :l :Goor..
tamhrm Pxeluirlos pPlo rC'ferirlo arti~to, de contribui0fio ohri-gaf.oria para o Instituto de Prrvirleneia. ~ pcrmittida a inscripç5o. go_.ando dos f:worps f h f nhf'llfl A. inrlnirlo o nh:-~1 imonto no prrmio a pngar;
Art. !l. Todos os artos do Com:C'lho AdminiRf.rativo dn Instituto dc PrPvirlenria. hf'm como tono o expNJient.P da ~ua
diredoria. Sf'rão puhlir:vlo~. gratuitamente, no Diario Of{idal.
Art. ô. Empo::~ado~ c em rxcrcieio os cidadãos nomeados
para cargos puhlicos. o~ respectivos titnlos de nomca~ão s6
serão averbados on inr.luidos C'm folha de pagamento nas repartições pag-ndoras. dPpois do cxhihida prova. pelos int.rrc8sados, de haverem feito ~na in~criprão no Instituto de Providencia dos Funccionarios da União.
Art. 7.° Fica permittido aos contribuintes .iá inseripios, de accôrdo com o art. 18 do decreto n. 5.128, de 31 do
dezembro de 192G. apresentarem novas declarações sobre o
augmento do peculio o. tambem. em diminuição do mp.smo. no
caso dos vencimentos entre 3:600$ o 6:000$ annuaes. dent.ro
do prazo de 60 dias, a contar da cxreução da pre~ente lei:
0
Art. 8. O institl:to dará fiança a seus contribuintes, para
aluguel de casn, merhante 1 % de premio mensal. deseontado
o pagamrnto Pm folhn. sendo o limito a con~ignar até rlom~
terços do orrifmarlo on estipendio.
Art. 9. No regulamento quP Pxprdir nnra cumprimento
do art. 75 da lei n. 5 .1 09. de 20 dP dezembro de 1926. o Poder. Executivo rrorQ"anizará. como julg-ar r.onvPnientC'. a Srcret.arm do Con~nlho Nacional do 'T'rnhalho. correndo tonas ns
despeznR de mafPrial c pes_.oal. inr.lusive as de veneimenfoR rle
um procurador gerai c nm adjunto de procurador que ~ervi
rão como m1~iliares technicos em todos os actos
lhe forem commettidos, pelos saldos das quotas das Caixas de Pen0

0

0

0

0

que
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sões dos Ferroviarios e Portuarios, e pelas dos Marítimos,
uma vez regulamentadas estas, nos termos dos arts. 65 § 3•,
e 67, § 3°, dos regulamentos approvados pelos decretos numeros 17.940 e 1. 7. 941, de 1.1 de outubro de 1927, sendo os funccionarios de livre nomeacão do Governo.
Art. 10. Revogam-se as disposicões em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1927, 106° da Indepennencia e 39° da Republica.
W A8HIN<1I'ON

LUIS

P. DE

SoUSA.

P. C. de Oliveira Botelho.
Geminiano Lvra CtJBtro.

Victor Konder.
Arnaldo de Siqueira Pinto da Luz.
Nestor Seze{redo dos Passos.

DRCRRTO N.
A uforiza
r/P

o

!) .

'IOR -

DF.

::lO

DF. DEZEMBRO DE

1927

nln--ir, pelo Jfinüterio da Fazenda, o credito especial
pnm. Pwrrml.f'nto rzo Sr. Pedro Massena

::oo :rJOO$

O Prr.~idente da Rnpublica dos Estados Unidos do Rrasil:
f;"aço F;abc·r que o Congl'esso Naciomd decretou c cu
f:ancr.~iüniJ a seg-uinte resolução:
i\rt. 1. o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ~lo
:\'IPtisLerio da ~Fazenda, o credito especial d'e tr-esentos oontos
de réis (300:000$000). pa.ra pagar ao Sr. Pedro Massena a
col!Pecão numismatica nacional, comprada, ao mesmo senhor,
Df'l·• Governo.
i\ rt. 2. o R-evogam-se as disposições em contrario.
Rio do Janeiro, 30 de dezrmbro de 1927,
e 39° da Republica.

pen.~Pncia

"TASHINGTON LUIS

p.

106" da IndeDE SoUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.
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:Jo

DF. nF.zEMBRo nE

1927

.4.utoriza a abrir, pelo . Minislerio
.
da Fazenda, o c1·edito especial
de H :752$387, 1Jara pagamento ao bacharel Albino Alves
Pilho, ern virtude lk senlen(a jtldicim·ia
O Presidente da firpublica dos Estados Unidos do nrnsil:
Faço sabe.r qne o Congresso Nacional decretou c cu
santciono a Sf'·guiuto resolução:
Artigo uni co. .Fica o Pode·.r Executivo autorizado a abrir,
Pi~lo .Minist·ell'io da Fazenda, o credito especial de 11 :752$387
( m.ze contos setec~ntos e eincoenta e dous mil tresentos ·e oitenta e sete réisl, afim de oceorrer ao pagamento devido ao
haunnrel Albino Alves •Filho, em vietudc de sentenca judiciaria passada em julgado, revogadas as disposições f'Ill !'nnfr1I'·O.
Hio de Janeiro. 30 cfp, dP:wmbro de 1927,
flPJVicnei:l c 3!) da ftrpuhlirn.

J 06" da Tndr-

0

'VARHJNGToN

Lurs P.

DE

SousA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5. 410 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1927

A utm·iza a ab1'Í1', pelo Minist~rio da Fazenda, o cJ•edito especial
de 1. 002 :876$553, para pagamento ao almira.nte Alexan...
drino Faria de A.lencar e outros rnini6tros do Supremo
Tribunal Militar, em virtude de sentença jttdicia1'ia
O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do Br·as~l:
J~'aço saber que o Gong-res~o Nacional drcretou e eu
:sunetiono a seguinte resolução:
.Art. 1 . o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
.1\Jinisterio rta Fazenda, o credito ·especial de mil c dous contos
oitl•CPntos e setenta e .seis mil quinhentos ·c cincoenta e tres
rt;b ( l. 002:876$5531, p:wa pagamento aos miníst;ros Alexandrino Faria d~ .Alencar, .Julio Cesar de Noronha, Carlos Eug·enb de Andrade Guimarães, }'rancisco de Paula .A:rg-ollo, .José
Ago~Unbo Marques Porto .•Tulio ·Fernandes de Almeida. Luiz
Antonio de Medeiros, Olympio de Carvalho Fonseca o V:espasinno Gonça1Ye5 de Albuquerque Silva, todos ministros do ~~~
premo 'l'ribunal MilHar, D. Albertina Soares Huct de Bnrcl-
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lar, viuva do almi:·ante DuartP Hurt fie &lcPllar Poefo í1uNlf'S,
f'IIl

!'(~nf•I'TH_;a jwliri::trta.
Hevogam-~c as di~posi('Õf's

Yirtude rtn

!\ri.. 2. o

·rm ront."n.rto.

Hio dP .Tanriro, 30 dt! df'7.emhro de Hl27,
p0Pol\•nria (\ 3!1° da R{~publica.

1OGo da IndP-

'VMHnNr.:ToN Lms P. m:

F. f'.

DECHETO N. 5. 411 -

DE

30

ri~

gnu~A.

()fi1'f•iro Rotrlltn.

DE DEZE:\IBRO DE

H)27

Auf,,r-izrt o ab1'i1', pelo illlniste1•io da Fazenda, o c1·edito esp.··,:hr~
tle 131 ::?73$üü0, lll'J'tt payamento a Ju1io llli{Jttel de Frdtas ,(:

Cmil)).

O P,t'PSidenlr da J\Ppnhlica dos Estados Unidos do B•·n~il:
Faco ~aof'·I' que o Cong1·csso Nacional d('crdon c eu
sanc~iono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fira autorizado o Poder Exe·cutivo a abril',
Jwlr. l\1inistcrio da Fazenda, o credito ·especial de cento c trinta P um conto~ dnzt>nf.o~ e setenta c tres mil seiscentos e se~
f'nnta ré.is (l:H :2i'3$ô60), para pagar á firma Julio Miguel de
Freitas & Comp .. o fornecimento de material de consumo,
fPik á G'Jarda-1\Ioria da Alfandega do Rio de Janei~'o, Pm
1 !l'?r,; revogada~ as disposições em contrario.

IUo de Janeiro, 30 de dezembro de 1U27,
e ~ino da llepulJlica.

pc~ndPncia

'YA·SHINGTON

10ü" da Jnde-

LUis P. DE Sous.\.

P. C. de Oliveira Botelho.

DF.CHETO

~.

5. 't J '2 -

DF.

30

DE DEZEl\fBHO DE 1!1~7

.tt~tol'iz.a

a abri1·. pelo Jfinü;terio da Fazenda, o credito esp,~f'ifll
de 1: f 58$3l6, pnra J)(l(Janwnto a Raymundo Pe1'nando de

B1'ito
O P.r-csidentc da Ht>publicu dos Estados Unidos do Brasi!:
Faro saber que o Cong;resso Nacional decretou c eu
s:u~c~:iono a seguint<l~ rrsolução:
Artigo unico . .Fica o Poder Executivo autorizado ~ abrir,
pcln :\linislorio rla J.'nzendn, o credito esp·ecial de um conto
ccnfo P. cineoenta e oito mil tresentos e dezeseis .réis
(1 :158$31ü), para pagamenf.o a Raymundo Fernando de Brito,
drpL•::·itario judirial que foi dos bens penhorados n Anthcnor
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Bezerra1 e.x-thesoureiro da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado do Pa!·á, d'o saldo apurado nas contas approvada~ pelQ juiz federal no mesmo Estado: revogadas as disposioõcs em contrario.
I\io de Janeiro. 30 de dezembro de 1927,
pendencia e 39° da · Republica.

W A!SHINGTON

LUIS

106" da Inde-

P. DE

SoUSA.

F. C. de Oliveira R ote lho.

DECRETO N. 5.413- DE 30 DE DEZEMBRO DE f927
A.ttf.·n~za

a abrir, pelo Ministerio da Fazenda. o credito especial de 9:088$692, para pagamento de premio a José
Alcides Leite, nos termos do n. 11 do a.rt. 68 d,a lei numero 3. 99f, de 5 de .ianeiro de f 920

O Presidente dá Rcpublica dos Estados Unidos do Bra~i!:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
~a~•f•eiono a seguinte resolução:
Artigo uni co. F'ica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de nove rontos
oif:~nta
e oito mil seiscentos e noventa e dous réis
(9 :088lf:692), parn pagamento do premio que compete a José
Alcir!f'S Leitr. JIOS termos do n. Il no art. 68 da lei n. 3. 991'
d" ;-; ele janeiro rfp 1920; l'CYogndas as rlisposições em contrario.

Hio de Janeiro. ;30 do dcz,.mhro de 1!'127,
J1f'lldf•ncia r 39° ria finpublica.
\VASHINGToN

F. C. de

DRCRR'TO N .. :3. ~ 11, ·-

DE

30

Lms P.
Oli1.'f~ira

10ô" cfa TndeDR Som~A.

Rntelho.

DF: DRZEMBRO DE

1927

Anforiza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especi'll
de 10:367$145, para pagamento a.o capitão reformado da.
Brlqada Policial do Districto Federal Fernando de Sá
Pei:r:oto, pm, virtude de Renfençn iudiciar1:a
O Presidente da Rcpubliea do~ Estados Unidos do Bra:::;il:
raco saber que o Congres~() Nacional drcrPtou c eu
~a'H'r~iono a ~egninto resolução:
Art. 1 •o Fica o Poder EX~ecutivo autorizado a abdr, pelo
Miniserio da Fazenda, o credito especial de 70 :367,!45 (seten-
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ta contos tresentos e sessenta e· sete mil cento e quarenta e
cinco réis), para pagamento ao capitãl() reformado da Brigada
J>olieial rlo Dist.ricto F•ederat Fernando de Sá Peixoto, em viv~
tudc de srntença judiciaria.
1\rt. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
P.io de Janeiro, 30 do dezPmbro de 1927,
I' 39° da HPpuhl ica.

106° da Inde-

pel:(lt•r(' i :1

\VA:SJTINCTON LUIS

P.

DE SoUSA.

Ji'. C. de Oliveira Botelho.

DECrtETO N. 5. ld 5 -

DE

30

OE DEZEMBRO DE

1927

a. abrir, pelo Minüter·io da Fazenda, um credito de
52:577$030, para 1Jagamcnto ao ex-capitão-tenente da
A 1'nwda nacional I gnacio Manoel Aze1Jedo do Amaral. em

A,t·~'J1~iza

't'Írf11de dP sentença

iudiciarin

O P1·r·sidenf P da Hqmldiea

btço
saJ~(r·iono

~aher

a

qno o

elo~

Cong.rcsso

Estados Unidos do Rra~;il:
Nacional decretou P Pll

sr~glli!lh• l'~'SOluç5o:

Arti~m Ullil·o.

Fica

Poder Executivo autorizado a ab.dJ•,
tllll ~~rN1ito do 5? :577$030
(cineoenl:l (' dons e·Únftl::; qJtin!H'ntn::: e setenta P f;etc mil e trinta
rói~.:. para png:nnf•nto no ex-capitão-tcnnnte da Armada nanional lg11ar.io J\lanol'l .·\zL~YPdo do Amaral, importancia de quP
fi cr~'dot' da FazPncla Xaeional, Prn virtude de sentença judi·ciaria; re·vogarlaP ns disposiçÕPS em contrario.
n

prlC' l\linlstPrio r:a FazP11d:1.

Hio de .Janeiro, 30 de dezPmhro de 1927,
pe1Jt:lt>ncia P 39° da Republica.
\VASHINGTON LUIS

P.

106" da IndeDE SoUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

LEI N. 5.11 ô -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1927

Orça a Receita Geral da Republica dos Estados Unidos do
para o exercício de 1928

Bra~il

O Presidente da Rcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que n C:ongresso Nacional decretou c en saneciono a IPi seguinte:
Art. 1.0 A Receita Geral da Republica dos Estados Unidos
do Brasil, inclusive a destinada á applicacão especial, no
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exercicio de 1928, é orçada em t82.382 :oooeooo, ouro, e riil
L254.262:000$000, papel, e será realizada com o producr.o
do que ror arrecadado dentro do exercicio, sob os seguintes
tiLulos:

RECEITA ORDINARIA
I

RENDA DOS Il\1 POSTOS
I
JMPORTACÃO, ENTRADA, SAHIDA B ESTADIA DE NAVIO~ B
ADDICIONAES

Ouro

f. Direitos de im-

portação
para
consumo - Decreto n. 3.617,
de 19 de marco
de f 900, e leis
ns. t. 144, de 30
de dezembro de
1903; f.313, de
30 dP. dezembro
de f 90·4 ; t. 452
de 30 de dezembro
de
1905;
1.616, de 30 de dezembro de ·1906:
1.837, de 31 de
dezembro de
t907; 2 .32f, de
30 de dezembro
de 1910; 2.524;
de 31 de dezembro
de
t9tt;
2. 719, de 31 de
dezembro de
1912, 2 .841, de
3 t de dezembro
de 19f3; 2.219
de 31 de dezem ..
bro de 1 9 t 4:
3.070-A, de 31 de
dezembro de
1915: 3.213, de
30 de dezembro
de 1916; n. 3-.446,
de 31 de dezembro de 1917; nu ..
mero 3. 644, ae
31 de dezembro

Papel

ACTOS

no

237

i'ODittt tltGlSLA'l'IVO
OUro

Papel

do t 918; n. 3.9i9,

de 31 do dezembro de 1919; numero 4. 230, de
31 de dezembro de
1920; n. 4.440,
de 31 de dezem...
bro do 1921; numero 4. 625, de
31 de dezembro
de 1922, e 4. 783,
de 31 de dezembro de 1923, decreto n.16.766, de
2 de janeiro de
1925. Lei numero 4.984, de 31
de dezembro de
1925, arts. 2°, 19,
20, 25, 26, 27'
34, 42, 44, 48
e 54; Lei numero ·5 .127, de 31
do dezembro de
1926) e lei numero 5. 353, de
30 de novembro
de 1927, sendo
60 o\o em ouro e
40 o o em papel.

2. 2 %, ouro, sómente sobre os
ns. 93 e 95 (cevada :em grão),
96, 97, 98, 100 e
101 da classe 7•
da tarifa (cereaes), importa-

dos

nas Alfan-

degas dos Estados, nos termo!
do art. 1° da lei
n. 1. 452, à e 3()
de dezembro da
1905. L. n. 1.1-U,
de 30 de dezembro de 1903, artigo 1°, n. 9, e
n. 1.452, de 30
de dezembro de
1905, art. 1°, n. f,
da L. n. 1.313,
de 30 de dezembro de 1904; numero 2, da L. numero 1. 616, de

160.000:000$000

JJ5.000.6C0$000

AOTOS DO PO.l>Bi\ L11:GISLA'l'IVO

ouro
30 de dezembro
de 1906, e L. numero 3.644, de
31 de dezembró
de 1918. L. numero 4. 783, de
31 de dezembro
de 1923. Dec. numero 16.766, de
2 de janeiro de
1925. L. numero
4.984, de 31 de
dezembro de f 925

:3. Expediente

dos
generos livres de
direitos de consumo - Dooreta
n. 2.647, de 19
de setembro de
1860, arts. 625 e
626; L. n. 1.507,
de 25 de setembro de 1867, artigo 34, n. 6; D.
n. 1. 750, de 20
de outubro de
1869; LL. numeros 2.940, de 31
de outubro de
1879, art. 9°, numero 2; 3.018, de
5 de novembro
de 1880, art. 16;
n. 126 A, de 21
de novembro de
1892; L. n. 191 A,
de 30 de setembro de 1893, artigo 1o e lei numero 265, de 24
de dezembro de
1894, art. 1c., n. 2;
lei n. 428, de 10
de dezembro de
1896; L. n. 640,
de 14 de novembro de 1899, artigo 1°, n. 2, e L.
n. 4.320, de 3t
de dezembro de
1920. D. 16.766,
de 2 de janeil'O
de 1925. L. -1.783,
de 31 de dezembro de UJ23, L.
q.. :&.• 881, d8 li

2.{)00:000$000

Papel

AOTOS DO PODER LEGISLA'l'IVO

ouro

Papel

de dezenlbro de
1925 ......•••••
4.

300:000f000

,j60 :0001000

Dito das Capatazias - :Decretos
ns. 2.647, de 19
de setembro dG
1860, arts. 696 e
697; 1. 750, de 20
de outubro de
1869, artigo 1•,
i 4"; 5.321, de 30
<fe junho de 1873,
art. go; lei numero 126 A, de 21
de novembro de
1892; art. 1•; IJ.
n. 265, de 24 de
dezembro de 1894,
art. 1•, n. 3, e L.
n. 3.070 A, de 31
de dezembro de
1915, L. n. 4.783,
de 31 de dezembro de 1923 e D.
n. 16.766, de 2
de janeiro de
1921,

n. 4. 984,

de 3 t de dezembro de 1925 ....•

5. Armazenagem Decretos numero 5.47 -i, de 26 de
novembro de
1872; 6.053, de
13 de dezembro
de 1875, art. 4•;
lei n. 2. 940, de
31 de outubro de
1879, art. 18, numero 1: D. numero 7.553, de 26
de novembro de
1879; L. n. 3.271,
de 28 de setembro de 1885, artigo t•, § .t•, numero 3; D. numero 9. 559, de
20 de fevereiro
de t886; D. numero i9t, de 30
de Janeiro de
1890; L. n. 126
A, de 21 de no~embro de !89!,

·too :oooeooo
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art. i"; L. numero 265 de 2-l
de dezembro de
1894, art. f", numero 4; L. nu29 de dezembro
de f 908; art. 1•,
n. 5, da lei numero 2.2f0, de
28 de dezembro
de f 909; art. f •,
n. 5, da lei numero 2.32f, de
31 de dezembro
de f910; art. 1•,
n. 5, da lei nu31 de dezembro
de f9f2; nrt. ....)O'
n. 5, da lei numero 2.814, de
3f de dzembro
de f9f3, e L:numero 4.320, de
31 de dezembro
de f920; art. f4:
IJ. n. 4.783, de 31
de dezembro de
1923 e D. numer o 16.766, de 2
de janeiro de
1925 .........•.
6.

Ouro

'Papel

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

700:000$000

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

300 :0001000

Ta~a

de estatisticn-Lei n. 489
de f 5 de dezembro
de 1897, art. t•,
n. 5: D. n. 3.547,
de 8 de janeiro
de 1900, e L.numero 3.979, de
:H de dezembro
de i!H9; L. numero 4. 783, de
3f de dezembro
de 1923 e D. nnmero 16.766, ·de
2 de janeiro de
1925 •.•.•..•..•

7. Imposto de pha-

Decreto
r6es n. 6.053, de 12
de dezembro de
t875; art. 2•; L.
n. 2.940, de 31
de outubro de

Ouro

neros livres de
direitos de consumo - Lei numero 25,de 30 de
d e z e m b :r o de
1891, art. to, numero 8; L. numero 265, de 24
de dezembro de
1894, art. 1°; L.
n. 489, de 15
de dezembro de
1897, art. i ,n. 8;
L. n. i'H, de 26
de dezembro de
i900, art. to, numero 8; L. numero 953, de 29
de dezembro de
1902, art. 1•, numero 7, e L. numero 3.979,de 31
de dezembro de
1919; L. numero 4. 783, de 31
de dezembro de
f'9t28, e D. numero 16.766, <le
2 de janeiro de
1925 .......... .
0

10. 2 %, ouro, sobre
valor official da
importação, nos
termos do art. 2•,
§ 1• da lei numero 4.984, de 31
de dezembro de
taxas arrecadadas
nos portos contractados, de ac~ordo com as leis
ns. L 746, de t3
!Ie outubro de
1869, e 3.314, de
t6 de outubro de
1886, que ficam
!m deposito para
tttender ás obrigações dos respe"":tivos contractos,
·- Lei numero
4. 783 de 31 de
f.lezembro de 1923.
D. n. 16.766, de
_2 de janeiro de

25:00{)$0()0

20:000.000
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Ouro

l925. L. num ero 4.984, de 31 de
dezembro de 1925
11. Taxa de 1 a 5 réis
por kilo de mercadoria~ carregadas ou descarregadas nos portos
cujas obras toren1 executadas á
custa da União,
nos termos do
n. IX, do art. 20
da lei n. 741, de
26 de dezembro
de 1900 ....... ..
12. Taxa addicional
de 0,2 % sobre
todos os direi·.os de importacão
par a consumo
Lei n. 4.984, de
31 de dezembro
Je 19 25, art. 20
§ 30 ............

Papel

10.000:000$000

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

i . 000 : Q00$000

1

IMPOSTO DE CONSUMO
DE ACCÔRDO COM
US ARTS. 3° A 10
E 46 DA LEl NUMEHO 4. 984, DE 31
DE DEZEMBRO DE
1925, SUPPRIMIDAS AS PALAVRAS
"E SEMELIIAN'fES"
DA LETTRA C, DO §
9o DO ART. 40 DA
LEI N. 4.984, DE
31 DE DKZEMBRO
DE 1925. LEI NUMEno 5.127, DE
31 DE DEZEMBRO
DE 1926 E LEI NU1\1:EHO 5.353, DE
30 DE NOVEMBRO
DE 1927
ta. Sobre fumo •...
14. Sobre bebidas ..
15. Sobre phosphoros
16. Sobre sal .......
17. Sobre calcado ...
f8. Sobre perfumarias ••.•••••••••

320:000$00~

224:000$000

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

70.000:000$000
103.000:000$000
30.000:000$000
9.000:000$000
12.000:000$000

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

15.000:000$000

o
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At:TOS DÓ

Ouro

t9. Sobre especialidades
pharmaceuticas
20. Sobre conservas.
2L Sobre vinagre e
.. ... . ..
azeite.
..
22. Sobre velas
23. Sobre bengalas ..
24. Sobre tecidos . . .
25. 8obre arte factos
de tecidos
....
26. Sobre vinhos estrangeiros
....
27. Sobre papel e artefactos de papel.
28. Sobre c:u·tas de
jogar
. .. .. .
29. Sobre chapéos . .
30. Bobre loucas e
.....
vidros
31. Sobre ferragens.
32. Sobre café e chá
33. Sobre manteiga.
34. Sobre moveis ...
35. Sobre armas de
fogo
... . . .
16. Sobre tampadas,
pilhas e apparelhos electricos ...
.,...,. Sobre qu c ij os e
..Jio
...
requeijões
38. Sobre electricidade kilowatt-hora
de luz e forca e
consumo
39. Sobre tintas ...
40. Sobre leques cfe
qualquer especie
41. Sobre boás, pellos, pelles, etc ..
42. Sobre luvas •..••
43. Sobre arte ta dos
de borracha ....
4-i. Sobre navalhas e
p i n c e i s para
barba . . ......

Papel

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

.

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

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

8.000:000$000
12.500:000,000
2.!500:000$000
900:000$000
135:000$000
42.000:000$000

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

14.200:000$000

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

15.700:000$000

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

1. 100 :000$000

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

800:000$000
5.600:000$000

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

,,

1.800;000$000
1.500:000$000
3.300:000$000
1.200:000$000
3.600.:000$000

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

700:0C0$000

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

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

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

..... ...... .... ...
"

~

•

•

fJ

••••••••••••,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

e(

. ..............
•

• • • • • • • • • • • • •C'

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

........... ...
-

•:

,

800:000$000
2.000:0uu~oou

3.500:000$000
1.800:000$000
130:000$000
45:000$000
315:000$000
2.000:000$000
500:000$000
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Ouro

45. Sobre penlc~ escovas c espanadores
.....•
46. Sobre caixas de
qualquer feitio ..
47. Sobre brinquedos
48. Sobre artefactos
de couro e outros
materiaes
....
49. Sobre j o i a g e
obras de ourives
50. Sobre objectos de
..... .
adorno
51. Sobre gazolina c
naphta
....
52. Sobre apparclhos
sanitarios
....
53. Sobre a1.ulejos ..
54. Sobre instrumentos d9 musica ...
55 . Sobre machinas
cinematographi cas c photographicas
...... .
56. Sobre fogões, L.
n. 4. 984, de 31
de dezembrQ de
1925, rectificada
pelo doer. 4. 990,
ne 16 de janeiro
do 1926

Papei

1.000:000$000
50:000$000
150:000$000
1.lSU0:000$000
850:000$000
800:000$000
5.000:000$000
200:000$000
700:000$000
650:000$00()

250:000$000

170:000$000

.....

56 A. Distribuição de
vales para brin(Jcs (lei n. 4A-1Ü',
do 31 de dezembro de H121) ....
tíü n. Sobre artcfa-

2:000$000

etos de ferro estanhado, csmalta<lo n de aluminio

100:000$000

III
IMPOSTOS DE CIR ..
CULAÇÃO, DE ACCORDO
COM
OS
ARTS. 11 A 17 E 51
DA J"EI N. 4.984, DE
31 DE DEZEMBRO
DE 1925

57. Sobre sello .....
58. Sohrc transporte

25:000$000

120.000:000$000
27.000:000$000

Ouro

59. Taxa de viacito,
ie accôrdo com o
\rt. f5 da lei numero 4 . 984, de
1t de dezembro
de f 925, mantido
n ahatimento do
n. 40, III, do art.
l", da lei numero 4. 230 de 31 de
Jezembro de 1920
60. Sobre operações
..... .
a termo

Papel

22.500:000$00C
4.000:000$000

6t . S o b r e vendas
mercantis. lei numero 4. 984, de
3f de dezembro de 192n, rectificada pelo decreto n. 4.990, de
H\ de janeiro de
t926 •...•... '

64.000:000$000

IV
IMPOSTO 80BRE !1.
RENDA

62.

lmpm~to

cedular
e globa 1 Rohre a
renda, L. n. 4.894.
de 31 de dezembro de f 925: Dec.
n. f 7.:-mo. de 26
fie julho de Hl26:
Lei n. 5.1::18, de 5
de .i a n e i r o de
f927
......

63 . 5 % sobre premeios de seguros
marftimo~ ~ terrestres e 2 % sobre premios fie
seguros de vida,
pensõrs. pecnlios.
-ate. : lei~ nnmeros 2.919. de ~H
ie dezemhro de
J9H. 3.070 A,
de 31 de dP7.emhrn de 1915, e
4. 783, de 31 de
de1.embro de 1923
e decret.o numero f6. 766, de 2

80:000$000

80.000:000~000

ACTOS DO PODER LIOlSIJATlVO

OUro

rl.e

janeiro

de

1925 . . . • . • . .
64. 10 o/o sobre lu-

Papel

6.0Ô0:000$000

c r os forbuitos,
valores
sorteados, valores distribu idos,
em
sorteios,
p or
clubs de mercadorias, premias
concedidos,
em
sorteio mediante
pagamento
em
por
prestacões,
associacões constructoras.-Leis
ns. 2.919, de 31
de dezembro de
1914; 3.070

A,

de 31 de dezem1915;
bro
de
3.2f3, de 30 de
dezembro de
1916; 3.644, de 31
de dezembro rle
1918; 3.979, de
31 de dezembro
de 1919, e 4.783,
de 31 de dezembro de 1923, e decreto n. 16.766, de
2 de janeiro de
1925, e Lei numero 4 . 984, de
31 de dezembro
de 1925 . . . ...
IMPOSTO SOBRB
LOTERIAS

65 . Quota fixa a ser

paga pela actual
Lei n. 126 A, de
21 de novembro
de uma, art. 3°:
n. 265, de 24 de
dezembro de
1894; n. 428, de
tO de dezembro
de 1895; n. 559.
de 31 de dezembro de 1898, artigo 1°, n. 30; numero 640, de 14
rle novembro de
1899, art. 1°, nu-

~oncessionaria

i.ttJd:bOOIOOO

:AOTOS

DO

PODEI\ t.EGISLATlVO

Ouro

Papel

mero 29; decreto
n. 3.638, de 9
de abril de f900,
e lei n. 74f, de
26 de dezembro
de f900, art. f•,
n. 8; art. 2°, § f4,

da L. n. 953, de
29 de dezembro
de 1902 e L. numero 4.230, de 3f

~6.

de dezembro de
1920; L. n. 4. 783,
de 31 de dezembro de 1923 e D.
n. 16.766, de 2
de janeiro de 1925
e L. n. 4.984, de
31 de dezembro
de 1925 e contracto da 30 de
dezembro de 1925
Imposto de 5 %
das loterias estaduaes, d e c r e t o
n. 8.597, de 8 de
marco de 191f;
L. n. 4 .230, de
31 de dezembro
de 1920 e contracto de 8 de outubro de 1921.
L. n. 4. 783, de 31
de dezembro de

2.372:000$000

1923, e D. nu-

mero 16.766, de 2
de janeiro de 1925

VI
DIVERSAS RENDAS

:67. Premios de dopositos publicos; lei
n. 99, de 3t de
outubro de 1835,
art. H, n. 51; Instrucç,ões n. 131~
de 1 de dezembro de 1845; DD.
ns. 498, de 22 de
Janeiro de 1847, e
2.551, de 17 d~
março de 1860,
art. 76; decretll
n. 2.846, de mar-

100:000$000
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Ouro

Papel

ço de 1808 e lei
n. 3.979, de 31

de dezembro de
HH9; lei n. 4.723,
de 31 de dezembro de 1923, e de ..
ereto n. 16.766,
de 2 de janeiru
de 1925 .
judiciaria,
paga em estampilhas, nos autos,
mantidos os registros judiciarios para estatística, c custas
fedcraes, inclusive, na justiça looal do Districto
Federal, pagas em
estampi I h a s Decreto~ ns. 225,
de 30 de novembro de 18D4, e
2 .163, de 9 de
no vem b r o de
1895; n. 539 de 19
de dezembro de
1898; n. 3.312, de
17 de junho de
1899; L. n. 4 .230,
do 31 de dezembro
de 1920, art. 30;
L. n. 4..625, de
31 de dezembro
de 1922: art. 29
do decreto numerro 5.053, de 6 de
no vem b r o de
1926; art. 30 da
lei n. 4.793, de 7
de janeiro de
19~4; art. 27, JJ.
n. 4.984, de 31
do dezembro de
1925 o lei numero 5. 353, de
30 de novembro
..... .
de 1927

t 20: ooo~:ooo

68. Taxa

69. •.raxa de aferição
do hydrometros,
-

IJci n. 4.625,

de 31 de dezembro de 1922, artigo 55; lei numcJ.'n ·1,783, de 31

550:000$000

AdTOS DO PODER LBOlBLÃ'fl'Vó
Ouro

Papel

de dezembro da

1923; decreto nu-

mero 16.766, de
2 de janeiro de
1925 . . . . . .

5:000$000

70. Rendas

federaes
no Territorio do
Acre. - Lei numero 4. 783, de 31
de dezembro de
1923 o decreto
n. 16.768, de 2 do
janeiro de 1925.

1 :000$000

a. o 1O o/o sobre a exportac1ão de borracha no Territorio do Acre e
sobre a exportação da castanha
do mesmo- territorio. I.Jei numero 4.625, de 31 de
dezembro de 1922:
lei n. 4 . 783, de
31 de dezembro
de 1923 e decreto
n. 16.766 do 2 de
janeiro de Hl25.

3.300:000$000

71. Exporta ç

72. Contribuição para

fiscalizaçãr, ban ...
caria. - Lei numero 4. 984, de
~1 de
dezembro
de 1925, art. 30

73. Renda arrecadada

nos

consulados.

L. n. 126 A, de
21 de novembro
de 1892, art. 1°;

decretos nu meros
2.832 e L847. de
14 e 21 de marco
de 1898; Lei numero 559, de 3 t
de dezembro de
1898, art. f o, numero 24; Lei numero 2.213. de 30
de dezembro de
1916, e Lei numero 4.440, de 31

AOTOB DO PODEI\ LEGISLATIVO

Ouro

Papel

de dezembro de
1921. Lei n. 4.783,
de 31 àe dezembro de 1923 e de-:n·eto n. 16.766, de
i de janeiro de
1925. L. n. 4. 984,
de 31 de dezembro de 1925

2.800:000$000

i 1 . Sobre c m o 1 u-

wentos de rcgisescriptorios e o m m e rciacs. Lei numero 4. 984, de 31
de rlezembro de
ti·ü de

1925 .

650:000$000

75. Renda das matriculas e taxas de
frequcncia n o s

rstahelecimentos
de ensino superior e secundario, ficando r eduzidas de 50 %
as hxas constantes da tabella
que acompanha
deereto n n m ern 16.782 A, de
i~ de janeiro de
1D?5, nos institn,
tos nfficiaes de
ensino. Lei num Aro t~,. 984, de
dP. H'l25

~?(l

:000$000

75 A. Dez por cento

sobre a percentag-em percehida
prlos
porteiros
d os

auditnrio~.

das vendns de
bens immoveis e
mais 2 1/2 % do
prodncto nas refr ri das vendas.
anando o preco
dcllas p,xceder de
50 :000$, até o
maximo de réis
100:000$ (decreto legi~lativo numrro 5. 060 A. de

1O de novembro
de 1926) •

20:0001000

~OT09

DO PODER J.-EGISLATIVO
Ouro

Papel

11
RENDAS P ATfill\10NIAES
76. ncndas do~ proprios nacionaes.
- Lei de 15 de
n o v e m b r o de
1S3J, art. 51,§ 16;
lei de 12 de outubro do 1833,
urt. 3°, e leis numeros 3.070 A, de
31 de dezembro
de f915, 3.213, de
30 de dezembro
de f916. e 4. 625
de 3f de dezembro de f 992, artigo 41; lei numero 4. 783, de 31
de dezembro de
f 923 ; d e c r e t o
TI. 16.766, dA 2 dA
janeiro de f925 o
art. 22 da lei numero 4. 984, do 31
tie dezembro de
f925
........ .
77. nendas do viJlac;
proJetarias- Lei
n. 4. 783, de 31
de dezembro de
f923. e decreto
n. 16.766, de 2
de i a n e i r o de
1925
........ .
78. Rendas da Fazenda de Santa
Cruz e outras.
-Leis ns. 191 A.
de 30 de setembro de 189:1. artigo 1°: 4. 230.
de 31 de dezembro de 1920, artigo 26, e 4. 783,
de 31 de dezembro de 1923 e
decreto
numero
16.766, de 2 de
janeiro de 1925.
79. Productos do arrendamento
das
areias monaziti-

f:000$000

1.100:000$000

5ü:OC'0$000

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

44:000$000

.-lbTOS
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bô PODER LEGlBLA'l'IVO
Ouro

Papel

eas. - Contraclo
de 18 de dezembro de 1916, leis,
3. 644,
numeros
de 23 de dezembro de 1918;
3.979, de 31 de
dezembro de 1919;
11.625, de 31 de
dezembro de 1922,
e 4.783, de 31
de dezembro de
1923 e decreto
n. 16.766, de 2
d e janeiro d e
1925

........•

1:000$000

80. Fóros de terre ..
nos de marinha. -· J...~eis de
15 de novembro
de 1831, a r tigo 51, §§ 14 e
15; de 2 de outubro de 1833, artigo 3o; Instruccões de 14 de
novembro de 1832:
LL. de 3 de outubro de 1834,
artigo ·37, § 2°:
f.H4, de 27 de setembro de 1860;
1.507, de 26 de
:setembro de 1867.
art. 34, n. 33;
decreto n. 4.105.
de 29 de fevereiro
de 1868, e leis
ns. 3.348, de 20 de
outubro de 1867.
art. 8°, § 3°, e
4.783, de 31 de
dezembro de 1923,

e decreto numero
16.766, de 2 de janeiro de 1925 ....

81. L a u d e m i o sDecretos ns. 467,
de 23 de agosto
de 1846; 656, de
5 de dezembro de
1849. c L 318, de
30 de janeiro de
1854, art. 77; lei
n. 4. 783, de 31 de
dezembro de 1923,
e decreto numero

t50:000$000

AoToB DO PODER LEGISLATivO
)uro

16.766, de 2 de janeiro de 1925 ....

Papel

300:000$000

82 . Taxa de occupa...
c;ão dos terrenos
de marinha .., arrendamento
de
terrenos d6 mangue. - Decretos
numeros 14 . 595 e
t4. 596, de 31 de
dez em .lJ r o de
1920; lek n. 4.783.
de 31 do dezembro de 1923, e decreto n. 16.766, de
2 de ,janeiro de
1925 . . . . . . . . .

60:000$000

83 . Quota de arren-

damento de portos de propriedade da União. Leis n. 4. 783, de
31 de dezembro
de 1923 e numero
4.984, de 31 de
dezembro de 1925
83 A . Renda do Lloyd
Brasileiro: artigo i 12, da lei numero 4. 632, de 6
de j a n e i r o de
1923 - a) divic'endo de 29. 90(
acções pertencent e s a o Estado
3.588:000$;

8.000:000$000

b)

juros d e 30. 000
"debentures" de
1 :000$000, a 4 %,
1.2Ü'0 :000$: to-

tal . . . . . . _... .
RENDAS INDUSTRIAEB

84. Renda do ·Correio

Geral, do accôrdo
com os decretos
ns. 3.4lr3, de 12 de
abril de 1865. artigos H a 20:
3.532 A, do 18 de
n o v e rn b r o de
1865; 3. 903, do 26
de Junho de t 867;
7. 229, de 29 de
JDarco de 1879, e

4.788:000$(}00

ACTOB DO PODER LEGIBLATIVC
OUro

Puel

7 .841, de 6 de outubro de 1880; lei
n. 489, de 15 de
dezembro de 18971
art. 1o, n. 12, e le1
n. 640, de 14 de

novembro de
1899, art. 1°, n. H,
leis n. 1.616, de
30 de dezenibro
de 1906, n. 15;
n. 2.035, de 29 de
dezembro de 1908;
art. to, n. 16, da
lei n. 2.210, de 28
de dezembro de
1909; art. 1°, numero 43 da lei
n. 2. 719, de de
de dezembro de
1912 e art. to,
n. 43, da lei numero 2.841, de 31
de dezembro de
1913; leis ns. 919,
Je 31 de dezembro de 1914; numero 3 . 070 A, de
31 de dezembro de
1915; n. 3.213, de
~O de dezembro de
1916; 3.979, de 31
de dezembro de
1919, art. 39; numero 4.230, de 31
~e dezen1bro de
1920 e n.4.·UO, de
31 de dezembro de
1921. Lei n. 4.783,
de 31 de dezembro de 1923; lei
n . .\.984, de 31 de
dezembro de 1925
e lei n. 5.353, de
30 de novembro
de 1927 ....... .
85 . Renda dos Telegraphos - Decretos ns. 2.614, de
21 de julho de
1860; 4.653, de 28
de dezembro de
f 870, e 372 A, de
2 de ma i o de
1890; leis n. 489,
de 15 de dezembro de 18'97, artigo t•, n. f3; nu-

41.500:000$000

ACTôê bO POOÊR

LEGlSLATI\~

Ouro

mero 559, de 31
de dezembro de
1898, art. 1°, numero 12; n. 640,
de 14 de novembro de 1899, artigo 1. 0 , n. 12;
n. 741, do 26
de dezembro de
1900, art. 1°, numero 12; n. 953,
de 29 de dezembro de 1902, artigo 1°, n. 1.0;
n. 1. 616, de 30
de dezembro de
1. 906 art. 1o, numero 16; n. 2.035,
de 29 de dezembro de 1908; artigo 1°, n. 12, da
lei n. 2.210, de
28 de dezembro
de 1909; art. i~
n. 44, da lei numero 2. 321, de
30 de dezembro
de 1910; art. f~
da lei n. 2. 524,
de 31 de dezembro de 1911: e
àrt. 1°, n. 44, da
lei n. 2.719, de
31 de dezembro
de 1912; leis numero 2. 841, de
31 de dezembro
de 1912; n. 2.84!,
de 31 de dezembro de 1913, artigo 1o, n. 44, numero 2.919, de
31 de dezembro
ile 1914 ; numeros 3. 070-A, de
at de dezembrQ
de HH5; 3.213,
de 30 de
dezembro de 1916;
3.446, de 31. de
dezembro de
t917; 3.644, de
~ 1 de dezembro
de 1.918: 3.948, de
20 de dezembro de
1919, e 4.334, de
15 de setembro
de 1921 ; decreto

Papel

AC~ros lJO flODEil :Li!:GISLA'l"IVÕ

Ouro

257
Papel

de 1J de
junho de 1912;
leis ns. 4 .230, de
Bi do dezembro
de 1920; 4.440,
de 31 de dezembro de 1921, e
4. 783, de 31 de
dezembro de 1923.
I,ci n. 4 .984, de
31 de dezembro
de 1925 e lei numero 5. 353, de 30
de novembro de
P. 9.61ü,

1927

.......

t20:000$000

24.500:000$000

•••••• •...Jl~~-- • • • • • • • •

1.000:000$000

86. Dita da Impren-

sa Nacional e
Dia rio Otficial:
Lei n. 3 .229, de
3 de setembro
de 1884, art. 8"
n. 2; decreto numero 9.361, de 21
de fevereiro de
1885: leis num eros 3.446, de 31
de dezembro de
1917 e 4.783, de
j1 de dezembro
de 1923} lei numero 16.766, de 2
de janeiro de
1925

......... •'

87. Dita da Estrada

de Ferro Central
do Brasil - Deeretos ns. 3. 503,
de 10 de julho;
3.512, de 6 de sete:mbro de 1865,
e 701, do 30 de
agosto de 1890;
lei n. 3.446, do
81 de dezembro
de 1917, e deereto n. 13.877,
de 13 de novembro de 1919: artigos 112 e 115 da
ici n. 4.632, de 6
de janeiro de
1923; lei num er o 4. 783, de 31
de dezembro de
1923; de c r e to
n. 16.766, de 2 d~

Leis de 1927- Vol. I
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Aat'OS DO PODER LEGISLA'i'IVO
OUro

janeir• de 1925 e
art. 4~ da lei
4.984, de 31
de dezembro de
1925
········•
88. Dita da Estrada
de Ferro Oeste
de Minas; art. 112
da lei n . .\.632,
de 6 de janeiro
de 1923; lei numero 4. 783, de 31
de dezembro de
1923; e decreto
n. 16.766, de 2
de janeiro de
1925
.•....•
69. Renda da Estrada de Ferro Noroeste do Braiil
( e x - Itapura a
Corumbá ) 1e i
n. 3.644, de 31
de dezembro de
1918; art. 112, da'
lei n. 4.632, de
6 de janeiro de
1923; lei numero 4 •783, de
31 de dezembro
de 1923; e decreto n. 16.766,
de 2 de janeiro
1925
.•.....
90. Dita da Estrada
de Ferro do Rio
do Ouro; lei numero 4 . 783, de
31 de dezembro
de f 923 e decreto n. 16.766, de
2 de janeiro de
1925 ........•..
iH . Dita da Rêde de
Viação Cearense.
Lei n. 3.070 A,
de 31 de dezembro de t 925,
Lei n. 4. 783, d\.
31 de dezembro
de 1923 e decreto
n. 16.766, de 2
de j a n e i r o de
1925 .......... .

n:

•••••••••••••••

160.000:000$000

18.000:0001000

18.000:000$000

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

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

500:000tOOO

6.500:000,000
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ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

Ouro

PaPel

92. Dita: da Estrada

de Ferro Therezopolis. Lei numero 3. 979, de
31 de dezembro
de 1919. Lei numero 4. 783, de
31 de dezembro
de 1923 e decreto
n. 16.766, de 2
de janeiro de
1925

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

93. Dita da Estrada
de F erro de
Goyaz. Lei numero 4.230, de
31 de dezembro
de 1920. Lei numero 4. 783, de
31 de dezembro
de 1923 e decr.
n. 16.766, de 2
de janeiro de

500:0001000

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

2. 500 :0001000

1925 ...........
95. Dita da Estrada

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

t . 000: OOOIOOQ

1925 ...........
96. Dita da Estrada

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

800 :0001000

1925 ....••..•.••
94. Dita da Estrada

de Ferro Central
do Rio Grande
do Norte. Lei numero 4.230, de 31
de dezembro de
1920. Lei num ero 4.783, de 31 de
dezembro de
19231 e decreto
n. 16.766, de 2
de janeiro de

de Ferro São
Luiz a Therezina. Lei n. 4.230,
de 31 de dezembro de 1920. Lei
n. 4. 783b de 3t
de dezem ro de
(923 e decreto
n. 16.766, de 2
de janeiro de
de Ferro do
Piauby. Lei numero 4.783, de
31 de dezembro
de 1923 e de-

AtTOS DO PODEn LEGISLATI\"tl
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Ouro

.Papel

~reto

n. !6.766,
de 2 de janeiro
de 1925.........

• •.•••.••••••.•••.

97. Dita da Pctrolina a Therezina,
Lei n. 4. 783, de
31 de dezembro
ue 1923, e de.~reto n. 16.766,
de 2 de janeiro
de 1925 .......... .
98. Dita da Casa da
Moeda,
decreto
n. 5. 536, de 31
de janeiro de
1874, arts. 43 e
53, e lei nuJnero 2. 035, de
29 de dezembro
1908.
Lei
de
n . 4 . 783, de 31
de dezembro de
1923 c decreto
11. 16.760, de 2
janeiro
de
de
1925 .......... .
99. Dita dos A r s e n a e s , decretos
ns. 5.118, de 19
de outubro de
1872; 5. 622, de
2 de maio de
1874, c 7. 745,
de 12 de setembro de 1890. Lei
n. 4.783, de 31
de dl'zcmbro de
1923, e decreto
n . 16.766, de 2
do
janeiro
de
1925 .......... . .•
100. Dita dos institutos dos Surdos - Mudos e
ncnjámin C o ns t a n t , decretos
ns. 4.04~ de 10
de dezembro de
1867, art. 11, e
3.435, de 15 de
outubro de 1878,
art. 18. Lei numero 4.783, de 31
do dezembro de
1923 e decreto

200:000$000

55 : 00()1{\00

··-· ............ .

100:000$000

. .. -·-. ·-. -·- ....

100:000$000

-~·-·~
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ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

Ouro

n. 16.766, de 2
de
janeiro
de
1925 •......•.•.

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

..

:.

-

Papel

2:000$000

101. Dita dos Collegios
MilHares. Lei numero 4. 783, do
31 de dezembro

de 1923 e decreto
n. 16.766, de 2

de

19.25

janeiro

de

102. Dita da Casa de
Correcção.
Decreto n. 678, de
6 de julho de
1850, e Lei numero 268, de 17
de setembro de
1851, art. 9°, numero 24; Lei numero 652, de 23
do novembro ele
1899, e decreto
n. 3.647, de 23
de abril de 1900.
Lei n. 4. 783, de
31 de dezembro
de 1923 e decreto n. 16.766, do
2 do janeiro de
1925 • ·.· .•. •.• ...
103. Dita da Assistencia a Alienados.
Lei n. 3.396, de
24 rle novembro
de 1888, art. 10, e
I.J. n. 126 A, do 21
de novembro de
1892, art. 11); decreto n. f. 559, de
7 de outubro df\
18!liJ; D. n. 2.467,
do 1H de fevereiro
,Jo 1897; D. numero 2. 779, do 30
de dezembro de
1897, e D. numero 6.238, de 29
de março de 1899;
L. n. 4.738, de 31
de dezembro de
j

923,

5:0008000

......... .

e D.

~·-··

·--.

·-~-

•• ··~=- •• ,•.!..

5:000$000

nu-

mero 16.766, de 2
de
janeiro
de
1925 -·-·.

' !...• •.• •••

80:000.000

262

ACTOS DO PODER LEGlBLATIVO
OUro

i04. Renda dos Laboratorios
Nacionaes de Analyses.
Lei n. 489, de t5
de dezembro de
1897, art. 2°, numero 6; D. numero 3. 770, de
28 de dezembro
de 1890, e L. numero 813, de 23
de dezembro de
1901, art.

5° e

decreto n. 4 . 050,
de t3 de janeiro
de t920. L. numero 4. 783, de 31
de dezembro de
1923, e D. numero 16.766, de 2
de janeiro de
1925 ......... •.•
105. Contribuição das

companhias
ou
emprezas de estradas de fert'o e
das comp9nhias
seguros nacionaes
e estrangeiras e
outras. r~ei n. 126
A, de 21 de novembl'O de 1892,
art. fo; lei numero 74t, de 26
de dezembro de
1900, art. to, numero 32; art. to,
n. 34, da lei numero 2.2t0, de 28
de dezembro de
1909, art. 1o, numero 63, da lei
n. 2.321, de 30
de dezembro de
19t0 e art. 51
da lei n. 2. 749,
t:ie 31 de dezembro de 1912 e artigo 59 da lei numero 2.841, de 31
de dezembro de
1913: lei numero
3.644, de 31 de
d e z e m b r o de
19f8, e lei numero 4 .625, de 31

280:000$000

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

Ouro

de dezembro de
f922, art. 2o, numero V; lei numero 4. 783, de 3f
de dezembro de
f923, e D. numero f 6 . 766, de 2
de
janeiro de
1925 .......... .

.•;.

............ ..
'

Papel

2.000:000$000

106. Renda

dos nucleos
coloniaes
fazendas - modelos, campos de demonstração, etc. ;
lei n. 4.783, de 3f
de dezembro de
f 923, e D. numero f6. 766, de
2 de janeiro de
1925 ....•......

70:000$000

f 07. Dita do Deposito

Publico. Lei numero 3. 979, de Jt
de dezembro de
1919; lei numero
4.783, de 31 de
dezembro de 1923,
e D. n. 16.766,
de 2 de janeiro de
1925 ......... .

do Serviço
Medico Legal. Lei
n. 3.979, de 31
de dezembro de
f919. L. n. 4.783,
de 3f de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766,
de 2 de janeiro
de 1925 ........ .
109. Dita da Policia
Maritima. Lei numero 3. 979, de 31
de dezembro de
1919. Lei numero
4. 783. de 31 de
dezembro de 1923,
e decreto numero
16.766, de 2 de
janeiro de 1925 ..
f10. Dita da Colonia
Correccional. Lei
n. 3.979, de 31

1:000$000

108. Dita

5:000$000

3:000$000
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Ouro

de dezembro de
1919. L. n. 4. 783,
de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766,
de 2 de janeiro de
1925 t•. •·••• ••• •.•.•J
i H • Dita da Escola 15
de novembro. Lei
Do 3.o979, de 81
de dezembro de
1919. L. n. 4.783,
de 31 de dezembro de 1923 e decreto no 16.766,
de 2 de janeiro
de 1925.~.0 .•.o.o.•.o~o·
U2 Dlta do Archivo
l .. ublico. Lei numero 3. 979, de :H
de dezembro de
1919. Lei numero 4. 783, de 31
de dezembro de
1923 e decreto
n. 16.766, de 2
de janeiro da

:e • ····~·.~~-. _..... !. • • • • • • •

Papel

10:000$0{)0

• • .• • -·--··.

f:000$000

••••••••••• c

1:000~000

~··-··-·-..~ • • ••_!_

o

1925 • .• • • •

--~

H3 o Dita da !Fabrica

fie Polvora da
Estrella Lei numero 3. 979, de
iH de dezembro
de 1919. Lei numero n. 4.783, de
31 de dezembro
de 1923 e decreto
n. 16.766, de 2 de
janeiro de ·1925.
H 4 . Dita da Fabrica
de Polvora sem
Fumaca. Lei numero 3. 979, de
i)1 de dezembro
de i919. Lei nu ..
mero n. 4.783, de
31 de ·dezembro
de 1923 e decreto
n. 16.766, de 2 de
janeiro de i 925 .
115. Taxa sobre o
consumo dagua.
- Decreto numero 3. 645, de
o

30:000$000

40: 00.0$()00
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Ouro

Papel

4 de ma i o de

1866; lei n. 2.639,

de 22 de setembro de 1875; decreto n. 8. 775,
de 25 de novembro de 1882; lei
n. 489, de 15
de dezembro de
1897; decreto numero 2. 794, de
13 de janeiro de
1898; leis numeros 2.919, de
31 de dezembro
de 1914; 3.979,
de 31 de dezembro de ·t 922, artigo 44, cobrando-se do proprietario a installação do servico de aguas,
consoante determinação da lei
n. 4. 783, de 3t
de dezembro de
19221.

•

5.GOO:<J00$000

•

RECEITA EXTRAORDINARIA
116. Montepio da Ma-

rinha. Plano de
de setembro
• •
de 1795 •
tt7. Dito Militar. Decreto n. 695, de
28 de agosto de
23

1890 • • • • • •

U8. Dito dos empregados publicas.
Decretos ns. 942
A, de 31 de outubro de 1890;
956, de 6 de novembro; 987, de
8 de novembro;
1. 036, de 14 de
novembro; f.045,
de 21 de novembro; 1.897, de
27 de novembro; f. 902, de 28
de novembro de

5:000$000

600:Q00$000

5:000$0.00

f • i 50 :00{)$000

AOTOS DO PODER LEGISLATIVO

Ouro

Papel

1890; 1.:3.18 F, de
20 de janeiro;
f :t20, de 21 de
fevereiro, e 139,

de 16 de abril de
1891; lei n. 49Q,
de f 6 de dezembro de 1897, artigo 37; decreto
n. 8.904, de 11
de agosto de
19H, e lei numero 3.070 A, de
31 de dezembro
de 1915
I t 9. Indemnizacões Lei n. 317, de 2f
de outubro de
18421, artigo 25,
n. 44.
120. Juros de capitaes
nacionaes L e i
n. 779, de 6 de
setembro de 1854,
art. 9°; n . 7 O •
121. Imposto de Industrias e profissões no Districto Federal Lei
n. 265, de 24 de
dezembro de 1894,
art. o, e 1; numero 359, de 3
de dezembro de
1895, art. 1°, n. 1,
§ 562; decreto
n. 2. 792, de H
de janeiro de
1898; e lei numero ·f • 452, de
30 de dezembro
de 1905, art. t•,
n. 65, e art t•;
n. 65 da lei numero 2. 719, de
31 de dezembro
de 1912; lei numero 2.841, de
31 de dezembro
de 19f;3: lei numero 2.919, de
31 dé dezembro
de 1914.
i 22. Taxa de saneamento da Capital

25:000$0{}0

2.400:0U0$000

200:0()0$000

4 . 80.0 :000$000

500:0.00$00{}

8.000:000$000

13.500:0{)0$000

AOTOS DO PODER LEGISLATIVO

Ouro

Federal. Leis numeros 3. 213, de
30 de dezembro
de 1916, e 3.446,
de ~~1 de dezembro de 1917
123. V e n d a de generos e proprios
nacionaes. L eis
de 31 de dezembro de 1915, e
3.664, de 31 de
dezembro de 1918
124 . Rendas do Gabinete Policial de
Identificação. Lei
n. 3.979, de 31
de dezembro de
1919.
12:>. Dita do Serviço

de Patentes
Invenção. L
n. 3.919, de
de dezembro
1919.

Papel

3.000:000$000

10 :H00$000

f.000:000$000

250:000$000

de
e i
31

de

w

t:000$000

126. Amortização dos

emprestimos realizados pelo Governo, por deduccões m ensaes de
10 %, ou mais,
sobre o t o t a I
dos adeantamentos feitos a o s
Correios e d e
funccionarios dos
Fazenda, no Estado de M i n a s
Geraes, para construcção de casas
em Bello Horizonte. Lei numero 1.617, de
3ü de dezembro
de 1906, art. 35,
n. XII, lei numt~ro 2.[156, de 31
de dezembro de
191'0; lei n. 2.768,
de 15 de Janeiro
de 1913; decreto
n. 10.,094, de fevereiro de 1913,
~ leJ n. 3.979, de
31 de dezembro
de 1919

30 :00.0$000
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Ouro

Papel

1Z7. Fundo de garan-

tia do registro
'rorrens : importancia das percentagens e muitas a que se referem os arts. 60
e 61 do decreto
n. 451 B, de 1 de
marco de 1890 .•
128. C u a h a g e m de
moeda metallica
subsidiaria
Som ma

....

A deduzir:
Para o fundo de garantia do papelmoeda

..........

Som ma
RENDA COM APPLICACXO ESPECIAL
{ -

1.o

FUNDO DB RBSGATE DO PAPELMOEDA

nenda em papel,

proveniente
do
arrendamento das
estradas de ferro
da União, lei numero 427, de 9 de
dezembro de 1896,
art. 4•, ns. 1 a 6;
D. n. 2.413. de 28
de dezembro de
1896; C. de 25 de
setembro de 1897;
D. n. 2.830, de 12
de março de 1898;
C. de i 5 de marco
de 1898; D. numero 2. 836, de
17 de mnrco de
1898; C. de 12 de
abril de 1898; D.
n. 2. 850, de 21 de
marco de 1898:
Lei n. 581, de !'O
de julhQ. de 1899,
art. 1• • • ...•.

e e e.

3:000$00.0

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

30.000:000$000

e e

•

I

I

e.

I

I

I

I

177.231:000$000 1.190.297:0001000

8.()00:00Q$000
169.231:000.000 1.190.297:000$000
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ouro

f>apel.

2.0 Producto da cobranca da divida
activa da União
em papel. Decreto de ~O de fevereiro e instrucções de 12 do
,1Unllo de 18,W;
Lei n. 581, de 20
de .i ulho de 1890,
art. 1o • • • • • • • •
3. Todas e quaescruer
rendas cvcntuaes
pcrcc1Jidas
em
papel pelo Thesom·o. Lei n. 514,
de 28 de outubro
de 1848, art. 9°
n. 64, e art. 43;
L. n. 628, de t7
ao setembro de
1851, art. 32;
n. n. 2.647, de 19
de setembro de
1860, arts. 689 e
690; leis ns. 1.114,
de 27 de setembro
de 1860, art. 12,
§ 3°; 1. 507, de 26
de setembro de
1867, arts. 27 e
30; D. n. 4.181,
de 6 de maio de
1.868: Lei numero
'2. 348, de 25 de
agosto de 1873
art. 12 e L. numero 3. 348, de
20 de outubro
de 1887, art. 8°
~ 1°; Lei n. 581,
de 20 de julho
de 1899; art. 1°.
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12.000:000$0{)0

0

2 -FUNDO

DE GARANTIA DO PAPEL-MOEDA.

f.o Quota de 5 % ouro,

sobre todos os direitos de importação para consumo, ded,uzida da
receita ordinarJa
Lei n. 581, de
20 de julho de
1899, art. 2°, Lei

••••••••••• f

,

••

7.000:0001000

270

AdTOS DO PODER LgGISLA'tl\10

Ouro

n. 813, de 23 de
dezembro de 1901,
art, 8°, e art. 2°,
§ 4°, da' lei numero 4.984, de 31
dezembro de 1925
2.0 Cobrança da divida
activa, em ouro.
3.0 Tod~s e quaesquer
rendas eventuaes,
em ouro. Lei numero 581, de 20
de julho de 1899,
art. 2° .•.•....•.

Papel

8.000:000$000
1:000$000

5.050:000tOOO

34 -FUNDO PARA A
CAIXA

DB

RBS-

GATB DAS APO-

LICES DAS ESTRADAS
DB
FERRO ENCAMPADAS.

ArTenda:mento das mesmas estradas. Lei
n. 746, de 29 de
dezembro de
1900, art. 29, n. 25
4-RENDA A S B R
APPLICADA
NO
MINISTERIO DA
A O R l CULTURA,
EM DBSPEZAS DB
NATUREZA ANALOGA, PARA NOVAMENTE PRODUZIR RENDA.

A renda deve ser recolhida como deposito á reparticão fiscal competente do Ministerio da Fazenda, á
qual se entregará
mediante requisição, devidamente
classificada.
1--Mat~rial agrícola:
Venda àa plantas,
correctivos, insecticidas, f u n gicidas machinas,

t.700:000$000
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Ou r a

sementes, adubos,
npparelhos,
instrumentos, ferramentas e utensilios agricolas,
nelo custo total,
aos agricultores e
aos Estados .....

Papel

!S0:000$000

11 - Pecuaria :
Venda de animaes
pelo custo total,
aos criadores . - ..

100:000$000

200:000$000

......• ... .

f80:000.000

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

{8.900:000$000

III - Trabalhos
de officinas:

Venda de artefa ..
c to s produzidos
em o f f i o in as;
sendo nas escolas
de aprendizes artifices 70o/o applicaveis ao pagamento de encommendas, 20o/o destinados ás respectivas caixas de
m u t u a lidade e
10 % aos aprendizes, de acoOrdo
com o regulamento das escolas ....
5. Fundo para a construm;ão e melhoramentos nas estradas de ferro da
União
(decreto
n. 16.842, de 24
de
marco
de
1925)
..... .
6 . Fundo de Assisten-

cia
Hospitalar
(lei n. 4 ._984, de
31 de dezembro
de 1925, rectificada pelo decreto
n. 4.990, de 16
de janeiro de
f 926 e lei numero 5.058, de 9 de
novembro de
1926); addicional
de 5 o/o, nos impostos de consu-

..

~·~·

•.. •
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mo sobre bebidas

5.935:000$000

7. Fundo para construcolo e conservação de estradas de rodagem federae~; Lei
n. 5.141, de 5 de
janeiro de t 927.

18.000:000$000

Somma ....... .
Total da Receita Geral

63.965:000$000

13.151:000$000

182.382:000$000 1.254.262:000$000

Art. 2.° Fica o Governo autorizado a emittir, como antecipação da receita, no exercicio de 1928, bilhetes do Thesour()
Nacional até a so~ma de 50.000 :000$, que serão resgatados
dentro do mesmo exercício.
Art. 3.0 Revogam-se as dispositões em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1927, 106° da Independencia
e 39° da Republica.
\VASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Bo·telho.

DECRETO N. 5. H 7 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1927

Fi.Ta a Força l'laval para o e.T:m·cicio de 1928, e dá out1'as
providencias
O Presidente da Hcpublica dos Estados UnidQs do Brasil:·
:;·ac;o saber qun o Congrr~so l\'acional decreta o cu
sane 1.!iono a seguinte resoltu.:.ão:
Art. 1. o A forf)a naval para o cxpt·cicio elo 1928 constal'á:
1 - dos officiaes constantes dos respecUvos quadros;
:2 dos suh-officiacs, de nccôrdo eom os respectivos
quadros;
3 - de 120 n.Iumnos para a Escola Naval;
~ ele 5. 2:i O praças do Corpo de 1\Iarinhekos Nacionaos
distribuidas pelas diversas classes ·c ('S[JCoialidàdcs do convez;
r; - de 2G5 praças para o serviço de aviação;
G - de 2. 700 praças do Corno do Marinheiros Nacionaes,
par:~ os SP.rViços de machinas, distribuída~ pelas diversas classes e especialidades;
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I - de f. 500 praças para o Regimento Naval, incluindo
um:• companhia para o serviço do Presidia Militar da Ilha das
Cob!·a.s;
8 - de 2. 000 alumnos das Escolas de Aprendizes Marinhr<ros c de Grumetes .
.Art. 2. o A Marinha de Gue,rra comprehende :
11) a forr:a activa, composta do pessoal a que se refere o

art. 1°;
!J)

as resHrvas, consti lu idas

de

accôrdo

com o Regula-

menf_o do Sorteio.
~-irt. 3. o Em tempo de gGtrra a força naval compur-se-ha
do Jwssoa I q11 e fôr necessario.
Art. -i • o O tempo de serviço da Armada será:
o; d~ dous annos de instrucção para os sorteados;
lJ) de trcs annos para os engajados. rcengajados e voluntaric-~;

c) de dez annos para :os procedentes das Escolas de Aprendizes ou de Grumetes. contaãos da data do assentamento de·
pra,:a no Corpo de Marinheiros Nacionaes.
~\rt. 3. o Os claros que se abrirem no pessoal da Armada
serfio prePnc-hidos pela Escola Naval, pelas de Aprendizes Ma•
rinheiros ou de Grumetes, pelo voluntariado sem premio, e
pelo ~:orteio geral pa.'I'a a Armad<l, na fórma do regulamento
en1 vigor.
Art. c. o As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes e
do Heg·imento Naval que, findo o tempo de serviço, se enga..
jarem por mais tres annos, receberão soldo e um terço, e·
aqueHes que, ooncluido esse prazo, se reengajarem, por mais
tres annos, receberão soldo e meio.
Art. 7. o As praças do Corpo de Marinheir-os e do Regimcn1 o ~aval que completarem tres annos de s-ervit;..o corJL
exervplar compurtamento, terão uma gratificaçfio igual á met.ad ~ rln soldo simples da dass-e em que estiverem, sem prejuízo das demais grati~icaçõcs a que t.iverem direito.
Art.. 8. o As praças do Corpo de Marinheiros Nacio.naes e·
do fl-egimento Naval, de graduaçã.o inferior a 3° sargento. e
que não pertencerem á companhia de musioos, terão dirt~to
ern cvda engajamento á importancia de quatrocentos mil réis
( 400$000), correspondente ás peças de fardamento gratuitamer.te riistrihuidas por occaRião de verificarem a p.rimf;:iJ'a
praça .
.Art.. g. o As praças 1lo Corpo de Marinheiros Nactonaes e
rlo l:egiment.o Naval com os cursos das diversas ·especia.lidarl:~9~
as c,ne exeroerem oarg-os definidos no dec.ret(}'n. 7 .399, de H:
de .maio de 1909, e as que se arha.rem incluídas em outras
dispusições em vigor, terão direito ás respectivas swatificaçtj9s
espeCJaeR, além das vantagem; que lhes competirem.
Art. 1o. As praças do Gorpo de l\J.arinheirso Nacionacs e
do Hegimenw Naval até á grarluação ou classe de cabo, e que
não pertencerem á c-ompanhia df'. musicas., recebP.rão gratuitanwnte o f:t.rdamento.
Art. 11. O~ sarg·entos ~ caLo~. reprovados duas vezes no
exan-•e de ndmi~são á matricula nas Esoolas de AuxiliarP-s,-Espec'alistas n d~ sub-officiaes; ns quf' forem in habilitados no·
Leis de 1927- Vo1. I
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curso dessas escolas e os que não quizerem assigna-r o compromisso regulamentar, perderão, em consequencia, as vanta·
gen' e o direito de engajamento e reengajamento.
l:.. rt. 12. Revoga:m-se as disposições em contrario.
Rio de Janetro, 30 de dezembro de 1927,
penclcncia e 39° da Republica.

106° da Inde-

\VASHINGTON J. . UIS P. DE SoUSA.

Arnaldo Siqueira Pinto da :Luz.

DF.OllNJ'O N. 5. 4J 8 - DE 31 DE DRZEMBRO DK

19~7

Attlmiza a aln·ir, ao lllinisterio da Jw;tiça e Negocios Interio1·es, o credito espedal de i. 548 :OQ9$286, para occorre1· á
liquidaçao de compromissos assumidos de 1922 a 1926
O P.t·csillfmte da llepublica dos Estados Unidos do Bra:-:;il:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
a seguinte resolução:
Art. 1 . o .Fica o Poder E.:cecutivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o credito especial
de 1. 548:009$286, para occorrer á liquidaçã.o de compromissos
ass:Jtniàos pelo alludido minist·erio, além dos credito orçamenfario~. de 1922 a 1926.
Art. 2. o Fica revigorado, para o corrente exercicio, o saldo dr. 200 :000$, pap·el, do credito orcamentario da lei n. 4.911,
de 12 de janeiro de 1925. prorogada para f 926, pelo decreto
n. 17.180, de 2 de janeiro desse anno, expedido ('..lll "Virtude da
lei n. 4. 97 4, de 1 de dezembro de 1925, saldo destinado á
oondusão e mais despezas do Palar,io da Camn-ra dos DPputadiJ:;;.
Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.
san~_~rtono

Ilio de Janeiro, 3f de dezembro de 1927,
pendrncia e 39° da Republica.
WASHING1.'0N LUIS

P.

106" da IndeDB SoUSA.

Attgusto de Vianna do Castello.
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DECRETO N. 5. 419 -

DE

31

DE DEZEMBRO DE

1927

.Autoriza a abrir, pelo Minister1.o da Justiça e Negocios Interiores, um credito de 2.333:646$439, para occorrer ás
despezas do Collegio Pedro Il e das Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, e dá outras proJ.:idew.:ias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra3i!:
l'aço saber que o Congresso Nacional decf!etou e eu
san~eiono a resolução seguinte:
Art. 1. • Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Mitdsterio da Justiça e Negocios Interiores, um credito especiat da importancia de 2. 333:646$439, para occor.rer ás despe?!as do CoJlegio Pedro II e das Faculdades de Medioina da
Bahia e do Rio de Janeiro, de accórdo com o decreto riumero 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, que excederam ái
subnmcões e rendas dos alludidos estabelecimentos nos exet'•
cicios de 1926 e 1927.
Art. 2. • Fica igualmente o Poder Executivo ·autorizado a
abr.:.r. pelo Ministerio dia Justiça e Negocios Interiores, o credit'l especial da importancia de 32:981$632, pa.ra occorrer aos
seg ..tintes pagamentos, no e"terctcio de t927: 17:033$632, ao
Dr . Carlo~ Cesar de Oliveira Sampaio, correspondente ao
accrescimo de 33 o/o sobre s·eus vencimentos concedido por decreto de 4 de abril de 1927. a partir de 3 de julho de 1923;
2:700$, ao Sr. ·Francisco Ferveira Braga, differença sobre
accr~scimo de vencimentos, que obteve por decreto de 20 de
junho de 1927, a partir de 1 de dezembro de 1926; 4:840$, ao
Dr. Henrie,:ue Cesar de Oliveira Costa, accrescimo de 10 o/o
sobre vencimentos de abril de 1921 a abril de 1926, quando
pas~on a perceber o accrescimo de 10 o/o, de accôrdc com o
decreto de 25 de julho de 1927; 8:400$, para pagamento ao
prof.essor cathedratico interino que substituiu o Dr. Tobias
de Lacerda Martins ~Moscoso, afastado do magisoorio em commi~são do Gov.erno Federal.
Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 3i de deze.mbro de 1927,
pendencia e 39° da Republica.
\VASHINGTON LUIS P.

106° da IndeDE SoUSA.

Augusto de Vianna do Castello

A
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DECRETO N. 5.389

~~-DE

20

DE

DEZEMBHO

1927

DE

(*)·

Autof'iza o Poder Executivo a abrir o credito de 248 :000$00(1·,
(du:zen tos e quarenta e oito. contos de réis) ou a fazer .JS
operações de credito necessarias para pagamento á Companhia Electro-Metallurgica Brasileira, do premio a que
{ez jús, nos termos do art. 8", n. 20, e § 1", da lei numero 4.632, de 6 de janeiro de 1923, revalidado pelo artigo 183 da lei n. 4.. 793, de 7 de janeiro de 192-f
U Presidente da H.epublica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Art. 1. F'ica o Poder Executivo autorizado a abrir o
creuito especial de 248:000$000 (duzentos e quarenta e oito
eontos de réis) ou a fazer as operações de credito necessarias,
para pagar á Companhia Blectro-Metallurgica Brasileira, sociedade anonyma, com séde em São Paulo, e usina electrosiderurgica em Ribeirão Preto,. como premio a que a mesma
companhia fez jús, nos termos do art. 8°, n. 20, e § t•, da lei
n. 4 . 632, de 6 rle janeiro de 1923, revalidado pelo art. 183,
da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
0

Rio de .Janeiro, em 20 de dezembro de 1927, 106° da Indepcndcncia e 39° da Republica.
~ASHINGTON

Luis P.

DE

SousA.

Geminiano Lyra Castro.
(•) Reproduddo por haver sahido indevidamente publicado entre os~Actos do
Poder Executivo, sob o n. 18.032, no DitVio Official de 28 de dezembro de 1927.
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